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 قدرت نمایی محمد باقر قالیباف 
با فراکسیونی مجزا در مجلس

حقیقت پنهان مجلس یازدهم

صفحه  ۶

نظارت مجلس دهم 
قابل قبول نبود 

آیت ا... مجتهد شبستری :

مجلس یازدهم به روی 
دولت شمشیر می کشد

جالل جاللی زاده:

صفحه  ۶

صفحه  ۶

زندگی با فقر 
روی گنج 

 
کشور ایران با دارا بودن حدود 68 
 37 نفتی،  غیر  معدنی  ماده  نوع 
بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 
بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان 15 
قدرت معدنی جهان جای گرفته و 
از حیث  از کشورهای غنی  یکی 
دارایی های معدنی به حساب می آید. 
ارزش ذخایر معدنی ایران براساس 
میلیارد   8۰۰ اولیه  برآوردهای 
های اکتشاف  با  که  است   دالر 

 جدید ... مشروح در صفحه 2

*   رجب زاده

2.56میلیارد برای روشنایي معابر بیرجند2توصیه نماینده ولی فقیه در استان  به منتخبان مجلس ؛ کمر مردم از گرانی ها خمیده 3امتحانات دروس نظری دانشجویان  غیر حضوری شد

رنج در رج های 
 نقشه بنیاد مستضعفان برای محرومیت زدایی از درمیان اقتصاد فرش استان

هیچکدام از وعده های دولت
درباره قالیبافان عملیاتی نشد

 77 کالس درس افتتاح می شود 

بهار  مدرسه سازی
در شهریور

صادرات  استان
 در ۲ ماه ۲ برابر شد

 دو سال از وعده دولت برای بیمه قالیبافان می گذرد، هرچند این وعده هر سال تمدید می شود، اما 
هنوز هیچ آماری به تعداد بیمه شدگان این صنعت در استان افزوده نشده، از سوی دیگر صادرات کم 

فروغ فرش مانند خوره ای در حال نابودی تار و پود این صنعت است. ...  مشروح در صفحه 3

حذف مدارس کانکسی، حذف بخاری های غیراستاندارد و هوشمندسازی 
مدارس اقداماتی است که با پیگیری های استاندار برای بهبود شاخص های 
آموزشی استان انجام شده است. اقداماتی که خبر افتتاح 77 کالس جدید 

درس تا شهریور نشان از تحقق آن ها دارد....  مشروح در صفحه 5

صادرات خراسان جنوبی در 2 ماه گذشته ، 1۰7 درصد افزایش داشته است. مدیرکل گمرکات استان گفت: در فروردین و اردیبهشت امسال ، 
۴7۹ هزار و ۴۹3 تن کاال به ارزش حدود 88 میلیون و 161 هزار دالر از گمرکات بیرجند و بازارچه مرزی و گمرک ماهیرود شهرستان سربیشه 
به خارج کشور صادر شده است که از لحاظ ارزش 1۰7 درصد و از لحاظ وزن نیز 37 درصد افزایش داشت.. ...  مشروح در صفحه 5

گام چهاردهم بنیاد مستضعفان  برای محرومیت زدایی پس از قلعه گنج و 12 منطقه دیگر ، شهرستان مرزی درمیان  است. این نهاد 
در بخش کارآفرینی، توسعه و اشتغال درمیان ورود کرده  تا این شهرستان را توسعه دهد.رئیس بنیاد مستضعفان 18 بهمن سال گذشته 
در سفری دو روزه به خراسان جنوبی به شهرستان مرزی درمیان رفت و از نزدیک با مشکالت...  مشروح در صفحه 5

    تاسیسات پاسارگاد

      طرح فروش کولرهای اکسترا
بازده خنکی بیشتر/ ۴۴ درصد   حال و هوای خوب/ 5۰ درصد 
صرفه جویی انرژی مصرفی/ ۳2 درصد صرفه جویی در مصرف آب 
5 سال گارانتی طالیی)تعویض موتور( - حمل رایگان تا منزل مشتری
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1  

09155618398  -05632237077   

نقـدواقسـاط
 نصب رایگان 

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق 
به حکم ادب مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی دوستان، 
تمامی  و  ها  ارگان  مذهبی،کارخانجات،  هیئات  اقوام،  آشنایان، 
بزرگوارانی که با تشریف فرمایی، چاپ بنر، تراکت، درج  آگهی، 

ارسال تاج گل و پیام در شبکه های مجازی و تماس تلفنی
 در تحمل مصیبت از دست دادن عزیزمان

 مرحوم سید علی حسین پور 
 ما را مورد تفقد قرار داده و مرهمی بر قلب داغدارمان بودند 
اعالم می نماییم. از اینکه به دلیل شرایط خاص به وجود آمده از 
 برگزاری مجالس در شأن آن مرحوم معذور بودیم عذرخواهیم.

از خداوند متعال برای تمامی همراهان عزیز سالمتی و طول عمر 
آرزومندیم و تقاضا داریم با ذکر صلوات و فاتحه ای روح آن عزیز سفرکرده را شاد نمایید.

خانواده های: حسین پور و قاسم زاده

خانواده محترم مرحوم میر حسین خزاعی
با نهایت تاسف درگذشت پدری اندیشمند و فرزانه 

را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب رحمت و غفران
 و برای بازماندگان آرزوی صبر و سالمتی داریم.

خانواده های: دکتر یعقوبی،  دکتر احمدرضا خزاعی ، نعمتی ، عرفی ، رفیعی

جنـاب آقـای آخونـدی
مدیرکل محترم پدافند غیر عامل استانداری خراسان جنوبی

با غم و اندوه فراوان درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و سایر بازماندگان صمیمانه تسلیت 
عرض نموده، برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای شما داغداران عزیز صبر و شکیبایی

 از خداوند متعال خواستارم.

محمد فرهادی – مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی

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

   حقوق ثابت + اضافه کاری + بیمه
 0901  837  4800

دارد: مقدارتقریبی۳۰  نظر  شرکت کویرتایر در 
از  را  کارخانه  در محل  فلزی موجود  قرقره  تن 
طریق مزایده،یکجا به فروش رساند. از متقاضیان 
دعوت می شود پس از بازدید،پیشنهادکتبي خود 
را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثرتا 
در   99/۰۳/18 یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان 

پاکات در بسته به شرح پاکت الف: سپرده شرکت در مزایده، پاکت ب: تکمیل فرم و 
ارائه قیمت پیشنهادی، به واحدتدارکات کارخانه واقع در بیرجند، کیلومتر11 جاده کرمان 
تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید قرقره از 
مورخ 99/۰۳/۰6 لغایت 99/۰۳/18 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت کویرتایرشرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

آگهی مزایده  عمومی شماره 51  شرکت کویر تایر

قابل توجه مدیران ) مدیران عامل ، اعضاي هیئت مدیره و مدیران مسئول (
استان خراسان جنوبي

در اجراي ماده 1۶4 قانون کار و آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاي هیئت هاي حل اختالف مصوب  
87/9/2 اسامي نهایي داوطلبان نمایندگي کارفرمایان در هیئت حل اختالف شهرستان بیرجند به شرح 

ذیل اعالم مي گردد: محسن جمیع2-  مجید رضا لر۳- سیده بنفشه میر کاظمی
 ۴- حمید رضا یوسفي  5-  علیرضا یادگاری  

بدینوسیله ازکلیه مدیران واحدهاي بخش خصوصي) اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و یا مدیران 
مسئول و کارگاه هاي مشمول قانون کارکه داراي شخصیت حقوقي هستند ( و باالترین مقام دستگاه هاي 
دولتي یا مدیرعامل یا یکي از اعضاي هیئت مدیره هر یك از شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي 
 عمومي غیردولتي)ادارات،موسسات دولتي ، موسسات یا نهادهاي عمومي غیردولتي و شرکت هاي 
دولتي که داراي کارگرمشمول قانون کار هستند و راساً بدون دخالت پیمانکار ازخدمات کارگران 
مشمول قانون کاراستفاده مي نمایند( دعوت به عمل مي آید براي شرکت در مجمع مدیران که به 
منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختالف تشکیل خواهد شد، حداقل سه روز قبل از 
تشکیل مجمع و برگزاري انتخابات مراتب درخواست خود را به همراه مدارك و مستندات موید شرایط 
مذکور حضوراً به مدیریت  تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان بیرجند تسلیم نمایند. ضمناً هر یك از 
کارگاه هاي موضوع فوق صرفاً مي تواندیك نفر از مدیران خود را براي شرکت در مجمع مدیران معرفي 
نمایند. زمان برگزاري مجمع مدیران: یکشنبه 99/3/11  مکان: میدان قدس بین پاسداران 22و24 

مدیریت  تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان بیرجند  
زمان برگزاري انتخابات : ساعت 10صبح روز  دوشنبه 1399/3/19 

مکان  : معصومیه – بلوار شهداي عبادي- سالن آمفي تئاتر  اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان
روابط عمومي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

آگهـی استخــدام 
کشتارگاه صنعتی طیور قاین )شرکت قاین طیور( واقع در کیلومتر 
1۰ جاده قاین - بیرجند جهت تکمیل کادر اداری خود یک نفر نیرو با 

مشخصات ذیل استخدام می نماید. متقاضیان محترم، مدارک الزم شامل مشخصات 
فردی، رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط، آدرس و تلفن تماس 
خود را به نشانی اینترنتی qaenteyor@gmail.com تا تاریخ 1۳99/۳/1۳  ارسال 

نمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

عنوان ردیف
شغل

مدرک 
تحصیلی

شرایط مهارت ها و شرایط الزم
سنی 

تعداد

دارای روابط عمومی باال و سابقه کار لیسانساداری1
مرتبط، ساکن شهرستان قاین، آشنا 

office به کامپیوتر و نرم افزارهای

حداقل 25 
حداکثر ۴۰

1 نفر 
آقا

تلفن تماس: 8 - ۳22556۷۷ داخلی ۴51

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

نوع تضمین و مبلغ )ریال(اجاره پایه سال اول )ریال(موضوع واگذاری شماره فراخوان

واگذاری شهربازی واقع در پارک صیاد شیرازی با دستگاه های موجود از قبیل فانفار، موتوریل، هواپیمای 5۰99۰۰5۳61۰۰۰۰۰9 
جهنده، آپولون، تاب زنجیری، کف گرد، ماژیک رایدقو، دو عدد دکه، پیست کارتینگ، شهر ترافیک و 

زمین سفره خانه جنب فانفار، جمعا در زمینی به مساحت تقریبی 21۰۰۰ مترمربع به شرح جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده در قالب قرارداد اجاره 

ضمانت نامه بانکی معتبر و یا ماهیانه 8۰/۰۰۰/۰۰۰
فیش نقدی واریزی به شرح 

 مندرج در اسناد مزایده
 به مبلغ ۴8/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

1.  کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  برگزار می گردد. 2. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از 
تاریخ 99/3/7  تا ساعت 12 مورخ 99/3/22  از طریق سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.ir  دریافت نمایند ۳. مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 13 مورخ 99/3/22 
 ۴. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14  مورخ  99/3/24  می باشد. 5.نشانی مزایده گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری مرکزی – تلفن: 0۵۶31830102 ۶. مزایده گران 
در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند خیابان 

شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 0۵۶32221220 تماس حاصل نمایند.                                                              محمد علی جاوید- شهردار بیرجند 

تلفن:  09151632007
بلوار مسافر - حاشیه میدان قائم

مشـاور امالک معـراج 
 سید علی موسوی خواه



2
هدیه ۷۰۰ میلیونی برای زندانیان غیرعمد

خیران ۷۰۰ میلیون تومان در ماه مبارک رمضان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد خراسان جنوبی اهدا کردند. به گزارش صداوسیما ، هاشمی مدیرکل زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی استان افزود: با کمک های خیران و ستاد دیه و گذشت شاکیان در ماه مبارک رمضان، ۱۰نفر از زندانیان جرائم مالی با بدهی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 

آزاد شدند که ۸۰۰ میلیون تومان آن گذشت شاکیان شان بود. هم اکنون ۱۱۱زندانی جرائم غیرعمد دوران حبس خود را در زندان های استان  می گذرانند.
زندگی با فقر روی گنج 

* رجب زاده

کشور ایران با دارا بودن حدود 6۸ نوع ماده معدنی غیر نفتی، 
۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و 5۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در 
میان ۱5 قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای 
غنی از حیث دارایی های معدنی به حساب می آید. ارزش ذخایر 
معدنی ایران براساس برآوردهای اولیه ۸۰۰ میلیارد دالر است که 
با اکتشاف های جدید این رقم تا هزار و ۴۰۰ میلیارد دالر برآورد 
می شود. دیاری با برخورداری از چنین ثروتی نباید به منابع 
نفتی متکی باشد و نباید اقتصادی بیمار را تحمل کند، همان 
طور که وضعیت اقتصادی درکشورهای ردیف اول برخورداری 
از منابع معدنی چون چین ، کانادا و روسیه قابل اتکا است و 
چارچوب ثبات، زندگی را برای ساکنان این کشورها آسان تر 
کرده است. سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصوالت 
معدنی و فلزی براساس راهبردهای کالن، ظرفیت ها و نیازهای 
توسعه  دنبال  به  که  کشورهایی  می شود.  انجام  کشور  هر 
محصوالت با ارزش افزوده باال و فناوری های پیشرفته هستند، 
با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه 
خام را کاهش داده و سیاست های حمایتی خود را به توسعه 
حلقه های تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، رقابت پذیر و 
فناورانه متمرکز می کنند. با توجه به اینکه خام فروشی مواد 
معدنی بدون انجام هیچ فرآوری بر روی آن، فروش ثروت های 
ملی به شمار می آید، مقامات ارشد وزارت صمت همواره اعالم 
کرده اند که سیاست های کلی دولت و کشور جلوگیری از خام 
فروشی در همه عرصه ها بوده و از سوی دیگر یکی از طرح های 
اقتصاد مقاومتی طرح ایجاد توازن در زنجیره برخی مواد معدنی 
تا مقاطع و محصوالت است. اما این اعالم ها فقط در حد حرف 
باقی مانده و درکمتر شرایطی شاهد تکمیل این زنجیره و حتی 
طی مراحل دیگر جز استخراج هستیم. در نقاط مختلف این 
کشور زرخیر معادن ارزشمندی نهفته است که ساکنانش زندگی 

با محرومیت را بر گنج معادن سپری می کنند.
از مهم ترین  یکی    است؛  مناطق  این  خراسان جنوبی جزو 
استان های معدنی کشور از نظر تنوع و میزان ذخایر معدنی که 
دهه هاست شاهد خام فروشی ثروتش است. استانی با بیش 
از ۷/۳ میلیارد تن ذخیره قطعی شناسایی شده ، با حسرت بر 
گنجی می نگرد که از قلبش بیرون می آید و بدون تالشی 
برای دستیابی به ارزش افزوده به دیگر کشورها صادر و در حالی  
به کام دیگران می شود که نامی هم از سرزمین استخراج بر 

این گنج نمی ماند.
سال هاست جمالت تاکیدی از تریبون های مختلف از زبان 
 وزیر گرفته تا استاندار و مدیرکل درباره نبایدهای خام فروشی 
می شنویم، اما فقط می شنویم و می خوانیم و اقدام قابل قبولی 

برای پایان یا حتی کاهش این معضل نمی بینیم. 
دیروز در مطلبی به نقل از استاندار درباره توافقاتی برای جلوگیری 
از خام فروشی معادن استان خواندم. در این مطلب نکته ای بود 
که این سال ها کمتر بدان اشاره شده بود؛ تامین برق معادن، 
زیرساختی که به نظر استاندار از عوامل خام فروشی معادن 
استان محسوب می شود. زیرساختی که گویی  در تمام این 
سال ها برای کسی مهم نبوده که باشد یا نباشد. به همین 
دلیل شاید به چرایی خام فروشی معادن استان هم آن طور 
که باید پرداخته نشده تا دست کم زیرساختی چون برق تامین 
شود. در حالی که خراسان جنوبی در توزیع برق موفقیت های 
چشمگیری داشته و در صف استان های صادر کننده این انرژی 
قرار دارد اما مسئوالن مرتبط در حوزه معدن از این ظرفیت آن 
طور که باید بهره نبرده اند. اینگونه است که استخراج ثروت 
معدنی خام تنها جاذبه سرمایه گذاری می شود که هیچ حمایتی 
برای ایجاد ارزش افزود ه نمی بیند. بررسی چراها در حل مسائل 
و هدایت رویه ها به مسیر درست اهمیتی ویژه دارد و البته تا 
مسئله ای برای ما مهم نباشد درباره چرایی بروز آن کنکاش 
نمی کنیم. تامین برق ، راه حل اول استاندار در مقابل پرسشگری 
 و آسیب شناسی در حوزه خام فروشی معادن در استان است،
راه حلی که باید زودتر از این ها در استان عملی می شد. اما 
برخی مسئوالن فقط در یک دور تکرار به چرخه مدیریت این 
حوزه وارد می شدند و مدتی پشت میزی می نشستند و مدتی 
بعد در جایگاهی دیگر همین نوع بودن را تکرار می کردند. شاید 
دری به تخته ای بخورد و مسئولی مسئول پیدا شود و کارها 
را پیگیری کند و آن ها هم از قبل قدرت و توانایی او نامی و 

گزارش عملکرد پر و پیمانی برای خود ردیف کنند. 
 دست کم این امید وجود دارد با ایجاد زیرساخت های این چنینی ، 
آینده حوزه معدن خراسان جنوبی تا حدی به ثبات برسد و 

توانایی عمل این روزها ، سال های دورتر را بیمه کند. 

سرمقاله

کمر مردم از گرانی ها خمیده است
به منتخبان  استان  فقیه در  نماینده ولی 
مردم خراسان جنوبی در مجلس یازدهم 
توصیه کرد: از فرصت کوتاه خدمتگزاری 
به مردم این استان بهره ببرند و با تالش 
و اهمیت دادن به راِی و نظر خود برای 
اصالح و شفافیت قوانین بکوشند، قوانینی 
که برخی مشکالت جدی برای مردم به 
وجود آورده و کمر مردم زیر بار گرانی ها و 

گرانفروشی ها خمیده شده است.

اولویت مجلس جدید 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در این 
دیدار بابیان اینکه یکی از راهکارهای رفع 
است،  قانون  اصالح  اقتصادی  مشکالت 
گفت: رفع موانع قانونی و اجرایی جهش تولید 

اولویت کار مجلس جدید قرار گیرد.
در  عبادی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خراسان جنوبی  مردم  منتخبان  با  دیدار 
بر  تأکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اینکه فرصت خدمت گذاری چهارساله در 
باید  افزود:  می گذرد،  سرعت  به  مجلس 
از دو مسئولیت قانون گذاری و نظارت به 
نحو احسن استفاده کرد. وی با بیان اینکه 
باید مسئولیت قانون گذاری را بر اساس کار 
تک  بیان کرد:  کرد،  پیگیری  کارشناسی 
قانونی  به  نمایندگان  که  رأی هایی  تک 
می دهند، در تصویب آن تأثیرگذار است و 
به یک رأی خودمان در  نباید  این رو  از 

مجلس بی تفاوت باشیم.
عبادی گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی از 
۱۷ سال گذشته تاکنون به موضوع اصالح 
اقتصاد تأکید داشته اند چرا که دشمن در حوزه 
اقتصادی طرح و برنامه دارد. وی با بیان اینکه 
یکی از راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی 

اصالح قانون است، اظهار کرد: از این جهت 
در اولین اقدام باید نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با همکاری و هماهنگی با یکدیگر 

موانع قانونی جهش تولید را رفع کنند.

توجه جدی به ابزار نظارت

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید 
بر اینکه موانع اجرایی جهش تولید نیز باید 
با ابزار نظارت رفع شود، بیان کرد: متأسفانه 
گاه نه تنها جهش تولیدی رخ نمی دهد بلکه 
موانعی  سرمایه گذار  راه  سر  بر  عکس  بر 
گذاشته می شود. عبادی با بیان اینکه کمر 
مردم در پاره ای از موضوعات چون گرانی 
و گران فروشی خمیده شده است، گفت: 
مشکالت مردم زمانی رفع می شود که هم 
قانون شفاف وجود داشته و هم این قانون 
به صورت درست و دقیق اجرایی شود. وی 
در زمینه چرایی موفق نبودن دستگاه هایی 
بر  نظارت  در  حکومتی  تعزیرات  چون 
مجموعه  گفت:  گران فروشی  موضوع 
تعزیرات، گران فروش را که حق مردم را 
ضایع کرده جریمه می کند ولی مبلغ جریمه 

به حساب دولتی می رود.

حق ضایع شده مردم چه می شود ؟

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: 
باید پرسید در این روش و عملکرد تعزیرات 

حق ضایع شده مردم چه می شود؟
بر کار کارشناسی  تأکید مجدد  با  عبادی 
به  قوانین  اگر  گفت:  قوانین،  تصویب  در 
کاران  خیانت  که  شود  تصویب  گونه ای 
بدانند که راه فراری وجود دارد از ویروس 
کرونا بدتر خواهد بود. وی با اشاره به اینکه 

امید ما روی کار آمدن یک دولت انقالبی 
جوان است، اظهار کرد: در چنان شرایطی 
خواهیم توانست به آرمان ها و ارزش های 
اسالمی  تمدن  و  اسالمی  انقالب  اصیل 

نزدیک تر شویم.
نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر اینکه 
در جهان هر کشوری که حرف آزادی بزند 
استکبار او را خفه خواهد کرد، یادآور شد: در 

چنین شرایطی ما قدم های بسیار خوبی در 
حوزه های مختلف برداشته ایم. عبادی گفت: 
اگر دولت ما به معنای عام یعنی قوای سه گانه، 
اسالمی عمل کنند مردم ما بقیه مسیر را 

درست خواهند رفت.

عزم جدی برای توسعه استان 

شهرستان های  مردم  منتخب  نماینده 
مجلس  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 

در  شاکریم  را  خدا  گفت:  هم  یازدهم 
نماینده  دیدار  به  یازدهم  آستانه مجلس 
رسیدیم.  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی 
به  امیدواریم  افزود:  خسروی  حسین 
عنوان یکی از اعضای خدمتگزار  استان 
گرفتیم  قرار  مردم  اطمینان  مورد  که 
امید  و  باشیم  پاسخگو  عمل  در  بتوانیم 
داریم با همکاری و تالش منتخبان مردم 

استان  در  شما  محوریت  با  مجلس  در 
بتوانیم گام های خوبی برداریم وی ادامه 
تجاوزات  خرمشهر  فتح  همچون  داد: 
دفع  را  اقتصادی  عرصه  در  دشمن 
می کنیم. خسروی ادامه داد : رزمندگان 
در  ویژه  به  و  مقدس  دفاع  دوران  در 
عملیات فتح خرمشهر وظیفه خود را به 
درستی انجام دادند و در شرایط فعلی ما 
باید در حوزه های مختلف در سنگرهای 

خود انجام وظیفه کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید تجاوز دشمن در 
و  سیاسی  اقتصادی،  مختلف  عرصه های 
اخالقی را نیز دفع کنیم، بیان کرد: امیدواریم 
به عنوان نمایندگان مجلس بتوانیم با انجام 

وظیفه در توسعه استان مؤثر باشیم.

امیدواربه اصالح قوانین 
منابع طبیعی

و  قاینات  شهرستان های  مردم  منتخب 
ابالغ سالم  با  دیدار  این  در  زیرکوه  هم 
مردم قاینات و زیرکوه به نماینده ولی فقیه 
در استان و دعوت از وی برای حضور در در 
این خطه گفت: ما نمایندگان مردم به خود و 
کارگزاران نظام توصیه کردیم در کنار قرآن، 
مفاتیح الجنان و قرائت صحیفه سجادیه  و 
مروری بر نهج البالغه داشته باشیم تا از 

فضائل بهره مند شویم. 
سلمان اسحاقی گفت: در عرصه مجلس 

استانی  و   حوزوی  نگاه  ملی  بخش  در 
نداریم دغدغه کل کشور نگاه ما است. امید 
است بتوانیم اصالح قوانین در بخش منابع 
طبیعی و امور مالیاتی را به جایی برسانیم 
تا دعای خیر مردم که قوانین منابع طبیعی 
داشته  را  شده  آنها  شدن  متضرر  سبب 
باشیم. وی با بیان اینکه روز قدس برای 
افزود: وقتی سخن  ما مهم است.   همه 
از قدس است سخن از مظلومان میانمار، 
از  سخن  و  عراق  بحرین،  در  مظلومان 
مظلومیت شیعه است و امیدواریم روزی 

نماز را در مسجد االقصی بخوانیم. 
و  قاینات  شهرستان های  مردم  منتخب 
عرصه  در  کرد:  بیان  مجلس  در  زیرکوه 
بین المللی به جد مبارزه با آمریکا، استکبار 
و هوشیاری و بصیرت در برابر ترفندهای 

آمریکا مدنظر است. 

مجلس را یک خرمشهر می بینم 

شهرستان های  مردم  منتخب  نماینده 
در  فردوس  و  سرایان  بشرویه،  طبس، 
در  گفت:  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
چند روز آینده شاهد آغاز مجلس  یازدهم 
مجلس انقالبی هستیم خدا را برای این 
نصیرایی  االسالم  حجت  شاکریم.  امر 
افزود: مجلس  یازدهم را مجلسی انقالبی 
خرمشهرهایی  از  یکی  را  آن  و  می بینم 
می دانم که رهبری در چند سال گذشته  
فرمودند خرمشهرها در پیش است. وی 
افزود: امید است با عمل و حرکت خوب و 
فهم دقیق رهنمودهای شما بتوانیم خوب 
گام برداریم و از مسیر حق حقیقت خارج 
نشویم و برای ارزش های انقالبی درست 

پاسداری کنیم.
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توصیه نماینده ولی فقیه در استان  به منتخبان مجلس برای خدمتگزاری

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد اموات 
توسط قاریان قرآن انجام می 

گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

ملی  شناسه  و   5485 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  حقیقت  بارز  عمران  شرکت  تغییرات  آگهی 
 14006494063 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای محمد حسینائی به شماره ملی 0652171605 و حامد فروغی فر به شماره ملی 0889769877 و 
اسدا... زنگوئی به شماره ملی 0650938569 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2- آقای سید مهدی رضوی به شماره ملی0640290566 به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شریفی 

با کد ملی0640115861 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )847878(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم - نوبت اول
   شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات    تاریخ انتشار: 99/3/7

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم - نوبت اول شرکت تعاونی بازرگانی 
مرزنشینان زیرکوه قاینات راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 99/4/16 در محل دارالقرآن  
 امام حسن مجتبی )ع( واقع در بلوار ابوذر غفاری - جنب مسجد فاطمه الزهرا )س( 
شهر حاجی آباد برگزار می گردد. از نمایندگان محترم منتخب مرحله اول دعوت می 
گردد جهت اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا 
کاندیداهای سمت هیئت مدیره و بازرسی شرکت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته 
 پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت، مدارک مربوطه را صرفا به دفتر شرکت واقع در بلوار 

امام رضا )ع( - پالک 211 تحویل نمایند.
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- تصویب صورت های مالی سال 
های 1395، 1396، 1397، 1398 3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399 4- انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی 5- انتخاب بازرس 

اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل پالک 249 فرعی از 1396 – اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای احمد رضائی در تاریخ 1399/3/31 ساعت 

11 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۳/7      علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تثبیت حدود پالک ۱۰۶ فرعی از ۷۸۱ اصلی بخش یک بیرجند
نظر به اینکه آقای محسن ثابتی احدی از ورثه مرحوم غالمحسین پورصدری )ثابتی( مالک ششدانگ پالک 106 فرعی از 781 
اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان هفده شهریور 18 پالک 16 تقاضای تعیین طول و متراژ پالک فوق را نموده و نیز اظهار 

داشته که از مجاورین هیچگونه آدرسی در دسترس نمی باشد، لذا بدین وسیله به کلیه مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی پالک های مذکور، 
اخطار می گردد چنانچه برای خودشان حقی قائل می باشند در تاریخ 1399/3/24 ساعت 10 صبح که نماینده و نقشه بردار این اداره جهت تعیین 

طول و متراژ مراجعه خواهند نمود، در محل وقوع ملک حضور یابند. ضمنا عدم حضور مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل پالک 248 فرعی از 1396 – اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای محمد حسین غالمی  در تاریخ 1399/3/31 ساعت 10 صبح 

در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۳/7        علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک  بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره 13986038001002680- 1398/12/26 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود صادقی فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه 79 صادره از بیرجند و شماره ملی 0651983185 نسبت به ششدانگ یکباب  ساختمان به مساحت 208/73 
مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای محمد علی اشرفیان محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۲/۲۲    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۳/7   علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دشت  روستایی  تولید  شرکت  تغییرات  آگهی 
 18 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  سربیشه 
استناد  به   10360021662 ملی  شناسه  و 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1398/09/04 و مجوز شماره 1197/170 مورخ 
شهرستان  روستایی  تعاون  اداره   1398/11/15
سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - عملیات 
و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 
شرکت تصویب گردید. 2 - آقایان علیرضا حسینی 
و سید محمود  ملی 5239142920  به شماره 
و  ملی 0652928307  شماره  به  زاده  هاشمی 
ملی 0652928048  به شماره  دار  علی شربت 
و حسن میرزاجانی بشماره ملی 0652916384 
و اکبر کفاشی به شماره ملی 0640159176 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جواد حسینی 
به شماره ملی 0652934838 به عنوان عضو علی 
البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 3 - آقایان مجتبی شیخ زاده به شماره 
ملی 0651983843 به سمت بازرس اصلی و رضا 
شفیعی به شماره ملی 0653338473 به سمت 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سربیشه )847875(

فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی 

هاونگـی 
فروش انواع آبگرمکن، کولر، هود و گاز

سینک و شیرآالت و روشویی های کابینتی 
تعویض شیرآالت کهنه با شیرآالت جدید
"به مناسبت افتتاحیه با تخفیفات 

و اقساط بلند مدت ویژه"        
۰۹۱5۳۶۱۳5۱۱

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

اطالعیـــه
در راستای اجرای آیین نامه نحوه انتخاب رئیس هیئت های ورزشی 
 استان ها، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد :
مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی 

استان را برگزار کند. لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می شود حداکثر تا یک هفته پس 
از انتشار آگهی به نشانی بیرجند - مفتح 27- استادیوم آزادی - حوزه ورزشی اداره کل، 

شخصا مراجعه و ثبت نام کنند.
 مدارک مورد نیاز:1- اصل شناسنامه و روگرفت آن 2- آخرین مدرک تحصیلی و روگرفت آن

3- ارائه خالصه ای از سوابق ورزشی و مدیریتی 4- اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن 
5- سه قطعه عکس 4×3 6- تکمیل فرم های ثبت نام

شرایط احراز: 1- اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان رسمی 
کشور 2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران و اقامت در استان 3- دارا بودن حداقل 25 سال 
سن 4- دارا بودن حداقل تحصیالت لیسانس 5- نداشتن سوء  سابقه کیفری 6- متقاضیان 
نباید بازنشسته باشند )به استثنای جانبازان باالی پنجاه درصد، آزادگان باالی سه سال 

اسارت و فرزندان شهید(
در صورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت 10 روز پس از برگزاری 
انتخابات، شکایت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و 

جوانان، به فدراسیون مربوطه ارسال نمایید.   تاریخ انتشار: 1399/3/7

هیئت کونگ فو و هنرهای 
رزمی خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت تک پودر نوین سرایان )سهامی خاص( به شماره ثبت 358 و شناسه ملی 14006918613 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان سرایان ، بخش آیسک ، شهر سرایان، محله 
شهرک صنعتی ، کوچه ))فرعی نسترن2(( ، بلوار صنعت ، پالک 0 ، طبقه همکف و کدپستی 9777139629 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2 - شعبه ای از شرکت به آدرس استان اصفهان شهرستان 
آران و بیدگل خیابان جمهوری ساختمان ارغوان طبقه زیرزمین واحد 2 و کدپستی 87416686153 افتتاح 
گردید و آقای محسن روحانی بیدگلی به شماره ملی 6199718305 به عنوان مدیر شعبه برای باقیمانده مدت 

تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سرایان )8454۹۲(

آگهی تغییرات شرکت عمران بارز حقیقت )سهامی خاص( به شماره ثبت 5485 و شناسه ملی 14006494063 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد حسینائی به 
شماره ملی 0652171605 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد فروغی فر به شماره ملی 0889769877 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای اسدا... زنگوئی به شماره ملی 0650938569 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای اسدا... زنگوئی به شماره ملی 0650938569 به 
سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق 
 عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای اسدا... زنگوئی به شماره ملی 0650938569

) مدیرعامل( ومهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )84788۲(
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فعالیتمجددرانندگانبازنشستهدرحملونقلجادهای

صدا و سیما- امکان فعالیت مجدد رانندگان بازنشسته در بخش حمل و نقل جاده ای فراهم شد. مهدی گرجی، معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: حداکثر سن رانندگی با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای برابر دستور العمل ها ۶۹ سال است  

ولی با پیگیری های انجام شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشتغال به کار مجدد این رانندگان منع قانونی ندارد. 
*سالم . لطف کنید شورای روستای 
...  یک تکانی به خود بدهند با وجود 
بارندگی و برف زیاد همه جا آب زیاد 
شده اما این روستا کم شده. با این همه 
نهاد یاری رسان در بدنه حاکمیت که 
معطل هستند بگن براتون قنات رو راه 
کردن  تلف  وقت  دنبال  شورا  بندازند. 
هزارتومن  پانصد  همان  با  هست. 
مالیات همین مردم  از  بخشداری که 

هست سایه نشین شدند.

استاندار  آقای  کارهای  لطفا  * سالم 
رو اینقدر تو روزنامه چاپ نکنین مردم 
خوب می فهمند چه اتفاقی می افتد 
از  تهران  در  که  روزی  به  وای  ولی 
طریق شما رسانه ها بفهمند این آدم 
باشین  مطمئن  که  کرده  اینجا چکار 
دولتی که ۳ تا استاندار عوض کرد و 
نبود  مهم  براش  اصال  ما  سرنوشت 
تو همین یک سال باقیمانده از دولت 
چهارمی رو هم عوض خواهد کرد و این 
نعمت رو از استان ما خواهد برد. این 
آقا کرمانشاهی هست اونجا باالترین 
نرخ بیکاری رو دارن اونوقت از غرب 
اومدن شرق اینجا رو به پایین ترین نرخ 
استانی  اگر هم  بیکاری رساندن. من 
ها  برنامه  واسشون  بودم  می  آقا   این 

می ریختم لطفا مراقب باشید.

* سالهاست که حقوق دانان قوه قضائیه 
اجرا  و  تصویب  را  ای  مهریه  قانون 
می کنند که صد در صد به نفع زوجه 
تدوین شده است. نتیجه و بازخورد این 
قانون این شده که زوج با ترس و دلهره 
اینکه  یا  و  بگذارد  ازدواج  به عرصه  پا 
بماند  مجرد  و  بترسد  ازدواج  از  اصال 
و در نهایت هم ما ازدواج آسان و زیاد 
نداشته باشیم و به دنبال همه این تعبیر 
و تفسیرها فضای جامعه ملتهب بشه 
 و با کاهش جمعیت روبرو شویم. اگر 
روبرو  افزایش جمعیت  با  خواهید  می 
تدوین  طوری  را  مهریه  قانون  شویم 
نمایید که فقط عند االستطاعه مهریه ها 
تنظیم بشه و قانون مهریه به نفع آقایان 
تدوین و اجرا گردد. آنوقت ازدواج و فرزند 
آوری هم می تواند افزایش پیدا کند و 

فساد هم در جامعه از بین برود.

پبشخوان جهت گرفتن  دفاتر  * چرا 
اثر انگشت از استامپ در شرایط کرونا 
استفاده می کنند.لطفا بازرسین محترم 

علوم پزشکی رسیدگی فرمایند.

سود  آمدن  پایین  به  توجه   *با 
برای  بانک ها،  سپرده های مردم در 
اینکه نقدینگی بانک ها کم نشود، یک 
راهکار بسیار مناسبی وجود دارد اینکه 
بانک ها یک وکالت نامه کاری دوطرفه 
بین مشتری و بانک عقد کنند تا بانک 
سرمایه مشتری را وارد کار تولیدی نماید 
و از سود یا زیان آن دو طرف استفاده 
تولید شده و  باعث رونق  این  نمایند. 
سود واقعی هم که حالل هم می باشد 

نصیب طرفین می گردد.

*آسفالت کوچه های امامت ۴۷ فرعی 
های دوم و سوم انتهای سپیده ۳ و 5 
از بهمن پارسال پیگیریم هنوز کوچه 

خاکی است.لطفا رسیدگی کنید.

*سالم. می خواستم بدانم طرح فاصله 
ها  بیشترمغازه  که  شده  تمام  گذاری 

داخل مغازه غذا به مشتری می دهند.

*  چرا نرخ سود سپرده های مردمی کم 
شده ولی نرخ سود تسهیالت و وام ها 

به قوت خود باقی است؟

* ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
در استان سیستان و بلوچستان وضعیت 
برای  شما  هست.  قرمز  کرونا  شیوع 

پیشگیری چه کردید؟

*سالم. لطفا اگر برای دولت محترم 
امکان دارد، برای افرادی که در حال 
حاضر، خانه ۴0 متری دارند ولی توانایی 
خرید یا ساخت منزل بزرگتر را ندارند، 
در طرح ملی مسکن ثبت نام به عمل 
شرط(.  پیش  گونه  هیچ  آورند)بدون 
چراکه این افراد هم نیاز مند هستند که 
حداقل واحد بزرگتری برای خانواده خود 

فراهم نمایند.  

* باسالم. جناب آقای استاندار ممنون 
ما  استان  برای  که  زحماتی  تمام   از 
می کشید که فراموش نشدنی و جای 
تقدیر و تشکر دارد. روستای بهدان که 
فاصله زیادی با شهر ندارد از دریافت 
نعمت فرستنده دستگاه دیجیتال محروم 
استانی  دریافت شبکه های  و  هست 

مقدور نمی باشد.
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پیام شما

آقایان نماینده جدید 
در مجلس یک دست 

قانون منابع طبیعی
 باید اصالح شود

استاندار  در خبرها خوندم که  سالم. 
از نماینده های قدیم و جدید دعوت 
کردن که با هم تبادل اطالعات کنن 
و این خیلی کار خوبی است اما روی 
صحبتم با نمایندگان جدید است که 
قرار است در مجلس برای ما قانون 
در  این مدت  در  حتما  کنند.  گذاری 
و  طبیعی  منابع  وضعیت  خصوص 
قانون سخت گیرانه آن مطالعه داشته 
و یا اطالعاتی را کسب کردید. انتظار 
جدی ما از شما این است که در سال 
اول حضورتان این قانون اصالح شود 
و مردم خراسان جنوبی از زیر فشار این 
گردند.  خارج  ملی  اشتباه  تصمیمات 
پیش از این هم مسئولین و هم دستگاه 
قضایی برخورد خود را با مردمی که با 
بودند  خورده  مشکل  به  شرایط  این 
متن قانون می دانستند نمایندگان قبلی 
زیادی  تالش  خودشان  قول  به  هم 
کردند اما اتفاقی نیفتاد، چرا که گویا 
این طرح برای نمایندگان استانی بود 
که هم وزن سیاسی اصولگرایی آنها 
بر وزن اجماع سازیشان در مجلسی 
که اکثریت مخالف دیدگاه نمایندگان 
ما بود می چربید و هم متاسفانه فضای 
سیاسی کشور این اجازه را نمی داد و از 
طرفی نمایندگان هم حاضر نبودند به 
خاطر مردم نطق های سیاسی را رها 
کنند و به کار جامعه بپردازند اما حاال 
که مجلس یک دست شده و گرایش 
سیاسی نمایندگان ما با اکثریت مجلس 
باقی  ویژه  انتظار  این  است  همراه 
است که این طرح ارائه و نظر سایر  
نمایندگان هم  جلب شود. ما مردم که 
 آسیب فراوانی از این قانون دیده ایم

بی صبرانه منتظریم تا خبرهای خوشی 
را از نمایندگان استان بشنویم به امید 

خدا که محقق می شود.
ر . ب  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
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 دیدگاه خوانندگان

رنج در رج های اقتصاد فرش استان
هیچکدامازوعدههایدولتدربارهقالیبافانعملیاتینشد

محمودآبادی- دو سال از وعده دولت برای 
بیمه قالیبافان می گذرد، هرچند این وعده هر 
سال تمدید می شود، اما هنوز هیچ آماری 
به تعداد  بیمه شدگان این صنعت در استان 
افزوده نشده، از سوی دیگر صادرات کم فروغ 
فرش مانند خوره ای در حال نابودی تار و پود 

این صنعت است. 
می  دست  به  زدن  گره  با  را  اش  روزی 
آورد، از قضای روزگار، هر روز طوری گره 
ها طوری  گره  آن  و  افتد  کارشان می  در 
محکم می  شود که هیچ دست گره گشایی 
را یارای گشودنش نیست. این شرایط این 
است.  جنوبی  خراسان  قالیبافان   روزهای 
۶ قرن است که هنرمندان خراسان جنوبی 
با هنر دیرینه فرش خو گرفته اند و بر تار و 
پود آن، گره عشق می زنند، هنری که سینه 
به سینه تا به امروز ادامه یافته است. ارثی که 
نتیجه سرپنجه زنان و مردان هنرمندی است 
که با آن نقش هایی از ریز ماهی گرفته تا 
لچک ترنج و خشتی بر تار و پود زده اند تا 
چشم مردمانی را از خارج مرزهای ایران به 
خود خیره کنند و آنان انگشت حیرت از این 

هنر ارزشمند به دهان گیرند.
هنر فرش بافی در خراسان جنوبی با افت و 
خیزهای اقتصادی و اجتماعی روبرو است و 
هنرمندان فرش دستباف از مشکالت گالیه 
دارند و معتقدند باید به وضعیت فعاالن این 

عرصه توجه بیشتری شود.

 عالقه ای برای ادامه نیست 
زهرا مودی یکی از زنان روستایی و قالیباف 
در استان درباره شرایط این هنر می گوید: این 
روزها دیگر کمتر کسی به سراغ قالی بافی می 
آید و جوانان دیگر عالقه ای به این هنر نشان 
نمی دهند. وی با بیان اینکه کارگاه کوچکی 
در روستا دارد که سه نفر دیگر هم در آن 
فعالیت می کنند، ادامه می دهد: حمایتی از 
این رشته هنری با ارزش در استان نمی شود 
و به دلیل سختی کار و درآمد پایین جوانان 

حاضر به فعالیت در این رشته نیستند.
وی با اشاره به اینکه دالالن سود دسترنج 
زنان روستایی را می برند، تاکید می کند: انگار 
کاش  است  بافنده  برای  فقط  کار  سختی 
مسئوالن برای خرید و فرش از بافندگان 
اقدام کنند تا مجبور به فروش هنرمان با 
قیمت کم به واسطه ها نباشیم. وی ادامه می 
دهد: با فعالیت چهار نفر در کارگاه از ساعت 
۷ صبح تا ۲ بعدازظهر برای اتمام یک فرش 
۱۲ متری ۷ ماه زحمت می کشیم، اما فقط 
پرسیده می شود چقدر نخ تهیه شده است، 

کسی نمی گوید چقدر زحمت کشیده اید.

 وعده های بی فروغ 
تابلو  و  فرش  بافندگان  از  دیگر  یکی 
فرش های دستباف در خراسان جنوبی  نیز 
می گوید: طرح ریزه ماهی فرش خراسان 
جنوبی در دنیا حرف اول را می زند، اما به آن 

توجهی نمی شود. ذاکری با بیان اینکه باید 
این هنر اصیل استان را به نسل های بعدی 
آموزش دهیم تا به فراموشی سپرده نشود، 
می افزاید: رونق دادن به این هنر هزینه های 
سنگینی ندارد و هر هنرمند با داشتن یک 
دار قالی در خانه هم می تواند فعالیت کند اما 
متاسفانه از سوی مسئوالن توجهی به این 
رشته نمی شود. وی بیمه را یکی از مشکالت 
اصلی در این حوزه عنوان می کند و می گوید: 
متاسفانه چندین سال است که سهمیه برای 

بیمه قالیبافان در استان نداریم.

فاطمه حسنی یکی دیگر از بافندگان فرش 
دستباف در استان هم با اشاره به اینکه برای 
بافندگان قالی مزایای زیادی وجود ندارد و 
درآمد آنها از این شغل پایین است، می گوید: 
مسئوالن باید به وضع اقتصادی افرادی که 
صنایع دستی را احیا می کنند رسیدگی کنند.

بافی مشکالت  وی عنوان می کند: قالی  
جسمی و بیماری هایی از درد دست و ضعیف 
شدن چشم، تا کمردرد و آرتروز را برای بیشتر 

فعاالن در این کار به همراه دارد.
فرش  بافنده  اینکه  به  اشاره  با  بافنده  این 
ادعای زیادی ندارد اما به او توجهی نمی شود، 
برای  اشتغال  دنبال  به  اگر  گوید:  می 
 جوانان هستیم این هنر در خراسان جنوبی 
می توانست برای ورود بسیاری از جوانان 
مطلوب باشد. حسنی با حسرت و افسوس 
از روایت تلخی که درباره صنعت  قالی بافی 
رخ داده ، می افزاید:  در حالی که مرکز ملی 
فرش قول داده بود سال گذشته با اعتباری 
مشخص تعدادی از قالیبافان را بیمه کند، اما 
باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ بافنده ای در 

خراسان جنوبی بیمه نشد.

 صادرات در محاق 
رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی 
در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به شرایطی 
که کرونا به وجود آورده اوضاع بافت فرش 

و  نکرده  ارزیابی  بد  را  جنوبی  خراسان   در 
می گوید: به دلیل کرونا و البته نداشتن شغلی 
دیگر در روستاهای خراسان جنوبی به نظر 
می رسد بافندگان متراژ بیشتری فرش تولید 
کنند. محمد حسن کامیابی مسک البته این 
تولید مضاعف را برای بازار خوب نمی داند چرا 
که قیمت فرش پایین می آید، در حالی که هم 
اکنون با توجه به قیمت هایی که وجود دارد 
دستمزد بافندگان بسیار پایین است. وی ادامه 
می دهد: سال گذشته در خراسان جنوبی ۱۷0 
هزار مترمربع فرش تولید شد که از این میزان 

۱00 هزار متر آن صادر شده است.

 وعده های بی عمل دولت 
وی از طرح هایی که دولت برای حمایت از 
فرش ارائه داده رضایت ندارد و آن را فقط در 
حد مسکنی زود گذر می داند، چرا که با ارائه 
تسهیالت به بافندگان نمی توان مشکالت 
بافندگان را رفع کرد. کامیابی مسک معتقد 
است: ارائه تسهیالت نیز تنها برای برخی از 
بافندگان مقدور است، عالوه بر این افرادی 
می توانند حتی به نام بافنده فرش تسهیالت 
آن چنانی دریافت کنند، اما در مقابل آن فردی 
که بافنده  واقعی است ماه ها برای دو میلیون 
تومان معطل می ماند. وی درباره بیمه  بافندگان 
توضیح می دهد: متأسفانه دولت در این باره نیز 
مدام قول های بی عمل می دهد، هم اکنون 
دو سال است که اعالم می شود اعتباری برای 
بیمه قالیبافان اختصاص می یابد یا اختصاص 
یافته است اما در این دو سال حتی یک نفر هم 

در خراسان جنوبی بیمه نشده است.
رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی 
ادامه می دهد: مشکل اصلی در این مورد 
عدم پرداخت سهم دولت در بیمه فرش بافان 
است، هرچند بافندگان می توانند از بیمه های 
دیگر مثل بیمه روستاییان استفاده کنند اما 
بیمه تأمین اجتماعی برای همه آن ها قابل 
هم  و  درمان  هم  که  چرا  است،  تر  قبول 

بازنشستگی را شامل می شود.

 بازار سرد صادرات 
کامیابی مسک بدترین شرایط را برای اوضاع 
فرش توصیف کرده و می گوید: متأسفانه طی 
دو سال گذشته رتبه صادراتی ایران در صادرات 
فرش به رتبه دوم و سوم نزول پیدا کرده، در 
حالی که طی ۶0 سال گذشته همیشه رتبه 
اول صادرات را داشته ایم. به تبع میزان صادرات 
در استان ها نیز کاهشی بوده است. وی ظهور 
کشورهایی مانند هند، پاکستان و افغانستان و 

البته چند کشور دیگر در بازار فرش را دلیل 
اصلی کاهش فروش و صادرات فرش دانسته 
و می افزاید: دولت باید با طرح جدید بازاریابی؛ 
فرش را از این بحران خارج کند اما متأسفانه 
این طور که معلوم است در مرکز ملی فرش 
حرکتی برای این منظور احساس نمی شود.وی 
بازاریابی را مهمترین حلقه مفقوده در داستان 

فرش دستباف ایران اعالم می کند. 
با تحریم  کامیابی مسک اضافه می کند: 
آمریکا، بازار مهمی را از دست داده ایم بنا بر 
این باید تمام تالش خود را برای بازاریابی در 
بخش ها و کشورهای دیگر انجام دهیم. وی 
می گوید: یک تولید کننده و صادر کننده با 
توجه به هزینه هایی که بازاریابی دارد قادر به 
ورود مستقیم به این بخش از اقتصاد فرش 
نیست، به همین دلیل دولت در این زمینه باید 
راهکارهای ویژه و اعتبارات خاص قرار دهد.

 کمترین دستمزدها 
از  یکی  را  بافندگان  پایین  دستمزد  وی 
دغدغه های مهم و مشکالت اصلی برای 
بافندگان عنوان کرده و می افزاید: با این حال 
در خراسان جنوبی در حالی که انتظار می رفت 
این هنر رو به زوال باشد هنوز هم از رونق 
خود نیفتاده چرا که کارگران بافنده کاری به 
جز بافندگی ندارند. تصور کنید در روستایی 
که آبی برای کشاورزی و غذایی برای دام 

نیست، روستایی به جز قالی بافی پیشه ای 
دیگر ندارد. وی ادامه می دهد: از دولت انتظار 
داریم به جای اعطای تسهیالت کوتاه مدت 
که گاهی بافنده در پرداخت اقساط آن هم 
مشکل دارد، این پول را به سازمان تأمین 
اجتماعی بدهد تا نسبت به بیمه بافندگان 

تحولی را شاهد باشیم.
به گفته وی از 50 هزار بافنده این استان 
با  و  شده اند  بیمه  آنها  درصد   ۸ از  کمتر 
تمام پیگیری های انجام شده طی دو سال 
نشده  بیمه  جدید  بافنده ای  هیچ  گذشته 

است. رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان 
جنوبی هزینه های مواد اولیه تولید یک فرش 
و البته چرخه واسطه ها و دالالن را از جمله 
معایبی دانست که باعث شده دست قالیبافان 
همیشه سرد باشد، به همین دلیل امیدوار 
است قیمت فرش در بازار افزایش یابد و با 
فرمول عرضه بیشتر تقاضای کمتر در این 

شرایط کرونایی مواجه نشود.
هنر قالی بافی در خراسان جنوبی که آوازه 
جهانی پیدا کرده است ثمره تالش زنان و 
مردان بی مدعای این دیار است و بی انصافی 
است هنر و هنرمند باشد اما مشکالت ریز 
و درشت چنان بر آن غلبه کند و تا جایی 
پیش برود که به عنوان یک تهدید جدی 
برای هنر  و صنعت قالی بافی به شمار آید. 
زمانی که سخن از جهش تولید می شود قطعًا 
باید قدر چنین هنر با ارزشی که آن را مدیون 
هنرمندان این مرز و بوم هستیم را بدانیم 
برداریم.  آنان قدم  از  و در راستای حمایت 
این حمایت و توجه کردن به هنرمندان در 
حوزه صنعت فرش، قطعاً نیازمند  همکاری 
نمایندگان  دولت،  سوی  از  پاسخ گویی  و 
سایر  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مجلس، 

مسئوالن است. 
تا زمزمه بزن جا خود، زدم دوتا. ابریشم آبی 
پیش آمد، عنابی پیشرفت. باز هم از خانه 

های دنج روستاهایمان شنیده شود.

امتحاناتدرسهای
نظریدانشجویان
غیرحضوریشد

ایرنا - دانشگاه بیرجند در اطالعیه ای  
نحوه برگزاری کالس ها و امتحانات 
تحصیلی  سال  دوم  نیمسال  در 
۹۹ - ۱۳۹۸ را تشریح و اعالم کرد 
که امتحانات دروس نظری در همه 
مقاطع به صورت الکترونیکی یا سایر 
غیرحضوری  ارزشیابی  شیوه های 
برگزار می شود. در این اطالعیه آمده 
آن  و  نظری  دروس  تمامی  است: 
دسته از دروس عملی که به صورت 
غیرحضوری و الکترونیکی در حال ارائه 
است، تا پایان خرداد ماه برنامه ریزی 
و به اتمام می رسد. دروس عملی که 
نیازمند حضور دانشجو است، از ۱۴ تیر 
تا ۱0 مرداد به صورت فشرده برگزار 
ارائه دروس در هر  برنامه  و  می شود 
دانشکده توسط آموزش تنظیم و اعالم 
تربیت  دروس  همچنین  شد.  خواهد 
بدنی عمومی )تربیت بدنی و ورزش 
۱( صرفا برای دانشجویانی که متقاضی 
استفاده از خوابگاه برای گذراندن این 
نحوه  می شود.  ارائه  نیستند،  دروس 
توسط  کالس ها  تشکیل  و  ثبت نام 
اعالم  رفتاری  علوم  پردیس  آموزش 
خواهد شد. دانشگاه بیرجند درباره نحوه 
برگزاری امتحانات اعالم کرد: امتحانات 
دروس نظری در همه مقاطع به صورت 
الکترونیکی )یا سایر شیوه های ارزشیابی 

غیرحضوری( برگزار خواهد شد.
 بازه برگزاری امتحانات دروس نظری 
)براساس  تیر   ۱۴ تا  خرداد   ۳۱ از 
آموزش(  توسط  شده  اعالم  برنامه 
 ۱0 تا  نمرات  اعالم  و  بود  خواهد 
برای  دانشجو  درخواست  و  مرداد 
بررسی مجدد نمره تا ۲0 مرداد است. 
صورت  در  اطالعیه  این  براساس 
درخواست استاد، آزمون الکترونیکی 
با  نظری  دروس  غیرحضوری  یا 
تیرماه  پایان  تا  آموزش،  هماهنگی 
برگزار می شود و آزمون های دروس 
عملی در زمان حضور دانشجو برگزار 
خواهد شد. اعالم نمره دروس عملی 
تا ۱5 مرداد و درخواست دانشجو برای 
بررسی مجدد نمره تا ۲0 مرداد است.

خبر ویژه

تاسیس شرکت پیوند آب صنعت شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1398/11/02 به شماره ثبت 6147 به شناسه 
ملی 14008940361 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های 
آب رسانی ، ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی ، طراحی، نظارت و اجرای شبکه های 
آب، فاضالب و آبیاری، طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های کاهنده آب، نشت یابی ، بهره برداری و راهبری 
شبکه های آب ، رفع اتفاقات و حوادث آب و فاضالب، قرائت و توزیع قبوض آب،برق و گاز، نصب انشعابات آب 
و فاضالب ، طراحی و اجرای جداسازی شبکه های آب بهداشتی از آب شرب، طراحی و اجرای سیستم های 
استفاده از آب خاکستری و فاضالب خاکستری، اجرای شبکه های داخلی آب و فاضالب ساختمان ها،مشاوره 
در زمینه کاهش مصرف آب شرب، مشاوره در زمینه افزایش بهره وری آبیاری کشاورزی و فضای سبز ، اجرای 
سیستم آبیاری کشاورزی و فضای سبز اتوماتیک و هوشمند ، طراحی و اجرای سیستم جداسازی سامانه های 
 آبیاری فضای سبز از آب شرب ، تست کنتور آب خانگی و همچنین شرکت در مناقصات و مزایدات نهادها ، 
سازمان ها ، شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع فعالیت شرکت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز 
اصلی: استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله سجادشهر ، کوچه 
)فرعی2سمت راست غدیر( ، کوچه گلستان 2 ، پالک 27 ، طبقه همکف کدپستی 9718974434 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 781231 مورخ 
1398/09/26 نزد بانک ملی شعبه حکیم نزاری با کد 25905 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: 
 آقای محمد علی خسروی به شماره ملی 0651003857 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال ،

آقای خداداد آذریان به شماره ملی 0651110653 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای احسان آذریان 
به شماره ملی 3610655348 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای احسان آذریان )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: خانم پروین فدایی به شماره ملی 0651110785 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم هانیه آذریان به شماره ملی 3611476773 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در قسمت سرمایه شخصیت 
حقوقی گواهی بانکی به شماره 497 مورخ 1398/09/26 بانک ملی شعبه حکیم نزاری بیرجند صحیح می باشد. 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری بیرجند )845491(

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی دشت سربیشه شرکت تعاونی به شماره ثبت 18 و شناسه ملی 
10360021662 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/13 و مجوز شماره 1197/170مورخ 
1398/11/15 اداره تعاون روستایی شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن میرزاجانی 
به شماره ملی 0652916384 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر کفاشی به شماره ملی 0640159176 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود هاشمی زاده به شماره ملی 0652928307 به عنوان 
عضو هیئت مدیره و آقای علی شربتدار به شماره ملی 0652928048 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای 
علیرضا حسینی به شماره ملی 5239142920 به عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - آقای علیرضا 
صحافی به شماره ملی 0651745497 به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 - کلیه اوراق 
بهادار و چک ها با امضای مدیرعامل )آقای علیرضا صحافی( و رئیس هیئت مدیره )آقای حسن میرزاجانی( و 
مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره )آقای اکبر کفاشی( و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای آقای علیرضا صحافی به عنوان مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر است.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سربیشه )847873(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و بسته بندی زعفران و خشکبار کوهستان قاینات شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 119 و شناسه ملی 10980223200 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1399/01/28 و مجوز شماره 5071 مورخ 1399/02/15 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
قاینات تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورت های مالی سال 98 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - آقایان 
علی حقدادی کرقند به شماره ملی 0880173874 و محمد محمودزاده به شماره ملی 0889692599 و 
علی محمودزاده به شماره ملی 0889490376 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم مهدیه قاسمی 
به شماره ملی 0880242493 و خانم فاطمه حقدادی کرقند به شماره ملی 0889943559 به سمت 
اعضای علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 - محمد حسن حقدادی 
کرقند به شماره ملی 4 0889529477 به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا محمودزاده به شماره ملی 
0889037981 به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 - روزنامه 

کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نیمبلوک )845490(



موفقیت و انرژی

شناختن مردان

رشد کنید  

یک مشاور  می گوید: »غم بزرگ را به کار بزرگ 
تبدیل کنید«. بهترین و بزرگترین کاری که در 
مواجهه با غم می توانید انجام دهید، این است 
که به خودتان فکر کنید و بیش از پیش خودتان، 
ضعف هایتان، نکات مثبت و خوب تان و بایدها 
و نبایدهایتان را بشناسید. بعد از آن ببینید دلیل 
این شکست چه بوده. کجاها اشتباه کرده اید و 
چه کار باید بکنید تا این اشتباهات تکرار نشوند. 
شکست تان را تحلیل کنید و از خود بپرسید چه 
درسی از این شکست می گیرید؟ اگر الزم است 
با یک مشاور خبره در این باره مشورت کنید. هر 
کاری می توانید برای پیدا کردن خودتان و درس 

گرفتن از این اتفاقات انجام دهید . 

حقایقی درباره مردان که زنان باید بدانند

برای  پدران روش خاصی  مطالعات نشان داده 
بازی با کودکان دارند خشن تر، خود انگیخته تر و 
با دست انداختن بیشتر که سبب می شود کودکان 
بهتر یاد بگیرند، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند و 
برای رویارویی با دنیای واقعی آماده شوند.همچنین 
رفتارهای خطرناک  پدران،  بودن  همبازی  این 

جنسی کودکان را کاهش می دهد.
مردانی که تمایل به ایفای نقش فعال پدری 
دارند، سطح تستوسترون شان پایین تر است. با 
این حال مشخص نیست آیا سطح این هورمون 
برعکس،  یا  شود  می  رفتار  این  ایجاد  سبب 
محققان معتقدند که تکامل شامل عالقه به پدر 
بودن هم می شود. بهینه شدن پدران خوب 
شانس زنده ماندن نوزادان را افزایش داده و در 
نتیجه نسل شان ادامه پیدا می کند. بخشی از 
وظیفه مردان دفاع از قلمروشان است. تحقیقات 
بیشتری برای این مورد در انسان نسبت به سایر 
از  دفاع   “ منطقه  است،  نیاز  مورد  پستانداران 
قلمرو “ مغز در مردان نسبت به زنان بزرگتر  

است.
با این که زنان هم احساس مالکیت دارند ولی 
مردان زمانی که با تهدیدی نسبت به قلمرو، 
احتمال  شوند  روبرو  شان  زندگی  یا  عشق 
بیشتری دارد که به خشونت روی بیاورند. در 
حالی که در بسیاری از مطالعات مشخص شده 
که زنان رفتارشان همدالنه تر از مردان است. 
می  پاسخ  زمانی  مردان  مغز  سیستم همدلی 
دهد که شخصی پریشان بوده یا مشکلش را 

بیان کند.

جوشانده این گیاه دارویی مضر است!

بسیاری از گیاهان دارویی باید به صورت دم کرده 
استفاده شود و اگر بر اثر ندانستن یا غفلت مصرف 
کننده جوشانده شود، خاصیت آن تغییر می کند 
و چه بسا موادی از گیاه آزاد می شود که دارای 

عوارض خواهد بود. مثال جنسینگ حتما باید به 
صورت دم کرده استفاده شود و جوشانده آن می 
تواند مضر باشد و برعکس بعضی از گیاهان دارویی 
را باید به صورت جوشانده مصرف کرد و مصرف 

دم کرده آن فاقد اثرات دارویی مورد انتظار است.

خوردن خیار برای این افراد، ممنوع

افراد مبتال به اسهال و کودکان باید کمتر از خیار 
استفاده کنند.  به یاد داشته باشید به هیچ عنوان 
نباید از خیاری که تازه نیست استفاده کنید؛ چرا 
که به علت دیر هضم بودن باعث درد و ورم در 

نواحی گوارشی خواهد شد و معده ای که مشکالت 
گوارشی دارد حتما باید آن را همراه عسل یا مویز 
مصرف کرد. متخصصان تغذیه و  رژیم درمانی 
عقیده دارند که مصرف بیش از حد خیار باعث 

پیشگیری از جذب ویتامین  خواهد شد. 

شنبلیله درمان خانگی برای اسهال

شنبلیله یکی از درمان های خانگی موثر برای 
مشکالت مختلف از جمله سوء هاضمه و اسهال 
دانه  قاشق  توان یک  می  باشد همچنین  می 
شنبلیله را در آب بریزید و یک شب کامل آن را نگه 

دارید و صبح روز بعد آن را میل کنید.همچنین ترکیب 
2 قاشق چای خوری دانه شنبلیله و 2 قاشق چای 
خوری دانه زیره سبز می تواند به صورت پودر شده 
با یکدیگر مخلوط شود. ترکیب این دانه ها با  کاسه 

ماست برای اسهال مفید خواهد بود.

چگونه بعد از ماه رمضان غذا بخوریم؟

در روزهای اول پس از ماه رمضان باید میزان 
مصرف غذا کم باشد، نباید غذاهای نفاخ، تند، 
و  کرد  یا شیرین مصرف  خیلی شور  محرک، 
مصرف غذا را باید بین وعده های اصلی و عصرانه 

تقسیم کنیم. برنامه غذایی افراد در این روزها باید 
به صورت مصرف غذا در ساعت 10 صبح و یک 
وعده عصرانه در کنار وعده های غذایی اصلی باشد 
حتما در وعده ناهار سبزیجاتی مانند کاهو و ماست 

کم چرب را  در برنامه غذایی خود قرار دهیم.

چگونگی محافظت از غده تیروئید

دود سیگار حاوی سموم مختلفی بوده و ممکن 
است بر غده تیروئید تاثیرگذار باشد. به طور خاص، 
تیوسیانات موجب اختالل در جذب ید می شود که 
به نوبه خود می تواند تولید هورمون های تیروئید 

را مسدود کند. معاینه غده تیروئید می تواند به 
شناسایی مشکالت بالقوه و به اشتراک گذاشتن 
سریع تر آن ها با پزشک کمک کند. میزان بسیار 
کم سلنیوم با کم کاری تیروئید و دشواری در تولید 

هورمون های تیروئید مرتبط است.

عدم تحرک ناشی از خانه نشینی کرونایی، افراد آسیب پذیر مبتال به چاقی، فشارخون باال و بیماری های ریه 
را در معرض عوارض بعدی سالمت قرار می دهد. میلیون ها بریتانیایی مبتالبه بیماری های ریه و بیماری 
های مزمن، بعد از گذراندن دوران خانه نشینی کرونایی و انجام فعالیت کمتر، در معرض خطر بیشتر ابتال به 
بیماری کووید  - 19 هستند. عوارض کرونا ویروس برای افرادی هم که مبتال به بیماری نشده اند، وجود 
دارد. کاهش فعالیت ورزشی باعث می شود فرد در صورت ابتال به بیماری کووید-  19 ، مشکالت بیشتری 
داشته باشد. بسیاری از افراد مبتال به بیماری هایی نظیر چاقی، فشارخون باال، افراد با ناتوانی و افسردگی، بیشتر 

خانه نشین شدند، زیرا بر این باور بودند که نسبت به این بیماری آسیب پذیرتر هستند.

هیچ گزارشی از چین مبنی بر مشاهده عوارض شدید در کودکان پس از ابتال به ویروس جدید 
کرونا وجود ندارد.

از تعداد افرادی که در این کشور به کرونا مبتال شدند هیچ کودک 9ساله یا کوچکتری بر اثر این 
ویروس فوت نکرده و تنها یک مرگ در بین بیماران زیر 20 سال گزارش شده است.یک گروه از 
محققان گزارش کردند که تا روز ششم فوریه در سرزمین اصلی چین آزمایش ویروس کرونا برای 
9 نوزاد بین سنین یک ماه تا 11ماهگی مثبت بود. آنها می گویند هیچ یک  از   این کودکان دچار 

بیماری شدید نشدند.

آیا کودکان دچار عوارض شدید کروناویروس می شوند؟بی تحرکی افراد در دوران خانه نشینی عاملی برای ابتال به کرونا 

 ما به  عنوان والدین، اغلب عادت کرده ایم به فرزندان مان 
بیاموزیم که چگونه رفتار کنند، چگونه احساسات خود 
را مدیریت کنند و هزار چیز دیگر؛ اما آیا تاکنون به این 
فکر کرده اید که ما چه چیزهایی می توانیم از بچه های 
کوچک یاد بگیریم؟ کودکان، معلمان بسیار خوبی هستند 
 که می توانند به ما در ارتباط بهتر با خودمان کمک کنند. 
در زمان حال زندگی کنید: بچه های کوچک نگران فردا یا 
دیروز نیستند. برای آن ها، هر آنچه وجود دارد زمان حال 
است و همچنین جالب و فوق العاده! سعی کنید تقریباً همه 

 چیز را فراموش کنید، حداقل برای مدتی. از امروز لذت 
ببرید، بدون این  که به آنچه باید دیروز انجام می دادید یا 

فردا با چه مشکالتی روبرو می شوید، فکر کنید.
در صورت نیاز کمک بخواهید: بچه های کوچک نگران 
درخواست کمک نیستند. در واقع، آن ها این کار را به راحتی 
انجام می دهند! اما شما، آخرین باری که از شخص دیگری 
درخواست کمک کردید کی بود؟ نیاز به افراد دیگر دلیلی 

برای شرمساری و شرمندگی نیست.
یادتان باشد دفعه دیگری که احساس کردید دنیا روی 

شانه هایتان سنگینی می کند به کودک تان نگاه کنید.   
بازی، هدر دادن وقت نیست: مانند یک کودک بازی کنید 

و از زمانی که با فرزندان تان می گذرانید لذت ببرید.
نکته دیگری که می توانیم از بچه های کوچک یاد بگیریم 
این است که بازی کردن مهم است. لذت بردن از بازی ها 
و تفریحات کودکانه یک راه خوب برای ارتباط با خود است 

و باعث افزایش خالقیت و سرگرمی شما می شود.
بنابراین از وقت گذاشتن برای بازی با فرزندتان دریغ نکنید 

که برای هر دوی شما پرفایده است.

آنچه باید از بچه های کوچک یاد بگیریم
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

یاد یاران

)شهید محمدغالمیان،  فردوس(: آرزو دارم، خدا مرا یاری دهد تا آنجا که بتوانم مبارزه کرده و دشمن را نابود سازم و زمانی که شهادت در راه حق نصیب من شد، 
این خون ناقابل خود را در راه اسالم،تقدیم کنم و من هیچگونه آرزویی ندارم و در حال حاضر تنها آرزویم شرکت در جبهه و شهادت است و بعد پیروزی اسالم بر کفر.

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی ی
جزئ

 و 
ی

 کل
ـه

ضـ
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تاسیس شرکت خدماتی زیبا سرای رسپینا )سهامی خاص( در تاریخ 1398/11/02 به شماره ثبت 124 به 
شناسه ملی 14008940610 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: - انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی - انجام امور خدمات فضای سبز 
شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز- انجام کلیه کارهای خدماتی در زمینه امور نظافتی و بهداشتی 
و سرویس ایاب و ذهاب موسسات ، ادارات و کارخانجات دولتی و غیر دولتی و بیمارستان ها در درون شهر- 
تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات وکارخانجات دولتی و غیر دولتی- امور آشپزخانه و رستوران شامل 
طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه - امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات 
برودتی و حرارتی - انجام امور پیمانکاری کارهای عمرانی و ساختمانی اعم از اداری و غیر اداری-اخذ وام 
و تسهیالت از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی مرتبط با 
موضوع فعالیت شرکت و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی- انعقاد قراردادهای پیمانکاری و خدماتی مربوط به موضوع شرکت با موسسات و اشخاص 
حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در حدود مسئولیت و وظایف هر یک – خرید و فروش صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- انجام هرگونه فعالیت مجاز که با موضوعات فوق مرتبط باشد. درصورت 
 لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : 
 استان خراسان جنوبی ، شهرستان زیرکوه ، بخش مرکزی ، شهر حاجی آباد، محله جهاد ، خیابان کشاورز ، 
بلوار امام رضا)ع( ، پالک 420 ، طبقه همکف کدپستی 9767115779 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1/4850228/4001 مورخ 1398/10/14 
نزد بانک توسعه تعاون شعبه قائن با کد 4001 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای علی 
خسروی به شماره ملی 0840199880 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد حسین 
سیروسی به شماره ملی 5239316015 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال، خانم زهرا رستم پور به شماره ملی 6520044199 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
 مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای محمدحسین سیروسی 
)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای جواد 
کامکار دالکه به شماره ملی 0946876614 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای 
علیرضا رستم پور به شماره ملی 6529684646 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر 
االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری زیرکوه )845493(

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

به فروش می رسد. 09059953462 ی
وش

سمســـاری صــادقفر
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

09153635015 ناصری نژادتعمیر یخچال فریزر در منزل     

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

تأسیسات ساختمانی بهداشتی هاونگی
انجام تاسیسات فاضالبی و سرد و گرم 

برای کلیه پروژه های ساختمانی ، تجاری 
و اداری با نیروهای مجرب

همچنین سرویس و نصب کولر نیز پذیرفته می شود.
09902242664

 نصب در محل

  شماره تماس: 1607 
آدرس : نبش رجایی 2

امداد باطری بیرجند

در صورت نارضایتی
 بازگشت وجه تا 48 ساعت 

09039512994 -099163۷8040

فروش جوجه شتر مرغ
 در سنین مختلف

 با وزن گیری و کیفیت عالی 
مشاوره رایگان
 در خصوص جیره شترمرغ

 جانمایی و ساخت 
جایگاه شتر مرغ

مزرعه پرورش
 شتر مرغ 

نیک خاوران 

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
خدمات بیل مکانیکی زنجیری نی

)راهسازی، حفاری، خاکبرداری(
09155623441
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شناسایی ۲مورد جدید ابتال به کرونا در استان

صدا و سیما- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تعداد مبتالیان قطعی به کرونا در خراسان جنوبی با شناسایی ۲مورد جدید به ۶۵۶ نفر رسید. مهدی 
زاده افزود:تاکنون ۶۰۷ بیمار از بیمارستان ها ترخیص شدند و ۴ نفر در بیمارستان ها بستری اند که حال عمومی یک نفر از این بیماران وخیم اعالم شده است. وی 

با اشاره به شناسایی ۲مورد جدید مبتال از بین ۶۷ آزمایش انجام شده، گفت: نمونه های مثبت مربوط به شهرستان های بیرجند و در میان هر کدام یک نفر است.
شهید  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده   *
ناصری در خراسان جنوبی از رضایت 
محرومیت  خدمات  از  استان  مردم 
در  گفت:  و  داد  خبر  قرارگاه  زدایی 
حال حاضر امنیت کامل در مرزهای 
شهرستان های مرزی استان وجود دارد 

و جای نگرانی نیست.
منتخب  نماینده  اسحاقی،  *سلمان 
مردم قاینات وزیرکوه در مجلس به 
همراه محمد عرفاني، رئیس نمایندگي 
وزارت امورخارجه در استان از مجتمع 
جهاد  دارویي  گیاهان  تحقیقاتي 
دانشگاهي استان بازدید کردند و در این 
بازدید برای شناسایي گیاهان دارویي 
این خطه ، فرآوري و افزایش کیفي 
محصوالت زرشک ، زعفران و عناب 
توافقاتي در راستاي جذب سرمایه گذار 

صورت پذیرفت. 
* مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی 
از کاهش ۲۲درصدی اهدای خون طی 
ماه مبارک رمضان در استان خبر داد 
و گفت: علت اصلی این کاهش ترس 
مردم به واسطه شیوع کرونا بوده است.

* رئیس جمعیت هالل احمر طبس 
گفت: سال گذشته خدمات بهداشتی و 
درمانی کاروان های سالمت به بیش 
از دو هزار و ۲۰۰ نفر از روستاییان در 

مناطق محروم طبس ارائه شد
* ۱۱هزار و ۸۵۰ قطعه بچه ماهی 
بین استخرداران شهرستان طبس در 

اردیبهشت امسال توزیع شد.
*رئیس اوقاف و امور خیریه بیرجند  
امسال ۱۰۷۰  رمضان  ماه  در  گفت: 
بسته غذایی از محل موقوفات منطبق 
در شهرستان های بیرجند و درمیان 

تهیه و توزیع شد. 
*عصمتی پور، مدیرکل امور عشایر 
تولید  دلیل  به  امسال  گفت:  استان 
شرکت   ۱۰ استان  در  جو  مطلوب 
تعاونی و اتحادیه عشایر استان، آمادگی 
خرید توافقی جو به صورت نقدی از 

کشاورزان را دارند.
* مسئول مرکز بیماران خاص خراسان 
جنوبی با اشاره به بسته حمایتی ابالغی 
خدمات  گفت:  خاص  بیماران  برای 
مشمول این بسته در صورتی رایگان 
در  شده  یاد  موارد  برخی  که  است 

بندهای آن موجود باشد.

اخبار  کوتاه 
اگر فضای مجازی دست خودی ها بود

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و 
امام جمعه بیرجند گفت: اگر فضای مجازی در 
دست خودی ها قرار داشت و دست بیگانگان 
و فرهنگ  افکار  روان، عقیده،  قطع می شد، 
مردم ما آسیب نمی دید اما متاسفانه امروز شاهد 
آسیب هایی هستیم. حجت االسالم و المسلمین 
عبادی در دیدار اعضای شورای مدیران واحدهای 
تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: 
تجهیزات امروز هم ضرورت و هم نعمت الهی 
است اما دارای شرطی است که بهره برداری 
صحیح از آن است. وی ادامه داد : افرادی که 
فرهنگ سازی می کنند اگر با یکدیگر هماهنگ 
بهتر  ما  بود،  شده تر  حساب  کارهایشان  و 
می توانستیم از زحماتی که شما انجام می دهید 
باشیم. داشته  بهره برداری های صد درصدی 

رهاسازی آب سد شهید پارسا 
برای کشاورزی 

سید هاشم حجتی  رئیس اداره منابع آب سرایان 
گفت: بخشی از آب سد شهید پارسا به منظور 
آبیاری ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی پایین 

دست سد در این شهرستان رهاسازی شد.

فرآوری کشاورزی
 صنعت اولویت دار استان

هیئت  عضو  هداوندی،  اسماعیل   - ایرنا 
علمی دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: براساس 
بررسی هایی که با تعدادی از اساتید دانشگاه 
درخصوص مزیت های نسبی صنعت استان 
فرآوری  انجام شد، صنعت  خراسان جنوبی 
گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی نسبت 

به بقیه صنایع در اولویت است.

غربالگری کرونایی کارکنان
 بانک ملی 

مهدی آبادی- کلیه کارکنان بانک ملی استان 
در طرح غربالگری بیماری کرونا شرکت می 
کنند. رئیس اداره امور شعب استان خراسان 
جنوبی با اشاره به اولویت صیانت از سالمت 
مبارزه  طرح  در  استان  ملی  بانک  کارکنان 
این  اجرای  با  کرد:  عنوان  کرونا،  بیماری  با 
غربالگری ضمن اطمینان و مراقبت از سالمتی 
زنجیره  قطع  برای  تالش هایی  کارکنان، 
بیماری، بیماریابی و اتخاذ پروتکل های درمانی 
برای بیماران شناسایی شده انجام خواهد گرفت. 
محمد علی زرنگ افزود: نتایج تست ها در ۴۸ 
ساعت آماده خواهد شد و اگر هر یک از کارکنان 
ناقل بیماری کرونا باشند شناسایی و به دانشگاه 

علوم پزشکی اطالع داده خواهد شد.

برای  مستضعفان  بنیاد  چهاردهم  گام 
قلعه گنج و ۱۲  از  زدایی پس  محرومیت 
درمیان   مرزی  شهرستان  دیگر،  منطقه 
کارآفرینی،  بخش  در  نهاد  این  است. 
توسعه و اشتغال درمیان ورود کرده  تا این 

شهرستان را توسعه دهد.
رئیس بنیاد مستضعفان ۱۸ بهمن سال گذشته 
به  جنوبی  خراسان  به  روزه  دو  سفری  در 
شهرستان مرزی درمیان رفت و از نزدیک با 

مشکالت مردم در این شهرستان آشنا شد و 
دستور داد برای رفع پاره ای از موانع و مشکالت 
که فرار روی استان و دستگاه های اجرایی قرار 

دارد مشکالت بررسی شود.
بنیاد  امالک  و  اموال  سازمان  رئیس 
آخرین  تا  یافت  ماموریت  مستضعفان 
کند.  ارزیابی  را  استان  و مشکالت  نتایج 
این بنیاد با امضای تفاهم نامه همکاری 
در شهرستان درمیان ورود پیدا کرده تا هر 

کاری که برای توسعه شهرستان نیاز است 
انجام دهد. سیدصولت مرتضوی به تسنیم 
مستضعفان  بنیاد  ریاست  تاکید  گفت: 
و  آبادانی  برای  باید  بنیاد  که  است  این 
محرومیت زدایی شهرستان  درمیان خیمه 
بزند و در سفری که به استان داشتم در 
و  گلوگاه ها  استان  مسئوالن  با  نشستی 
تنگنا های اجرایی با تدبیر بنیاد مستضعفان 
قابل رفع است که باید شناسایی و تبیین 

باشد  کرد: هرکاری الزم  بیان  شود. وی 
انجام   توان   حد  در  استان  توسعه  برای 
می دهیم و امیدواریم دستگاه های اجرایی 
کوتاه  زمانی  بازه  در  مستضعفان  بنیاد  و 

مدت مشکالت را برطرف کنند.
بنیاد  امالک  و  اموال  سازمان  رئیس 
در  مشکالت  کرد:  عنوان  مستضعفان 
بهزیستی،  درمان،  بهداشت،  راه،  حوزه 
جهاد و مابقی دستگاه های اجرایی مورد 

و  بررسی  فرمانداران  حضور  با  مورد  به 
پیگیری شد. وی با بیان اینکه شهرستان 
داشته  جدی  ماندگی های  عقب  درمیان 
که باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: 
بنیاد  ماموریت  در  که  شهرستان هایی 
خواهد  قرار  توجه  مورد  نشده،  تعریف 
بخش  و  قهستان  بخش  که  چرا  گرفت 
مرکزی درمیان عقب ماندگی های جدی 

دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

صادرات خراسان جنوبی در ۲ ماه گذشته، 
۱۰۷ درصد افزایش داشته است. مدیرکل 
و  فروردین  در  گفت:  استان  گمرکات 
اردیبهشت امسال، ۴۷۹ هزار و ۴۹۳ تن 
کاال به ارزش حدود ۸۸ میلیون و ۱۶۱ هزار 
دالر از گمرکات بیرجند و بازارچه مرزی و 

به  سربیشه  شهرستان  ماهیرود  گمرک 
خارج کشور صادر شده است که از لحاظ 
ارزش ۱۰۷ درصد و از لحاظ وزن نیز ۳۷ 
و  به گزارش صدا  داشت.  افزایش  درصد 
سیما، خاشی افزود: ۲۰ میلیون و ۴۸۷ هزار 
به کاال های  مربوط  این صادرات  از  دالر 

و  میلیون   ۶۷ و  جنوبی  خراسان  تولیدی 
کاال های  به  مربوط  نیز  دالر  هزار   ۶۷۴
تولیدی سایر استان هاست که از گمرکات 

خراسان جنوبی صادر شده است.
امسال  صادرات  مقصد  اینکه  بیان  با  وی 
خراسان جنوبی، کشور های تایوان، آذربایجان، 

ترکیه، عراق و افغانستان است گفت: سیمان، 
هیدروکربن سبک، کاشی و سرامیک و صیفی 
جات از جمله کاال های صادراتی تولید شده در 

خراسان جنوبی است.
و  طیور  آماده  خوراک  شیشه،  همچنین 
تولید  کاال های صادراتی  جمله  از  ایزوگام 

که  است  استان های کشور  سایر  در  شده 
در فروردین و اردیبهشت امسال از کمرگ 

خراسان جنوبی صادر شده است.
در ۲ ماه گذشته، همچنین کاال هایی از جمله 
به  یدکی  لوازم  و  دام  یونجه،  بذر  ماسک، 

خراسان جنوبی وارد شده است.

نقشه بنیاد مستضعفان برای محرومیت زدایی از درمیان 

صادرات استان در ۲ ماه ۲ برابر شد

ت
ترن

س: این
عک

گروه خبر- حذف مدارس کانکسی، حذف 
هوشمندسازی  و  غیراستاندارد  بخاری های 
مدارس اقداماتی است که با پیگیری های 
استاندار برای بهبود شاخص های آموزشی 
خبر  که  اقداماتی  است.  شده  انجام  استان 
افتتاح ۷۷ کالس جدید درس تا شهریور نشان 
از تحقق آن ها دارد. معتمدیان در دیدار مدیر 
کل و معاونان آموزش و پرورش استان، بر 
تسریع در احداث آموزشگاه ۳۶ کالسه حیات 
طیبه تاکید کرد و گفت: ۴۳ طرح آموزشی 
در شهرستان های درمیان، سرایان،سربیشه، 
نهبندان و عشق آباد منطقه دستگردان طبس 

قرار دارد. وی از اتصال ۵۰۰ مدرسه استان به 
اینترنت و شبکه ملی اطالعات تا پایان خرداد 
امسال خبر داد و افزود: این تعداد تا پایان سال 

جاری به یک هزار مدرسه افزایش می یابد.
به گفته وی زمینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان 
برای احداث دانشگاه فرهنگیان اختصاص یافته 
و  آموزشی  کانکس های  است. وی حذف 
سیستم های گرمایشی غیر استاندارد از سطح 
 مدارس استان را از موفقیت های استان برشمرد. 
استاندار با اشاره به این که خراسان جنوبی اولین 
استانی است که بحث اتصال مدارس به شبکه 
ملی اطالعات را رقم زد، تصریح نمود: همزمان 

با سفر معاون اول رئیس جمهوردر ۱۵ مهر 
سال گذشته و در حاشیه مراسم گرامیداشت 
روز ملی روستا و عشایر ۱۰۰ مدرسه استان به 

شبکه ملی اطالعات متصل شد.
معتمدیان افزود: بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته و طی تفاهم نامه منعقده با 
وزیر ارتباطات تا پایان خرداد ۵۰۰ مدرسه و 
تا پایان سال ۱۰۰۰ مدرسه از ظرفیت شبکه 
ملی اطالعات برخوردار می شوند. به گفته 
وی؛ با اجرای شبکه فیبر نوری، حتی امکان 
در  نیز  کنفرانسی  ویدئو  جلسات  برگزاری 

روستاها فراهم می شود.

استاندار در ادامه از نیاز آموزش و پرورش به 
مجتمع های آموزشی شبانه روزی گفت و 
خاطرنشان کرد: برای ایجاد مجتمع آموزشی 
و  زیرکوه  های  شهرستان  در  روزی  شبانه 

درمیان رایزنی هایی  صورت گرفته است
معتمدیان از تالش استان برای بهره گیری 
از نهادهای عمومی در پروژه های عمرانی 

گفت و متذکر شد: بر اساس پیگیری هایی 
که انجام شد بنیاد برکت، تعهد خود برای 
استان  احداث ۷۰ کالس درس در سطح 
را تا شهریور ماه به نتیجه می رساند. وی 
افزود: پروژه احداث ۳۶ کالس آموزشی در 
شهر بیرجند توسط آستان قدس نیز فعال 

شده و در حال اجراست.

بهار مدرسه سازی در شهریور
77 کالس درس افتتاح می شود 

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید 13        همراه:  09151600987  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر شرکت حسابداری و خدمات مالی تراز حساب فرابین 

۰۹۱۵۶۶۵۴۲۱۳ -۰۹۱۵۳۶۱۵۲۹۵

گروه تخصصی و باتجربه 
تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی

 استقرار و اجرای سیستم حسابداری
 مشاوره بیمه تامین اجتماعی

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید۲۱ ، نبش نبوت ۲۱ ، پالک ۱۰۵عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

رفوش وژیه عسل طبیعی
 هب مناسبت عید فطر

آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد 6- پالک 68      تلفن: 09157۲39611
با تخفیف ویژه



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم

بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12 : 30
    19 : 53
23 : 42
3 : 51 
5 : 27

  

امام علی علیه  السالم فرمودند:
ریَعِة االَْمُْر بِالَْمْعروِف َو النَّهُی َعِن الُْمنَْكِر قَواُم الشَّ

قوام شریعت، » امر به معروف و نهی از منكر « است.
)شرح غررالحكم: ج 4، ص 518(

قدرت نمایی قالیباف
 با فراکسیونی مجزا

فراکسیون  معمای  پاسخ  بسیاری  شاید 
های سیاسی مجلس یازدهم را در تک 
فراکسیونی شدن آن بدانند اما این گمانه ها 
با حقیقت پنهان مجلس یازدهم چندان 
منطبق نیست. قالیباف در نزدیک ترین 
رویای  به  بخشیدن  تحقق  برای  حالت 
خود در ساماندهی کردن نواصولگرایان 
ریاست  برای  هم  می تواند  او  دارد.  قرار 
فراکسیون  هم  بردارد،  خیز  مجلس 
»نواصولگرایان« را تشکیل بدهد و رهبری 
آن را به دست گیرد. احمدی نژادی ها در 
مجلس یازدهم کم تعداد نیستند و قابلیت 
آن را دارند تا یک فراکسیون مجزا تشکیل 
بدهند اما نشست و برخواست های آنها 
با پایداری ها که قرابت فکری نیز با آنها 
از هم کاسه و هم سفره  دارند حکایت 
شدن آنها برای تشکیل یک فراکسیون 
حضوری  هم  سنتی  اصولگرایان  دارد. 
به  و  دارند  یازدهم  مجلس  در  پررنگ 
نظر می رسد سومین فراکسیون از سوی 
این طیف از اصولگرایان اعالم موجودیت 
کند. فراکسیونی که شاید ریاست آن به 
میرسلیم هم برسد. اصالح طلبان مجلس 
یازدهم آنقدر کم تعداد هستند که بعید به 
نظر می رسد بتوانند یک اقلیت تاثیرگذار 
را تشکیل دهند و حتی تشکیل فراکسیون 
سیاسی هم از سوی آنها امری بعید به نظر 

می رسد.

اردبیل  مردم  منتخب  نیکزاد  علی 
با  یازدهم  مجلس  در  ثمرین  و 
حضور  و  قدرت  برای  اینکه  بیان 
گفت:  نیامده ام،  رئیسه  هیئت  در 
که  بود  این  همه  انقالبی  تکلیف 
نامزد  اساس  همین  بر  شویم،  یکی 
این  اما  شدم  مجلس  رئیسی  نایب 
استمزاج را درست نمی دانم ولی آن 
را پذیرفتم و زیر آن نخواهم زد، ما 
با حضور آقای حاجی بابایی در یک 

عقد  کسی  با  مردم  هستیم،  کشتی 
عمل  درست  اگر  نبسته اند  اخوت 
نکنیم واکنش منفی نشان می دهند.
حسینی  آقای  اینکه  بیان  با  نیکزاد 
وی  اما  می دانم  بهتر  خودم  از  را 
رئیسه  هیئت  در  که  نکرد  قبول 
باید  رئیسه  هیئت  افزود:  باشد، 
باید بیرون  خادم نمایندگان باشد و 
از  و  باشد  داشته  اقتدار  مجلس  از 
کیان و شأن و جایگاه مجلس دفاع 

خودشان  نظر  که  بدانند  باید  کند. 
ندارد،  ارجحیت  نمایندگان  به 
وی  باشند.  داشته  توکل  و  تواضع 
یکدیگر  با  باید  کرد:  خاطرنشان 
دوش  بر  را  بارها  همه  کنیم  کار 
رقابت  باید  نیندازیم،  آقا  حضرت 
برای  و  باشیم  داشته  محور  اخالق 
که  روزی  کنیم.  تکلیف  ادای  خدا 
به  را  رقابت  شد  تمام  انتخابات 

کنیم. تبدیل  برادری 

شمس الدین حسینی، منتخب مردم 
یازدهم  مجلس  در  رامسر  و  تنکابن 
تراز  مجلس  اندیشی  هم  جلسه  در 
مشورت های  به  اشاره  با  انقالب 
و سایر  بابایی  نیکزاد، حاجی  با  خود 
منتخبین مجلس یازدهم خاطرنشان 
کرد: در مجموع با عموم دوستان که 
از  دادند  پیشنهاد  می کردیم  صحبت 
کاندیدای  نفر  یک  نفر  سه  ما  میان 
ریاست شود و فضا و شرایط را برای 

انتخاب سخت تر نکنند و با توجه به 
جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که 
آقای حاجی بابایی این مسئولیت را به 

عهده بگیرند.
آقای  اگرچه  داد:  ادامه  حسینی 
حاجی بابایی برای ما عزیز هستند اما 
بسیار  سوابق  دارای  نیز  نیکزاد  آقای 
این  جمع بندی  ولی  هستند  خوب 
آقای حاجی بابایی  در خدمت  که  بود 
باشیم و بنا به اینکه ایشان با ساز و 

دارند  بیشتری  آشنایی  مجلس  کار 
این  در  بابایی  حاجی  آقای  شد  قرار 
جایگاه قرار بگیرد که من همینجا به 
افزود:  وی  گویم.  می  تبریک  ایشان 
همچنین آقای نیکزاد صالح دیدند که 
علیرغم همه فشارها در جمع افرادی 
که کاندیدای نایب رییسی هستند قرار 
البته افرادی مثل آقای دکتر  بگیرند. 
مرادی  و  زاهدی  فرهنگی،  مصری، 

برای نایب رئیسی حضور دارند.

شبستری  مجتهد  محسن  آیت ا... 
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو   ،
قانونگذاری  حوزه  در  گفت:  نظام 
اقتصادی  مشکالت  فعلی  مقطع  در 
ماست  کشور  اولویت  ترین  مهم 
این حیطه  در  قانونی  موانع  باید  که 
برداشته شود و اگر الزم بود قوانین 
کشور  تا  شود  تصویب  نیز  جدیدی 
تنگنا  و  اقتصادی  رکود  وضعیت  از 
معیشت  حوزه  در  مردم  گرفتن  قرار 
باید  امر  این  کند،  پیدا  رهایی 

بدون  تحریم  شرایط  شود.  محقق 
اما  فرساست،  و طاقت  شک سخت 
نیز  مدیریتی  حوزه  در  ما  متاسفانه 
که  هستیم  نقصان  و  ضعف  دچار 
وی  کنیم.  برطرف  نیز  را  آن  باید 
متاسفانه  نیز  نظارت  حوزه  در  گفت: 
قبولی  قابل  رویکرد  دهم  مجلس 
نداشت؛ چرا که مجلس وظیفه و حق 
دارد،  را  کشور  امور  همه  در  نظارت 
استفاده  درستی  به  مهم  این  از  ولی 
در  را  متعددی  مشکالت  ما  و  نکرد 

مدیریت ها داشتیم که از دید مجلس 
نشد.  توجهی  آنها  به  و  ماند  خارج 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نمایندگان مجلس  خاطر نشان کرد: 
یازدهم باید در انتخاب وزرا و نظارت 
بر اعمال دولت رویکرد جدی داشته 
باشد از این رو امیدوارم مجلس جدید 
در حوزه قانونگذاری و تبیین قوانین 
جدید و رفع نارسایی های قانونی وارد 
عمل شود و در حوزه نظارت نیز بیش 

از گذشته دقیق باشند.

مردم با کسی عقد اخوت نبسته اند

حاجی بابایی با ساز و کار مجلس آشناتر است

نظارت مجلس دهم قابل قبول نبود

شرایط وام ازدواج فرزندان بازنشستگان 
تغییر کرد

صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد: تاریخ 
عقدنامه فرزندان بازنشستگان، موظفین و همسر 
وظیفه بگیر برای دریافت تسهیالت ازدواج، از اول 

خرداد ۹۸ به اول فروردین ۹۸ تغییر یافت. 

چهار مرحله دیگر فروش فوق العاده 
خودرو تا پایان سال داریم 

بیان  با  صنعت  وزیر  معاون  نیارکی،  صادقی 
اینکه طبق طرح ساماندهی نحوه فروش خودرو 
از این به بعد سه روش فروش خودرو در کشور 
خواهیم داشت، گفت: سه روش فروش خودرو 
فروش  »پیش  العاده«،  فوق  »فروش  شامل 
تا یک سال« و »مشارکت  خودرو و تحویل 
در تولید« است. چهار مرحله دیگر فروش فوق 

العاده تا پایان سال خواهیم داشت.

کارت های بانکی منقضی شده 
برای یک سال رایگان تمدید می شود

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: 
تمدید کارت های بانکی منقضی شده مشتریان 
نیازمند حضور در شعب بانک عامل و احراز هویت 
بوده که در راستای سهولت برای یک سال به 

صورت رایگان تمدید می شود.

آزادسازی باقیمانده سهام
 ظرف یک سال آینده به بعد 

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: دارندگان سهام عدالت مجاز به 
فروش ۳۰ درصد از سهام خود از طریق شبکه 
بانکی هستند و باقی مقدار دارایی سهام عدالت 
ظرف مدت یک سال آینده به بعد آزادسازی و 

قابل معامله خواهد شد.

ثبت سفارش فروش سهام عدالت
 آغاز شد 

فروش  قصد  که  عدالت  سهام  دارندگان  همه 
قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از سه شنبه 
۶ خرداد ۹۹ به شعب بانک هایی که قبال در آن 
آن  شبای  شماره  و  بوده  بانکی  حساب  دارای 
معرفی  خصوصی سازی  سازمان  به  را  حساب 

کرده اند، مراجعه کنند.

سنجیده حرف بزن!

روزنامه کیهان در مطلبی به انتقادهای اخیر 
محمد هاشمی پاسخ داد: برای ما دیوار حاشا 
بلند نیست.کدام پیش بینی ما نادرست از آب 
محمد  بزن!  حرف  سنجیده  است؟  درآمده 
تفاوت  بود:  گفته  مصاحبه ای  در  هاشمی 
اساسی زمان ریاست من بر صداوسیما با االن 
این است که آن موقع ما رسانه ملی بودیم ولی 
االن ما رسانه ملی نداریم. مردم صداوسیما را 
با روزنامه »کیهان« یکی می دانند. یعنی مردم 

تفاوتی بین این دو قائل نیستند.

اصالح طلبان شکست خورده اند 

در  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  عبدی  عباس 
می توان  گفت:  اصالحات  وضعیت  از  تحلیلی 
گفت که اصالح طلبان در تداوم راه خود شکست 
اصالحی  راهبرد  و  منطق  از  که  چرا  خوردند، 
فاصله گرفتند ولی تا آن زمان که به  طور نسبی 
پای بند اصالحات بودند، بیشترین دستاورد را در 
یک قرن اخیر کشور و با کمترین هزینه داشته اند.

نقش دولت در تعیین هیئت رئیسه مجلس 

 محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفت : 
انتخاب هیئت رئیسه مجلس هیچ  دولت در 
دخالتی ندارد. وی گفت: تحریم وزیر کشور و 
نیروی انتظامی نشانه توفیقات آنان و عجز و 

ناتوانی آمریکایی ها است.

جنتی، رئیسی و روحانی میهمانان 
افتتاحیه مجلس

اسدا... عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
گفت: هیئت رئیسه سنی جلسه افتتاحیه را آغاز 
می کند و پس از آن معاون اجرایی پارلمان درباره 
گزارشی  کشور  وزیر  و  دهم  مجلس  عملکرد 
درباره انتخابات، به منتخبان ارائه می دهند. رئیس 
جمهور نیز در جلسه افتتاحیه سخنرانی خواهند 
کرد. رئیس قوه قضائیه و آیت ا... جنتی نیز در 
جلسه افتتاحیه مجلس حضور دارند. منتخبان به 

مرقد امام )ره( نمی روند.                 

مجلس یازدهم به روی دولت 
شمشیر می کشد

جالل جاللی زاده، عضو حزب اتحاد ملت گفت : 
مجلس یازدهم احتمااًل به روی دولت شمشیر 
نمی تواند  محدودیت ها  دلیل  به  دولت  بکشد. 
برای حل مشکالت معیشتی مردم کاری انجام 
از دست  را  ایران جایگاهش  دهد. مجلس در 
داده است. نمایندگان از عمل به وعده هایی که 
داده اند عاجزند. تداوم مشکالت بر مطالبه گری و 

پرسشگری مردم دامن می زند.            

مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند گفت: در راستای افزایش 
ایمنی،کاهش حوادث و افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین 
شهروندان، کمک به زیبایی و مبلمان شهری، سال گذشته با 
اعتباری بالغ بر 2.5 میلیارد تومان پروژه تقویت روشنایی معابر 

اصلی شهر بیرجند اجرا شد.
محمدرضا عبدی در گفتگو با خبرنگار آوا با تشریح اقدامات 
انجام گرفته اظهار کرد: این مدیریت با بررسی میزان روشنایی 
معابر و محاسبات فنی صورت گرفته، پروژه تقویت روشنایی 
معابر اصلی شهر بیرجند را سال گذشته در دستور کار قرار داد.
از تهیه و اجرای پروژه های متعدد و  وی بیان کرد: پس 

بررسی و محاسبات فنی مجدد، میزان روشنایی معابر بهبود 
یافته و سبب رضایتمندی شهروندان را برآورده کرده است.

مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند افزود: در این برنامه تقویت 
شبکه روشنایی  بلوار پیامبر اعظم )ص( حدفاصل میدان سفیر 
امید تا میدان سپاه  )در مسیر جاده سالمت( به طول 4 هزار 
و ۶2۰ متر و با اعتبار ۶ میلیارد و ۸1۰ میلیون ریال اجرا شد.

وی ادامه داد: در این پروژه در مجموع 47 عدد پایه چراغ 
فلزی جدید با ارتفاع 12 متر و ۳41 دستگاه چراغ گازی 15۰ 
وات بخار سدیم به همراه ۳7 عدد بازو چراغ U شکل نصب 
و به منظور تغذیه برق چراغ ها، یک دستگاه پست توزیع 

هوایی نیز تقویت گردیده است.
 عبدی بیان کرد: روشنایی خیابان دانشگاه حدفاصل میدان 
شهدا تا دانشکده هنر با استفاده از بازو چراغ های U شکل 

و چراغ های جدید 15۰ وات بخار سدیم تقویت شده است.
وی به تقویت روشنایی بلوار خلیج فارس به عنوان یکی از 
سه معبر اصلی ورودی شهر بیرجند اشاره کرد و افزود: این 
پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال حدفاصل تقاطع 
بلوار غفاری تا مقابل نمایندگی ایران خودرو اجرا گردید وتعداد 
1۶ پایه فلزی روشنایی جدید و ۳2 دستگاه چراغ 15۰ وات 

بخار سدیم جدید نصب شده است.
مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند با اشاره به تقویت روشنایی 

بلوار شهدای عبادی گفت: این پروژه حدفاصل میدان طالقانی 
تا تقاطع بلوار پیامبر اعظم )ص( به طول یک کیلومتر اجرا 
شده و 7۹ دستگاه چراغ گازی 15۰ وات بخار سدیم در آن 

نصب شده است.
 وی با بیان اینکه در سال ۹۸ پروژه تقویت روشنایی معابر 
مهرشهر نیز در برنامه کاری قرار گرفته خاطر نشان کرد: در 
این پروژه روشنایی بلوار ولیعصر )عج(، خیابان حافظ، خیابان 
امام علی )ع(، قسمتی از خیابان دکتر حسابی و ابن سینا نیز 

تقویت شده است.
شعبانیه  بلوار  امتداد  در  روشنایی  شبکه  کرد:  بیان  عبدی 
)منطقه کارگاهی( به طول ۶2۸ متر و با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ 
میلیون ریال و بلوار حضرت ابوالفضل )ع( )طرح فرزان( از 
مصوبات سال گذشته استاندار خراسان جنوبی با نصب 15 
عدد پایه چراغ فلزی و اجرای 52۶ متر شبکه روشنایی معابر 

اجرا و به بهره برداری رسید.
مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند اظهار کرد: شبکه روشنایی 
بلوار شهیدکاردیده نیز به طول ۳۹7 متر و با اعتبار 11۰۰ 

میلیون ریال اجرا و روشنایی آن تامین شده است.
وی با بیان اینکه تقویت روشنایی خیابان ارتش نیز به عنوان 
یکی از خیابان های اصلی و مرکزی شهر در برنامه کاری 
این مدیریت قرار گرفت، افزود: با احداث 1۰25 متر شبکه 

روشنایی معابر هوایی واقع در حدفاصل بلوار آیت ا... غفاری 
تا چهارراه شهید صیاد شیرازی با نصب ۳۰ پایه بتنی و چراغ 
گازی در روزهای پایانی سال ۹۸ اجرا و به بهره برداری رسید.
بلوار شهید خلیل طهماسبی و  بیان کرد: روشنایی  عبدی 
ذکریا رازی، با تعویض 54 دستگاه چراغ گازی 25۰ وات به 
15۰ وات بخار سدیم و نصب 11 پایه چراغ منشوری جدید 
به طول حدود ۶5۰ متر با اعتباری بالغ بر7۰۰ میلیون ریال 

تقویت و تامین گردید.
مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند ادامه داد: پروژه تقویت 
روشنایی میدان سفیر امید، میدان طالقانی و میدان سپیده نیز 
در برنامه این مدیریت قرار گرفت و با اعتباری بالغ بر ۳1۰ 

میلیون ریال اجرا و به بهره برداری رسید.
همچنین روشنایی میدان شهدای منا و معبر جدید حد فاصل 
انتهای خیابان کارگران تا خیابان مصطفی خمینی )امتداد بلوار 
شعبانیه( نیز که از مصوبات استاندار خراسان جنوبی است با 

احداث 7۳۰ متر شبکه روشنایی معابر هوایی تامین گردید.
مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند از تامین روشنایي بلوار 
منتهی به مسکن مهر ارتش واقع در اراضی زعفرانیه با احداث 
1215 متر شبکه معابر زمینی و 54۰ متر شبکه فشار متوسط 
و یک دستگاه ترانس هوایي خبر داد و گفت: تقویت روشنایي 
و تعویض پایه های فرسوده بلوار شهید مدرس حدفاصل 

میدان سوم مدرس تا تقاطع امام موسی صدر با تعویض 27 
پایه چراغ فلزی منشوری و تعویض 55 دستگاه چراغ گازی 
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 2۶۰ میلیون ریال اجرا گردید.

عبدی بیان کرد: احداث شبکه های روشنایی، نصب چراغ 
های گازی و تعویض و تقویت 1۳۰۰ چراغ گازی در نقاط 
مختلف شهر بیرجند و تبدیل چراغ های گازی قدیمی به 
چراغ های LED در بافت قدیمی شهر بنا به بازدیدهای 
پرسنل این مدیریت و درخواست های مردمی نیز در طول 

سال گذشته اجرا شده است.
مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند کل اعتبار هزینه شده در 
راستای تقویت روشنایی معابر شهر بیرجند در سال گذشته را 

بالغ بر25 میلیارد ریال اعالم کرد.

2.5ميليارد تومان برای تقویت روشنایي معابر اصلي شهر بيرجند سرمایه گذاری شد
مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند:


