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مسئوالن به مسائل 
معیشتی مردم توجه کنند

دبیر شورای نگهبان : 
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 برخی ادعاها درباره سند ۲۵
ساله ارزش تکذیب هم ندارد

سخنگوی وزارت خارجه : 

قالیباف به خوبی مجلس
 را مدیریت نکرد

مهدی آیتی :

صفحه  ۶
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فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

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

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور

عکس : اکبری

سرمقاله

 معضلی به نام تشتت آمار در خراسان جنوبی 

مثل بعضی از آدم ها که رو و صادقند و مثل بعضی هاشان که چهره های پنهانی و چند 
الیه دارند، در این استان هم بعضی از مشکالت، رو و آشکارند و  بعضی ها در استتارند و 
پنهان و تا با آنها سر و کار نداشته باشی، از عمق شان سر در نمی آوری. امروز می خواهم 
درباره یکی ازمهم ترین و البته خنده دارترین این مشکالت حرف بزنم. »مشکلی« که 
تقریباً تبدیل به یک »معضل« شده و شاید هم در بعضی حوزه ها تبدیل به یک »مسأله« 
شده باشد. معضلی به نام »تشتت« در آمار. به نمایندگی از خودم حرف نمی زنم. شما هم 
اگر دوست داشته باشید می توانید امتحان کنید. پیشنهاد می کنم پای اینترنت بنشینید 
یا به چند اداره و سازمان و دستگاه زنگ بزنید و مثاًل درباره آمار جمعیت استان خراسان 
جنوبی جستجو کنید. از 732 هزار نفر در  پرتال برخی سازمان های رسمی استان تا رقم 
798 هزار نفر و یا عدد 796 هزار نفر و حتی عدد 898 هزار نفر را مشاهده می کنید. دوباره 
زحمتی بکشید و رقم مساحت استان را جستجو کنید، باز از رقم 151193 کیلومترمربع 
می بینید تا رقم های قدیمی مثل 82864 کیلومترمربع و یا رقم های جدیدی مثل 

150800 کیلومتر مربع! با کمال شرمندگی کمی تحمل... ادامه در صفحه 2

* هرم پور

#  من ماسک می زنم

۵آمار فوتی های کرونایی استان به 68 نفر رسید3آزمون  استخدامی سه گانه در بیرجند 3هدف آبی استاندار برای نجات کشاورزی در خراسان جنوبی

روزشمار انتقال صنوف آالینده
به 1400 رسید 

 دستور استاندار برای تخفیف دادن به صاحبان مشاغل کارگاهی 

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند- مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  0۵6  - ۵020 16۵ 091۵  

ضربه به سر می تواند استخوان های گوش میانی را مختل 
کرده و اگر ضربه شدید باشد، ممکن 
است به دلیل تخلیه مایع در گوش داخلی 
شنوایـی به طـور کامـل از دست برود.
برای آشنایی بیشتر با خدمات، شنوایی 
قائم را به شماره 10008۵90  ارسال نمایید

پـدر جـان 
چهل روز از فقدانت گذشت

 چه آرام و بی صدا ما را تنها گذاشتی
و ما چه بی تاب و قرار تا ابد ...

ضمن تشکر از همدردی همه سروران معظم به اطالع 
می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت شادروان

 حاج ابراهیم خان کیانی
 به دلیل شیوع بیماری کرونا

 و حفظ سالمتی شما عزیزان برگزار نمی گردد
 با ذکر فاتحه ای یاد و خاطره آن عزیز را گرامی

 می داریم و روزهای دلتنگی مان را با یاد خوبی ها و صبوری هایش سپری می کنیم. 
روح پاکش قرین رحمت الهی باد 

   کیـانی 

مـادر عزیـزمان حضور آرامت در کنار ما نیست
 ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست

 اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان، خواهری عزیز و مادر بزرگی دلسوز

 شادروان کربالئیه کنیزرضا دانشورمظفری 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

خانواده های: زینت بخش، دانشورمظفری، فراهت وسایر بستگان

سالن پذیرایی زیتون در خراسان جنوبی با رعایت
 کامل پروتکل های بهداشتی در طبخ و  سرو غذا در 
داخل سالن و توزیع غذای بیرون بر  خدمتگزار شماست 
»رستوران زیتون شعبه دیگری ندارد«
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ریا

شت
ن و م
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قاب

 رستوران
  زیتـون 

از کماالت اختصاصی انسان، احسان است. این موهبت عظمی که آیت کبریای الهی است، مختص 
 خداوند سبحان و انسان است و بهای هر انسان به اندازه احسان اوست )و احسن کما احسن ا... الیک( 

 جناب آقای مهندس معتمدیان
 استاندار محترم ، پرتالش و نیک اندیش خراسان جنوبی 

 جناب آقای بهاری
 مدیر کل محترم امور فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی

 جناب آقای  مهندس کریمی
 فرماندار محترم و مردمی شهرستان قاینات

جناب آقای عرب نژاد  
 مدیر کل محترم بهزیستی استان خراسان  جنوبی و معاونین محترم

اندک شمارند آنان که بدانند بر روی صحنه زندگی از برای چه آمده و وارسته و بند گسسته از 
خویشتن خویش،  در گستره ای از کردارهای نیک، همگان را به انسانیتی اصیل رهنمون کرده باشند.

آری، نمی توان نگفت و ننوشت از آنان که عهده دار پژواک مهرورزی شده اند، آنان که تردید را 
به تصمیم رسانده و جوانه های کوچک انسانیت را بی  خستگی پاسدار شده  اند.

موسسه خیریه توانبخشی معلوالن ذهنی نشاط قاین به پاس  قدردانی از حضور گرم و صمیمی شما 
بزرگواران طی بازدید خرداد ماه ۹۹ از این موسسه، از درک عمیق و اهتمام جدی و مسئوالنه شما 
عزیزان بعد از این بازدید در جهت کمک و مساعدت و دلجویی از معلوالن و ایتام به ویژه مددجویان 
و پرسنل این خیریه داشته اید و حمایت نموده اید صمیمانه  ترین سپاس ها را ارزانی تان داشته تا 

 لحظه لحظه حضورتان نور باشد و مهر از برای این عزیزان.
آرزومندیم، ذات اقدس احدیت شما خوبان را که در مسیر تحقق اهداف متعالی و دستگیری از 

 نیازمندان و جامعه هدف بهزیستی ، از جان مایه می گذارید در کنف الطاف خاصه خویش قرار دهد
همچنین از تالش های صادقانه نماینده محترم و عزیزمان در مجلس شورای اسالمی 

برادر بزرگوار و ارجمند جناب آقای سلمان اسحاقی تقدیر و تشکر می نماییم.

هیئت مدیره ، مدیر عامل ، پرسنل و توانخواهان
 موسسه خیریه توانبخشی معلوالن ذهنی نشاط قاین

گرت ز دست برآید چو شمع تابان باش           
   بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش
فضای  تیره کاشانه ای  منّور  ساز            
   چو آفتاب درخشنده، نور افشان باش
ببند  تا  بتوانی  کمر  به  خدمت خلق           
    بدین وسیله خود اندر پناه یزدان باش

یک سال که سهل است ...
چهل سال دگر هم درد تو به جان است و داغ تو باقی

روزهای دلتنگی مان را در اولین سالگرد
 فقدان همسر و پدری مهربان 

مرحوم علیرضا جانباز 
به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم.
با قرائت فاتحه ای روح آن عزیز فقید را شاد نماییم

 باشد تا در فرصتی مغتنم در سایه سار سالمت توفیق 
دیدار دوستان و آشنایان گرانقدر حاصل گردد.

  همسر و فرزندان

قابل توجه داوطلبان کنکور سراسری هنر
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 

در رشته کارشناسی پیوسته طراحی لباس
 از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد. 

برای اطالعات بیشتر با شماره 323202۵3 تماس حاصل نمایید.

جناب آقای مهندس معتمدیان
استـاندار جهـادی خراسـان جنـوبی

کالف سردرگم انتقال صنوف آالینده سال هاست که دغدغه بخش مهمی از شهروندان 
درگیر با این مساله و صد البته کسبه شاغل در این حوزه است. 

روز گذشته توجه ویژه جناب عالی به این موضوع و حضور میدانی در بازدید از پرژوه و متعاقب 
 آن تشکیل جلسه برای حل مشکالت پیش رو ، امید را هدیه و افق آینده را برایمان روشن کرد.

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از توجه همه جانبه به موضوعات و نگاه فراگیرتان 
 به مسائل اعالم داشته و توفیق روز افزون تان را در خدمت به مردم این سرزمین آرزومندیم.  

خراسان جنوبی فرصت حضورتان را مغتنم می داند، 
به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف استان خداقوت ما را پذیرا باشید. 

هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان  
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2
ثبت برند لباس با دریافت کد شیما در استان 

صدا و سیما- معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از طراحان و فعاالن حوزه مد و لباس استان خواست: با دریافت کد شیما نسبت به ثبت 
برند اقدام کنند. سید علی زمزم گفت: متقاضیان ابتدا باید در سایت iranmode.farhang.gov.ir/fa/selectform ثبت نام و برای هر اثر 
کد رهگیری دریافت کنند.  زمزم ادامه داد: پس از ثبت نام، باید اثر خود را با نصب کد رهگیری به لباس و مشخصات طراح به دبیرخانه ارسال کنند

معضلی به نام تشتت آمار 
در خراسان جنوبی

* هرم پور

 ادامه سرمقاله از صفحه اول 
 با کمال شرمندگی کمی تحمل بفرمایید و طول مرز استان 
با کشور افغانستان را هم جستجو کنید. در کمال تعجب از 
430 کیلومتر عدد می بینید، از 460 کیلومتر هم و از 331 
کیلومتر هم! تعجب مهم از این است که مگر مساحت استان 
یا مرز هم مثل جمعیت از آن جمله مقیاس های آماری است 
که هر سال جابجا شود؟ اگر خسته نشده اید یک زحمت 
دیگر هم برایتان دارم. بیایید مثاًل تنوع گیاهان دارویی در 
استان را جستجو کنیم. اینجا دیگر خیلی موضوع جالب می 
شود؛ از 800 گونه برایتان عدد می آید تا 1600 گونه گیاهی! 
آمار تعداد دانشگاه ها یا دانشجویان استان را با هم جستجو 
می کنیم. یک سایت مرجع ملی آمار تعداد دانشگاه های 
استان را 22 دانشگاه  و تعداد دانشجویان را بیش از 18 هزار 
به ما می دهد. سایت دیگری تعداد دانشگاه های استان را 
52 دانشگاه و آمار دانشجویان را حدود 50 هزار نفر ارائه می 
کند. در شاخص های آماری موثق هم تعداد دانشجویان 
حدود 42 هزار نفر آمده است. این ماجرا درباره آمار معادن 
استان، آمار دانش آموزان استان، آمارهای بهداشتی، آمارهای 
تجاری، آمار معادن، آمارهای صنعتی و دهها موضوع آماری 
دیگر هم صدق می کند. همگی می دانیم که اصل و اساس 
برنامه ریزی و سپس اجرا و راهبری یک جامعه، برخورداری 
از یک سیستم آماری دقیق و به روز است. دقت بفرمایید؛ 
هم آمار دقیق و هم آمار به روز. فکر می کنید چرا خارجی ها 
اینقدر از ما پیشرفته ترند؟ شک نکنید یکی از دالیل مهمش 
یا شاید حتی مهمترین دلیلش، همین بنیه دقیق آماری و به 
روز بودن آمارشان است. برای این وضعیت فاجعه بار تشتت 
آماری در کشور و در استان ها شاید چند دلیل مهم وجود 
داشته باشد؛ اول وجود مراکز مختلف آماری که هرکدام دفتر 
و دستکی دارند و مجوزی دست و پا کرده اند و آمار می 
گیرند. دوم وجود سیستم بیمار ارزیابی هایی که  مدیران 
و دستگاه ها را با آمار می سنجد نه بر اساس کیفیت و 
عملکردشان. سوم وجود سیستم مرض آلود تخصیص اعتبار 
به دستگاه ها بر اساس آماری است که ارائه می کنند. چهارم 
آمارها  این  یا دستگاه هایی که روی  عدم وجود سازمان 
نظارتی داشته باشد و یا بر ارائه همراه با وحدت رویه این 
آمار نظارت جدی داشته باشد. پنجم فقدان مطالبه گری از 
دستگاه ها در خصوص این تشتت وحشتناک آماری چه از 
سوی مردم و چه از سوی کارشناسان و متخصصان اداری 
است. ششم  ملزم دانستن دستگاه ها به اینکه حتماً چیزی 
به عنوان آمار ارائه کنند حتی اگر این آمار به روز نباشد یا 
تقریبی یا تخمینی یا حتی بدتر از همه حدس و گمانی باشد. 
من چندی قبل همین جا وجود شورای بررسی و نظارت 
ضروری  جنوبی  خراسان  استان  در  را  آمار  یکپارچگی  و 
آنجا  از  را دادم. ولی خوشبختانه  پیشنهاد آن  ذکرکردم و 
که توجه به مطبوعات و نظرات کارشناسی آنان مختص 
جلسات خبری و پزدادن های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
و روز خبرنگار یا بازدیدها و سفرها و نیازمندی به عکس 
ها  و گزارش های رنگارنگ است، کسی توجه نکرد. خب. 
مهم هم نیست. بیایید اصاًل غصه نخوریم.  مثل همه چیز 
عادت به بی نظمی و تشویش و تضاد و بهم ریختگی و جور 
واجوری داریم، حتماً به استثنای همه جای دنیا، ما در اینجا 
اینطور بهتر و بیشتر و سریع تر پیشرفت می کنیم که همه 

می بینند و چیزی هم نمی گویند!!
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله

 به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

سرمقاله

عمیقی  زخم  سربیشه  روستای   10 در  کم آبی 
وضعیت  که  گونه ای  به  گذاشته  برجای  خود  از 
بر زندگی  ناراحت کننده بی آبی چند سالی است 
ساکنان منطقه حاکم است و مسئوالن همچنان با 
وعده و وعید آب را به وسیله تانکر برایشان حمل 
می کنند؛ تانکرهایی که فقط مصرف چند روزشان 

را جوابگو است.
تلخ  صحنه های  آب  برداشت  طوالنی  صف های 
بیژائم”  روستای“  طاقت فرسای  و  گرم  روزهای 
از  خالی  دبه های  با  روستا  زنان  و  مردان  است. 
آب هر روز تا مسیر قنات نسبتًا خشک روستا پای 
پیاده می روند و یا منتظر رسیدن تانکر آب هستند.

کیلومتری   30 فاصله  در  درویش آباد  روستای 
خود  شرب  آب  روستا  این  اهالی  است؛  سربیشه 
را از  تانکر تامین می کنند و در گفتگو با خبرنگار 
تسنیم گالیه دارند که “ آب نداریم و برای تامین 

آب باید در انتظار بنشینیم”.
یکی از اهالی روستا که 60 سال سن دارد، افزود: 
16 سال است کارمان همین است؛ هر روز صبح 
نه  می آییم  تانکر  سراغ  به  آب  به  رسیدن  برای 
به زندگی و نه کارمان می توانیم برسیم چرا که 

ساعت ها وقتمان در این صف سپری می شود.
وی با گالیه از مسئوالن گفت: آب قنات روستا 

مدتی است کم شده و این موضوع عرصه را بر 
خانوار  کنید 50  تصور  است.  کرده  تنگ تر  مردم 
بخواهند هر روز از تانکر آب برداشت کنند یا از 

قنات روستا که مانند یک نخ آب می دهد آب خود 
را تامین کنند چه شرایطی به وجود می آید و حال 
زندگی  از  است و کال  ما  روز  کار هر  این  اینکه 
و کارهایمان باز مانده ایم. تنها این روستا نیست 
نرم  پنجه  و  دست  آبی  کم  مشکل  با  اهالی  که 

می کنند، روستای بیژائم در 5 کیلومتری درویش 
سال  در  گویا  و  دارد  را  مشکل  همین  نیز  آباد 
اما  شود  آبرسانی  روستا  این  به  بود  قرار   1370

هنوز خبری نیست.

دستور هفته گذشته استاندار
ستاد  جلسه  سومین  در  گذشته  هفته  استاندار 
پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ 

به بحران استان که با دستور کار آب رسانی به 
روستاها برگزار شد به مسئوالن تذکر داد: به هیچ 
مردم  روستایی،  در  که  نمی شود  پذیرفته  عنوان 
محمدصادق  باشند.  مواجه  آب  کمبود  مشکل  با 
از  ساعته   48 ضرب االجلی  تعیین  با  معتمدیان 
فرمانداران و شرکت آبفا خواست برای تأمین آب 
مناطق روستایی و عشایری به صورت 24 ساعته 
برنامه ریزی و اقدام کنند و با تشکیل ستادی در 

فرمانداری ها، این موضوع 24 ساعته رصد شود.
با عبور از روستاها در این مسیر به هشت روستای 
دیگر هم برخوردیم که مشکالت آبی شان مانند 
رفع  چاره  مسئوالن  اما  بود  بیژائم  و  درویش آباد 
بودن  دست  در  را  منطقه  این  در  آبی  مشکالت 
آبفای  مدیر  می دانند.  درویش آباد  آبی  مجتمع 
شهرستان سربیشه از کلنگ زنی مجتمع در سال 
96 خبر داد و گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی 
وزیدر،  جیک  خوشاب،  آبرسانی  مجتمع  چهار 
درویش آباد و چنشت در دست اجرا است که برای 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   40 از  بیش  آنها  اتمام 
با بیان اینکه برای رفع مشکالت  است. سمیعی 
 15 اعتبار  نیازمند  آباد  درویش  روستاهای  آبی 
میلیارد تومانی هستیم افزود: مجتمع درویش آباد 
تاکنون 30 درصد پیشرفت دارد که اگر تامین شود 

آب بیش از دو هزار نفر جمعیت شهرستان پایدار 
می شود. وی ادامه داد: برای تکمیل چهار مجتمع 
که  است  نیاز  میلیاردتومان   40 از  بیش  آبرسانی 
مزایای  از  نفر  هزار  چهار  از  بیش  آن  تکمیل  با 
آب شرب بهر مند می شوند و در حال حاضر 70 
روستای این شهرستان با تانکر آبرسانی می شوند.

جلسه فوری با فرمانداران 
برگزاری  از  نیز  جنوبی  آبفای خراسان  مدیرعامل 
آبی  مشکالت  بررسی  و  فرمانداران  با  جلسه 
روستاها به دستور استاندار خبر داد و گفت: هفته 
گذشته در مجموع سه دستگاه تانکر آب با ظرفیت 
18 هزار متر مکعب آب برای شهرستان های قاین، 
زیرکوه و طبس اضافه کردیم و سه دستگاه دیگر 

هم در نظر گرفتیم. 
امامی افزود: هفته گذشته نسبت به خردادماه 33 
درصد افزایش تامین آب داشتیم و تالش می شود 
با برنامه هایی که داریم مشکالت آبی در سربیشه 
برطرف شود. وی از در دست اجرا بودن مجتمع های 
آبی برای رسیدن به آب پایدار در سطح استان خبر 
داد و افزود: برای تابستان برنامه جامعی داریم و 
تا هفته  تالش می شود مجتمع فخر رود درمیان 

آینده درست شود.

 گروه خبر- هزار و 653 مترمربع از اراضی ملی در 
حفاظت  یگان  نیروهای  توسط  درمیان  شهرستان 
رئیس  شد.  ید  خلع  شهرستان  این  طبیعی  منابع 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان درمیان 
از دخل و تصرف زمین های ملی دشت گلورده این 

شهرستان توسط فردی که هیچ مدرک قانونی برای 
تصرف این زمین ها نداشت، خبر داد. مرادی افزود: 
این فرد بدون هیچ مجوز قانونی اقدام به ساخت بنا 
در اراضی ملی به متراژ هزار و 653 متر مربع کرده 
بود که با طرح شکایت  اداره منابع طبیعی و همچنین 

ورود دستگاه قضایی به این موضوع اقدامات قانونی 
صورت پذیرفت.

وی یادآور شد: قبل از تخریب بنا و برخورد قانونی 
چندین بار هشدارهایی به این فرد داده شده بود اما 
به دلیل عدم همکاری برابر قانون با وی برخورد و 

اراضی متصرفه آزاد سازی شد.
منابع  از  یگان حفاظت  اولویت  تاکید کرد:  مرادی 
اقدامات  خواری،  زمین  با  مبارزه  حوزه  در  طبیعی 
پیشگیرانه از تخریب و تصرف زمین های ملی بوده 
و این اقدامات موجب شده تا هزینه های مادی و 

اجتماعی کمتری در این حوزه صرف شود و قبل 
نیروهای  موقع  به  با حضور  ها  پرونده  تشکیل  از 
یگان حفاظت منابع طبیعی و اطالع رسانی مردمی 
از طریق سامانه 1504 و تذکر و توجیه متصرفان از 

تصرف اراضی ملی جلوگیری شود.

1600 مترمربع زمین درمیان خلع ید شد
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آگهی تغییرات شرکت غزال گوشت بیرجند 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 2284 و شناسه 
ملی 10360039947 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1 - شرکت توسعه بین المللی 
جنوبی  خراسان  اقلیم  عمرانی  و  اقتصادی 
)سهامی عام( به شماره ثبت 5529 وشناسه ملی 
14006673826 با نمایندگی آقای حسین آدم 
صفت به شماره ملی 0859299562 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و شرکت تجارت پروتئین 
ایلیا )سهامی خاص( به شماره ثبت 521924 
و شناسه ملی 14007368423 با نمایندگی 
به شماره ملی  آقای سعید توکلی دستجرد 
0651757193 به سمت نایب رئیس هیئت 
)با  فارس  درخشان  آفتاب  شرکت  و  مدیره 
مسئولیت محدود( به شماره ثبت 22570 و 
شناسه ملی 10530345094 با نمایندگی آقای 
مجید کاظمی به شماره ملی 0082023905 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. 2 - خانم انیس محمدی 
عنوان  به   0850037034 ملی  شماره  به 
مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب 
گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 
از قبیل چک و سفته با امضای ثابت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره 
در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت 
مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه 
مهر شرکت معتبر است. نامه های عادی و اداری 
با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بیرجند )901417(

آگهی تغییرات شرکت غزال گوشت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2284 و شناسه ملی 
10360039947 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی 
)سهامی عام( به شماره ثبت 5529 و شناسه ملی 14006673826 با نمایندگی آقای حسین آدم 
صفت به شماره ملی 0859299562 و شرکت آفتاب درخشان فارس )با مسئولیت محدود( به 
شماره ثبت 22570 و شناسه ملی 10530345094 با نمایندگی آقای مجید کاظمی به شماره ملی 
0082023905 و شرکت تجارت پروتئین ایلیا )سهامی خاص( به شماره ثبت 521924 و شناسه 
 ملی 14007368423 با نمایندگی آقای سعید توکلی دستجرد به شماره ملی 0651757193 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 - خانم نرجس ناظمی 
به شماره ملی 0859276600 به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علی امام جمعه قدسی نیا به 
شماره ملی 0944829058 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )901418(

آگهی تغییرات شرکت منجی سبز )سهامی خاص( به شماره ثبت 1935 و شناسه ملی 
10360036511 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/01/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین براتی به شماره ملی 0651788358 و آقای محسن آخوندی 
به شماره ملی 5239913218 و خانم مژگان پارسا به شماره ملی 0075541793 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم سیمین رحیم 
آبادی به شماره ملی 0653192932 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه صفری به شماره 
ملی 0651842484 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )900528(
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ملی  شناسه  و   1935 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  سبز  منجی  شرکت  تغییرات  آگهی 
10360036511 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - آقای حسین براتی به شماره ملی 0651788358 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
و آقای محسن آخوندی به شماره ملی 5239913218 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
مژگان پارسا به شماره ملی 0075541793 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری 

با امضای آقای حسین براتی )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )900527(

عرضه بهترین و مرغوب ترین انواع برنج ایرانی از بهترین مزارع گلستان )مینودشت(
انواع سرالشه و نیم دانه

در صورت ناراضی بودن محصول پس گرفته و تعویض می گردد.
09155626177

آدرس: میدان آزادی، خیابان شهید برگی، روبروی مسجدالحسین  )علیه السالم(  جوادیه

برنج ایرانی را گران نخرید
پخش مستقیم و بدون واسطه برنج ایرانی امید

به ضمانت پختزیر قیمت بازار

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.
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موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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سالن مطالعه کتابخانه عمومی بیرجند بسته شد
صدا و سیما- سالن مطالعه کتابخانه عمومی بیرجند در اثر تشدید شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی بسته شد.سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان گفت: با اعالم ستاد استانی مقابله با کرونا سالن مطالعه کتابخانه عمومی بیرجند تا اطالع ثانوی بسته شد، اما کتابداران این کتابخانه در محل کار 
خود حضور دارند تا فعالیت های فضای مجازی از جمله معرفی کتاب و فعالیت های فنی کتابخانه از جمله ثبت کتاب را انجام دهند. وفایی افزود: امانت و 

بازگردانی کتاب با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در این کتابخانه حضوری انجام می شود.
* آقای دکتر دهقانی ریاست دانشگاه 
در  حضور  ریسک  اگر  پزشکی  علوم 
اماکن پرخطر را می پذیرید لطفا یک 
به  و سری  مردم همراه شوید  با  روز 
ادارات بزنید که وقتی باالی ۱۰ نفر در 
لحظه پشت درب یک اتاق بابت یک 
امضا معطل می شوند عامل شیوع را 
مراسم معرفی نکنید. اگر می خواهید 
مردم نصایح شما را مثل همیشه بپذیرند 
اول از ادارات شلوغ شروع کنید تا به 

همه حسن نیت دولت ثابت شود. 

* آوا پیام بورس بازی که چاپ کرده 
بودین واقعا درسته یکی از آشنایان ما 
زندگی خودش رو با بورس از این رو به 
اون رو کرده اما نمی دونم چطوری تو 
بورس کار می کنه که ساعت کار بورس 
با ساعت کار اداره اش یکی هست ولی 

بازم می تونه و وقت می ذاره.

محترم  مسئولین  خدمت  با سالم   *
پاسخگو  نفر  یک  بیرجند،  راه  اداره 
نیست که چرا راه نیمه کاره میدان سپاه 
به حال  به شهرک چهکند  پاسداران 
خود رها شده و هیچ گونه بودجه ای 
در نظر گرفته نمی شود در حالی که 
نفع افتتاح این جاده به جمعیت چند 
هزار نفری شهرک چهکند و  روستای 

چهکند می رسد. 

شهرداری  مسئولین  خدمت  سالم   *
های  تالش  از  تشکر  ضمن  بیرجند 
صورت گرفته در جهت زیبا سازی شهر 
نشاط  خطی  پارک  افتتاح  مخصوصا 
خواهشمند است به متصدیان آبیاری 
آزاد  دانشگاه  دیوار  نشاط جنب  پارک 
بفرمایید الاقل در دو ماهه تیر و مرداد 
حواسشان به آبیاری درختان بیشتر باشد.
از بی آبی حال خوبی  بیشتر درختان 
ندارند. بعضی ها هم خشک شده اند 
که نیار به بررسی دارد. حیف است این 
همه زیبایی که طی سالیان بوجود آمده  
غفلتا خشک خشک شده و از بین برود 

ممنونیم از پیگیری که خواهید فرمود.

بیمارستان  محترم  ریاست  باسالم   *
هست  انصاف  واقعا  بیرجند  شهدای 
پرسنل  که  کرونایی  این وضعیت  در 
نیروهای  الخصوص  علی  بیمارستان 
شرکتی شهر قاین که بیشترین کار و 
کمترین حقوق را دارند حقشون ضایع 
بشه و حق شیفت هاشون خط بخوره 
اونها  به   کار  قانون  و حداقل حقوق 

پرداخت بشه  لطفا پیگیری فرمایید.

* در پاسخ به همشهری که خطای 
خودشان  قول  به  که  را  کارمند  یک 
در حال بورس بازی بوده )99/4/۱7( ، 
رسانه ای کردن : اینگونه موارد پیگیری 
شخصی دارد وآن هم از مجرای قانونی،  
ابتدا مدیر اداره و سپس سامانه سامد ، 
بازرسی استانداری و بازرسی کل و ... 
اینکه در یک اداره یک کارمند آنگونه 
رفتار کرده را نباید تعمیم به همه داد  
و رسانه ای کرد. اگر رفتید رفتار خوب 
وکار با وجدان دیگری را هم رسانه ای 
کردید هنر است  اغلب ادارات با کمبود 
نیرو مواجه است و بسیاری از کارکنان 
به شدت سرشان شلوغ است و فرصت 

استراحت و بورس بازی ندارن.  
با تشکر از آوا

* سالم خواهشا شهرداری اولین ورودی 
از بلوار فرزان بعد از کوچه بانک مسکن  
جمهوری ۲9/۶ را آسفالت کنید. واقعا 
بار  چندین  شده  داغون  مردم  ماشین 
پیام دادیم حتی عبور مرور پیاده هم تو 
این وضعیت کوچه سخته ما چه گناهی 
هستیم  قدیمی  بافت  تو  که  کردیم 
 تا آخر عمر باید زیر خاک بمونیم ؟؟
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پیام شما

درد مشترک خانواده
شهدا وکادر درمانی

سالم. جایی شنیدم آقای دکتر ضیایی 
پزشک مسئول بیماران کرونایی گفته 
اند که وصیت خودشان را هم نوشته 
اند و برای دیدار با خانواده هم حتی 
محدودیت دارند. من از طریق روزنامه 
آوا به ایشون و همکاران شان اعالم می 
کنم مردم مجاهدت های شما را هیچ 
وقت فراموش نخواهند کرد و یادمان 
خطر  با  شجاعانه  چه  رفت  نخواهد 
جانی روبرو می شوید که سالمت مردم 
را تامین کنید. من فرزند شهید هستم 
و پدرم را در ۸ سال جنگ تحمیلی از 
دست داده ام و خوب حال شما را درک 
می کنم. وقتی همکاران عزیزی را در 
سطح کشور از دست داده اید و برای 
حل این مسائل فریاد می زنید اما بی 
تفاوتی ها آنقدر زیاد است که هر روز بر 
آمار اضافه می شود. چه حس دردناکی 
است.  آقای دکتر عزیز امروز من و شما 
به درد مشترکی مبتال شده ایم و آن بی 
تفاوتی جامعه به آرمان هایی است که 
برای آن تالش کردیم و عزیزان  ما 
مان را تقدیم نمودیم. برای من بچه 
شهید چقدر سخت است که می بینم 
برای دین و کشور و انقالب ، عزیزترین 
سرمایه ام یعنی پدرم را از دست داده 
ام اما امروز همان آرمان هایی که او به 
خاطرش جان داد در بسیاری از بخش 
ها دارد به فراموشی سپرده می شود و 
هر روز یک تحریف جدید از نگاه شهدا 
داریم و می دانم برای شما هم سخت تر 
است که همکاران تان با آن حجم کار 
خسته و مبتال و بعضا به خاطر متوقف 
کردن این بیماری شهید می شوند اما 
مردم به خاطر تفریح خود به هیچ کدام 
از این مجاهدت ها اهمیت نمی دهند. از 
خدای شهدای جنگ و خدای شهدای 
راه سالمت و خدای این انقالب و نظام 
و خدای مهربانم می خواهم هر آنکه 
 بی توجه به اهداف این مجاهدت ها ، 
هشدارها را جدی نمی گیرد بدون آسیب 
زدن به سایر جامعه به راه راست هدایت 
و سایرین را با بی توجهی خود به خطر 

نیاندازد. 
 ح . ش از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

شیوع ویروس سوداگری درحاشیه بیرجند 
مهر- ذره ذره درآمد خود را پس انداز می کند، 
خود  مادی  خواسته های  خیلی  از  سال ها 
و  مسکن  بتواند  تا  می گذرد  خانواده اش  و 
سرپناهی خریداری کند ولی قیمت مسکن 
یافته  افزایش  آنقدر  بیرجند  شهر  داخل  در 
که دیگر توان خرید آن را ندارد. راه دیگر را 
خرید خانه در حاشیه شهر بیرجند و روستاهای 
امیرآباد و چهکند  آباد،  اطراف چون حاجی 
می بیند. خانه خریداری می شود ولی متأسفانه 
بعد از مدتی درمی یابد که خانه در زمینی با 
کاربری کشاورزی و یا زمین تحت مالکیت 
دولت ساخته شده است. طی ۱۵ سال گذشته 
مهاجرت گسترده مردم از روستاهای خراسان 
جنوبی به شهر بیرجند باعث بروز مشکالتی 
و  و ساخت  نشینی  حاشیه  ایجاد  همچون 
سازهای غیر مجاز در روستاهای اطراف شهر 
بیرجند شد که متأسفانه روز به روز بر تعداد این 
ساخت و سازها افزوده می شود. در بسیاری 
از موارد این ساخت و سازهای غیر مجاز در 
حاشیه شهر بیرجند موجب تشکیل پرونده های 
شد.  خانه ها  تخریب  نهایت  در  و  قضایی 
چنانچه چندی پیش )۱۶ خرداد 99( با دستور 
مقام قضایی و دادستان بیرجند 44 ملک در 
حاشیه شهر بیرجند تخریب شد. گرانی اجاره ها 
و کم بضاعتی مردم موجب شده تا بازار حاشیه 
سازی در روستاهای اطراف شهر بیرجند رونق 
پیدا کند و سیل مهاجرت را در روستاهای 

اطراف شهر شاهد باشیم.

رشد ۱۱ برابری جمعیت
در دو روستا

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
سال  ماه  بهمن  جنوبی  خراسان  اسالمی 
گذشته در سومین نشست کارگروه پیش بینی 
و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد 
ستاد استانی باز آفرینی شهری خراسان جنوبی 
که در دادگستری بیرجند برگزار شد، گفت: با 
وجود توسعه بی رویه و الحاق های زیاد باز هم 
ساخت و سازهای بی رویه خارج از محدوده در 
روستاها وجود دارد. قاسم تنها ، عنوان کرده 
است: در دو سال گذشت ساخت و سازهای 
غیر مجاز در روستاهای حاجی آباد و امیر آباد را 
به فرمانداری بیرجند اعالم کردیم.وی با بیان 
اینکه بسیاری از ساخت و سازها در اراضی 
ملی انجام شده است، افزود: با توجه به برخی 
تخریب هایی که صورت گرفته اما متأسفانه 
ساخت و سازهای غیرمجاز بیشتر شده و امروز 
شاهد ساخت و سازهای پراکنده هستیم که 

توقع دریافت خدمات شهری را دارند.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: طبق اعالم 
مرکز بهداشت روستای حاجی آباد و امیرآباد 

۲۲ هزار و ۳۰۰ نفر جمعیت داشته که رشد 
۱۱ برابری دارد و تا ۱۰ سال آینده جمعیت این 
روستاها به 4۰ هزار نفر می رسد که باید تدابیر 

بیشتری اندیشیده  شود.

افزایش تقاضا، عامل گرانی 
حاشیه شهر

علیرضا اربابی رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
خراسان جنوبی در این زمینه در گفت وگو با مهر 
با انتقاد جدی از مزایده های برخی از سازمان ها 
چون بنیاد مستضعفان اظهار کرد: این مزایده ها 
باعث افزایش قیمت زمین در بیرجند می شود و 

بی شک توان خرید مردم پایین می آید.
وی ادامه داد: پایین آمدن افزایش توان خرید 
خانه در داخل شهر، مردم را به سمت خرید 
زمین و خانه در اطراف شهر بیرجند می کشاند 
که این تقاضای زیاد برای خرید در آن مناطق 
قیمت امالک در همان حاشیه شهر بیرجند از 

جمله امیرآباد و حاجی آباد را افزایش می دهد.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک خراسان جنوبی 
با بیان اینکه افزایش قیمت در حاشیه شهر 
جز  دلیلی  امیرآباد  و  حاجی آباد  در  بیرجند، 

افزایش تقاضا ندارد، بیان کرد: یکی دیگر از 
مشکالت زمین و امالک در آن مناطق ساخت 
و سازهای غیرقانونی است. اربابی گفت: برای 
جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز طبق 
تصمیم شورای تأمین، مشاورین امالک قبل 
از هرگونه ثبت و قول نامه زمین در مناطق 
حاشیه شهر بیرجند باید از دهیاری ها استعالم 

بگیرند که مالکیت زمین برای دولت نباشد.
وی یادآور شد: البته به نظرم این دستورالعمل 
نیز چاره ساز نخواهد بود زیرا بسیاری از مردم 

بدون مراجعه به مشاورین امالک به صورت 
شخصی و بدون هیچ گونه استعالمی بین خود 

قرارداد می نویسند.

از دهیاری استعالم گرفته شود
علی اکبری دهیار امیرآباد از مناطق حاشیه 
شهر بیرجند نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر 
اظهار کرد: از نظر دستورالعمل ها و الزامات، 
مشاورین امالک باید قبل از قول نامه کردن 
زمین و ملک در مناطقی چون حاجی آباد و 
بگیرند  استعالم  دهیاری ها  از  باید  امیرآباد 
دارای  یا  و  دولت  مالکیت  تحت  زمین  تا 
کاربری کشاورزی نباشد.وی بیان کرد: البته 
این دستور را فقط افراد قانون مدار عملیاتی 
مشاورین  از  برخی  و  می کنند  اجرایی  و 
امالک بدون توجه به این ضابطه، زمین و 
ملک در این مناطق قول نامه می کنند.دهیار 
امیرآباد ادامه داد: این بی توجهی ها مشکالت 
امالک  صاحبان  مردم،  برای  را  عدیده ای 
از  بسیاری  در  و  می کند  ایجاد  دهیاری  و 
موارد منجر به تشکیل پرونده های قضایی 
مجاز  غیر  شده  ساخته  بناهای  تخریب  و 

افزایش  چرایی  زمینه  در  وی  است.  شده 
قیمت زمین و ملک در حاشیه شهر بیرجند 
یادآور شد: این گرانی به تبع گرانی زمین در 
سایر نقاط شهر به وجود آمده و دلیل خاصی 

نداشته است.

شناسایی ساخت و ساز غیر مجاز 
عزیز باقری مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی نیز با انتقاد شدید از ساخت و 
سازهای غیر قانونی در زمین هایی با کاربری 

کشاورزی به خبرنگار مهر اظهار کرد: هر مقدار 
زمین کشاورزی که از بین برود در حقیقت 
امنیت غذایی تحت الشعاع قرار می گیرد.وی 
بر حفظ  برای نظارت  ما  اینکه  به  اشاره  با 
در  حفاظت  یگان  باغی  و  زراعی  کاربری 
شهرستان های خراسان جنوبی داریم، بیان کرد: 
یگان شهرستان های بیرجند، قاین، خوسف، 
فردوس، طبس و سربیشه تأمین خودرو نیز 
شده است.مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی 
دستگاه های  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
خدمات رسانی باید از ارائه انشعاب برق و آب 
به بناهای غیر مجاز خودداری کنند، گفت: 
در سال گذشته ۱۶ هزار و ۶۰۰ متر مربع از 
اراضی که در آن ساخت و ساز غیر مجاز شده، 
شناسایی و مورد پیگیری قرار گرفته است.وی 
یادآور شد: هم استانی های عزیز با استفاده از 
سامانه ۱۳۱ می توانند ساخت و سازهای غیر 

مجاز در اراضی کشاورزی را اطالع دهند.

60درصد آپارتمان ها سند ندارد
معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و امالک 
خراسان جنوبی هم پیش از این در جلسه جلسه 

شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی 
سر  آپارتمان های  درصد   ۶۰ حدود  گفت: 
به فلک کشیده بیرجند و حاشیه شهر فاقد 
سند رسمی است. حسن رضا ندائی عنوان 
متأسفانه گاهی قیمت یک ملک در  کرد: 
خراسان جنوبی حدود یک میلیارد تومان است 

ولی کسی برای ثبت سند آن اقدام نمی کند.

افزایش ورودی پرونده های 
معامالت 

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم در 
جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به 
قانون پیش فروش ساختمان افزود: این قانون 
یک سری تکالیف برای برخی از دستگاه های 
که  است  کرده  مشخص  ذی ربط  اجرایی 
افزایش  از  آن  دقیق  اجرا شدن  در صورت 
افسار گسیخته ورودی پرونده های مرتبط با 
خراسان جنوبی  در  دادگستری  به  معامالت 
جلوگیری می شود.حمیدی با تبیین مشکالت 
ساختمان  فروش  پیش  قانون  اجرای  عدم 
گفت: متأسفانه افرادی با هزار سختی پولی را 
پس انداز و آپارتمانی را خریداری می کنند ولی 
بعد از مدتی مشخص می شود که این آپارتمان 
به پنج نفر دیگر نیز فروخته شده است.وی 
اظهار کرد: مردم به درستی از ما مطالبه گری 
و انتقاد می کنند چرا که ما به عنوان مسئولین 
و متولیان امر باید در حوزه های مختلف و از 
جمله در بخش معامالت امنیت الزم را برای 
آنان تأمین کنیم.سید کمال الدین میرجعفریان 
معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز در 
این زمینه به خبرنگار مهر اظهار کرد: ساخت 
و سازهای غیر مجاز و غیر قانونی در اطراف 
شهرها و روستاهای اطراف بیرجند خارج از 
طرح هادی سیما و چهره روستاها را به هم 
ریخته کرده است.وی با اشاره به اینکه در 
بسیاری از موارد ملکیت زمینی که ساخت و 
ساز غیر مجاز در آن صورت گرفته با دولت 
زمین غیر  در  بیان کرد: ساخت خانه  است، 
از نظر قانونی و اخالقی زیبنده نیست و از 
سال های گذشته نیز نسبت به آن هشدارهای 

الزم داده شده است.

ساخت و ساز غیر مجاز 
چشم پوشی نمی شود

آیا  این سؤال که  به  پاسخ  میرجعفریان در 
برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی در 
اطراف شهر بیرجند از جمله در امیرآباد و حاجی 
آباد آباد و چهکند با پرداخت جریمه قابل رفع 
و چشم پوشی است، ادامه داد: مردم نباید تصور 
کنند که حال خانه ای را در زمین غیر مجاز 
می سازیم و بعد با پرداخت جریمه مشکل 
خراسان جنوبی  استاندار  می شود.معاون  رفع 
یادآور شد: این تخلف به قدری آسیب زننده 
است که با عدد و رقم ریالی قابل جبران و 
چشم پوشی نیست. ویروس حاشیه نشینی در 
روستاهای حاشیه شهر بیرجند رواج پیدا کرده و 
دیگر اینجا با ساخت و سازهایی که شبانه انجام 
می شود از آئین نامه های مقاوم سازی در برابر 
زلزله خبری نیست، آخر اینجا زلزله دیگری در 
جریان است که مهیب تر از هر زلزله ای تن 
انسان را می لرزاند زلزله ای از جنس آسیب های 

اجتماعی، اعتیاد و فقر.

آزمون  استخدامی 
سه گانه در بیرجند 

آزمون  مرکز  اجرایی  مدیر   - ایرنا 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: 
آموزشیاران  استخدامی  آزمون های 
نهضت سوادآموزی، سازمان ثبت  اسناد 
ایران  امالک کشور و صنایع شیر  و 
جمعه ۲۰ تیر ماه جاری با شرکت ۳۵۲ 

نفر در بیرجند برگزار می شود. 
جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا  جنوبی،  خراسان  دانشگاهی 
با  آزمون ها  این  افزود:  معصومی 
توسط  بهداشتی  پروتکل  رعایت 
برگزار  دانشگاهی  آزمون جهاد  مرکز 
ورود  کارت  کرد:  بیان  وی  می شود. 
شنبه  سه  از  آزمون ها  این  جلسه  به 
مرکز  سامانه  روی  بر  تیرماه   ۱7
 www.hrtc.ir آدرس  به   آزمون 
قرار گرفته است. مدیر اجرایی مرکز 
آزمون جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
با اشاره به شرکت ۳۵۲ نفر در آزمون ها 
یادآور شد: در آزمون آموزشیاران نهضت 
بر اساس مفاد مندرج در دفترچه آزمون، 
نمره منفی لحاظ نخواهد شد و کسب 
حداقل ۵۰ درصد نمره بر اساس ضوابط 
اعالم  شده، شرط قبولی در آزمون مذکور 
است. وی ادامه داد: در آزمون های ثبت  
اسناد و امالک و صنایع شیر افراد برتر 
بر اساس کسب بیشترین امتیاز )نمره 
فضلی( در شغل انتخابی و به منظور طی 
سایر مراحل آزمون شامل مصاحبه های 
عمومی و تخصصی مبتنی بر چند برابر 
معصومی  می شوند.  معرفی  ظرفیت 
در  نقص  رفع  باجه های  شد:  یادآور 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۸ و 
۱9 تیرماه آماده فعالیت هستند و فرآیند 
آزمون نیز ساعت 9 صبح روز جمعه ۲۰ 
تیرماه برگزار می شود. وی گفت: نتایج 
آزمون استخدامی، نیمه دوم مرداد از 
داوطلبان  به   hrtc.ir سامانه طریق 

اعالم خواهد شد.

خبر ویژه

چالش های پیش روی آبخیزداری در استان

و  موجود  آبی  منابع  مدیریت  قاسمی- 
استفاده از بیشترین ظرفیت آبی که به استان 
وارد می شود ، بهترین و کم هزینه ترین 
بخش  حیات  تواند  می  که  است  روشی 
تداوم  را  جنوبی  خراسان  در  کشاورزی 
به  آبخیزداری  های  طرح  اجرای  بخشد. 
ویژه در نقاط مرزی در اولویت برنامه های 
استاندار از ابتدای کارش در استان پیگیری 
شد و سال قبل کار بی سابقه ای در این 
حوزه انجام شد. با این حال همچنان چالش 
هایی در این حوزه وجود دارد که با تامین 

اعتبارات رفع می شود. 
استاندار خراسان جنوبی در این باره به آوا 
گفت: برای رفع مشکل کم آبی در استان 
بر انتقال آب به عنوان یک برنامه بلند مدت 
توجه داریم ولی هدر رفت روان آب ها را 
قبول داریم و به دلیل شیب سرزمینی به 
روان  از  زیادی  بخشی  افغانستان  سمت 
آب های استان خارج می شود که اگر بتوانیم 
۲۰ درصد آن را مدیریت کنیم بخش قابل 
توجهی از نیاز آب کشاورزی تأمین خواهد 
شد. باید به کنترل و مهار آب های سطحی 
اهمیت دهیم. معتمدیان تنها راه برون رفت 
از مشکل روان آب های استان را بخش 
آبخیزداری دانست و تأکید کرد: طرح های 
زیرزمینی  های  آب  احیای  با  آبخیزداری 
باعث برگشت مردم به روستاها می شود و 
در این زمینه به جد دنبال اجرایی شدن هر 

چه بیشتر آن هستیم. وی اعالم کرد: ایجاد 
۱۰۰ بند خاکی از برنامه های امسال است که 
با توجه به بارندگی های اخیر و احیای مراتع 
سال خوبی برای بخش دامپروری خواهد 
بود. ایجاد مخزن تغذیه مصنوعی در چهار 
شهرستان مرزی استان با هزینه  4۵ میلیارد 
متر  میلیون   ۱۰ نگهداشت  برای  تومان 

مکعب آب از برنامه های سال جاری است. 
به گفتۀ وی همچنین نهضت گلخانه ای 
راه اندازی شده که به دلیل مشکل کمبود 

 آب از کشت سنتی به کشت گلخانه ای
برویم.

اعتبارات کم استانی
در همین راستا با مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان گفت و گو کردیم و 
هر  اجرای  راه  سر  بر  موجود  مشکالت 

چه بیشتر طرح های آبخیزداری را مورد 
بررسی قرار دادیم. نصرآبادی در این زمینه 
عنوان کرد: یکی از مشکالت ما اعتبارت 
کم استانی در مقابل اعتبارات ملی است و 
باید با توجه به اولویت ها به این نکته توجه 
کنیم. نصرآبادی با بیان اینکه حمایت های 
معنوی و فکری خیلی خوب است، گفت: 

به  ها  طرح  اجرای  و  مطالعات  برای  اما 
بودجه های بیشتری نیاز داریم. به گفتۀ وی 
حوزه مطالعات بسیار مهم است و نیاز ویژه 
به بودجه های مصوب داریم که استاندار و 
فرمانداران می توانند در این بخش کمک 
کننده باشند چرا که به دلیل محدود بودن 
مطالعات انجام شده و کمبود بودجه در این 

حوزه در آینده در بخش اجرا نیز دچار مشکل 
می شویم.

دست کم دو میلیارد 
برای مطالعات

مدیرکل منابع طبیعی  وآبخیزداری استان 
 عنوان کرد: اولویت ما برای اجرای طرح های 

آبخیزداری مناطق مرزی است تا از مهاجرت 
ها جلوگیری کنیم. نصرآبادی افزود: 7.۵ 
میلیون هکتار عرصه مناسب برای اجرای 
این  از  که  داریم  آبخیزداری  های  طرح 
هکتار  میلیون  مطالعات۱.۲۰۰  مساحت 
انجام شده است. نصرآبادی تصریح کرد: 
برای اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان 
داری در ۵۰ هزار هکتار ساالنه نیازمند ۶۰ 
میلیارد تومان بودجه ملی در سال هستیم 
که با این کار هر سال ظرفیت آبخیزداری 
استان ۳ تا ۵ میلیون متر مکعب افزایش پیدا 
می کند و با افزایش بودجه قابلیت اجرای 
وی  داریم.  نیز  را  هکتار  هزار  باالی ۸۰ 
تأکید کرد: نکته مهم در اجرای این پروژه 
ها اختصاص بودجه استانی برای مطالعات 
باقی عرصه ها می باشد که حداقل ۲ میلیارد 
تومان برای مطالعات نیاز داریم. به گفتۀ وی 
با تأمین بودجه ها در بخش مطالعات و اجرا 
با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و برای 
جذب نیرو نیز به اعتبارانی نیاز داریم تا هزینه 
ها  پرداخت شود. افزایش چندین برابری 
اعتبارات آبخیزداری در سال قبل و امسال 
، هرچند این حوزه را با تحول بزرگی مواجه 
کرده اما رسیدن به نقطه هدف در استفاده از 
روان آب ها نیازمند جذب اعتبارات بیشتری 
است که مسئوالن اداره کل منابع طبیعی 
استان باید برای تامین این مبالغ ، منابع 

مختلف را شناسایی کنند.

هدف آبی استاندار برای نجات کشاورزی

؛
 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان: نکته مهم در اجرای پروژه 
های آبخیزداری که برای جلوگیری 
از خروج آب از مرزهای استان اجرا 
می شود، اختصاص بودجه استانی 
برای مطالعات عرصه های باقی مانده 
است که حداقل 2 میلیارد تومان 
برآورد می شود. به عالوه با تأمین 
بودجه ها در بخش مطالعات و اجرا 
با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم 
و برای جذب نیرو نیز به اعتبارانی 
نیاز داریم تا هزینه ها  پرداخت شود

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی 

در  شده  درج  شکوائیه  خصوص  در 
روزنامه آوای خراسان جنوبی با موضوع 
 نظارت بر رعایت بهداشت در نانوایی ها 
الزم به ذکر است شهروندان محترم 
جهت رسیدگی هرچه بهتر به شکایات 
الزم است در صورت مشاهده تخلف 
در این خصوص شکایت خود را در 
سامانه رسیدگی به شکایات بهداشتی 
و  آدرس  ذکر  با  تلفن ۱9۰(  )شماره 
مشخصات نانوایی متخلف مطرح تا 
بازرسین بهداشت محیط در اسرع وقت 
متخلفین  با  موضوع  بررسی  ضمن 

بهداشتی برابر مقررات برخورد نمایند.

پاسخ مسئوالن 



موفقیت و انرژی

استقالل آقایان

افراد موفق خودشان را قبول دارند

بکی از ویژگی های افراد موفق ، قدرت باور به 
خود است. فردی را تصور کنید که فوق العاده 
انرژی باالیی دارد، از انجام دادن کارهای جدید 
هیچ ترسی ندارد و مدام تالش می کند تا کارهای 
جدید را تجربه کند و البته مدام با خودش می گوید 
که “من می توانم”. به نظر شما این فرد چه مدل 
با این خودباوری  زندگی خواهد داشت؟ مسلماً 
عجیب و غریبی که دارد می تواند پله های کامیابی 
را برای رسیدن به قله های موفقیت یک به یک 
طی کند و به اهداف مورد نظر خود برسد. سعی 
کنید روزتان را با انجام کارهایی شروع کنید که 
فکر می کنید برایتان سخت تر است و احتمال دارد 

انجام آنها را فراموش و یا به تعویق بندازید.

مردها استقالل می خواهند

این را بدانید که مردها عاشق استقالل هستند، اما 
استقالل از نگاه مردان به چه معناست؟ آن ها می 
خواهند کارهایشان را بدون نظارت و به تنهایی 
انجام دهند. متاسفانه برخی از زنان شدت وابستگی 
زیادی به همسرشان دارند درست مثل دوقلوهای 
به هم چسبیده توقع دارند که همسرشان همیشه 
و در هر شرایطی کنارشان باشد! آن ها توقع دارند 
شوهرشان که خسته از سرکار می آید دربست در 
اختیارشان باشد و تمام تفریح و شادی خود را با 
همسرش بگذارند. اصال چه معنا دارد کسی که 
متاهل است با دوستانش به تفریح برود؟ این زنان 
نه تنها زندگی همسرشان را محدود می کنند بلکه 
زندگی خودشان را هم در چارچوب خاصی قرار 
می دهند؛ آن ها گاها اینگونه خود را محدود می 
کنند که »چون من فقط با تو به تفریح می روم تو 
هم باید فقط با من به تفریح بروی نه دوستانت!«.

اما واقعیت این است کسی آن ها را محدود نکرده 
است بلکه خودشان این راه را انتخاب کرده اند 
و حقیقت این است که مردان خالف این را می 
پسندند و دوست دارند همسرشان دوستانی داشته 
باشد تا بتواند گاهی اوقاتش را با آن ها بگذراند 
و این مردان دوست دارند خودشان هم به همین 

شیوه زندگی کنند.
تفریح با دوستان و همسر هر کدام لذت خودش 
و  با دوستان  رفتن  بیرون  اما  را خواهد داشت، 
محدودیت ایجاد نکردن در زندگی باعث می شود 
زن و مرد از درکنار هم بودن لذت بیشتری ببرند و 

قدر یکدیگر را بیشتر بدانند.

رابطه آب خوردن و کاهش وزن

مصرف آب قبل از غذا می تواند شما ر در تالش 
برای کاهش کالری و از دست دادن وزن، موفق 
کند. مطالعه در 48 بزرگسال با اضافه وزن نشان داد 
افرادی که 500 میلی لیتر آب قبل از وعده غذایی در 

رژیم غذایی کم کالری مصرف کردند )بیش از 12 
هفته( در مقایسه با افرادی که آب آشامیدنی قبل از 
غذا مصرف نکرده بودند 44 درصد بیشتر کاهش 
وزن داشتند.  فراموش نکنیم  از خوردن بیش از حد 

آب باید خودداری شود. 

آب لیمو از سنگ کلیه جلوگیری می کند

اسید سیتریک در لیمو می تواند به جلوگیری از 
سنگ کلیه کمک کند. سیترات، یک جزء اسید 
سیتریک، ادرار را کمتر اسیدی می کند و حتی 
ممکن است سنگ های کوچک را نیز شکوفا کند 

نوشیدن آب لیمو نه تنها سیترات را می گیرد، بلکه 
آب مورد نیاز برای جلوگیری یا تخریب سنگ ها را 

نیز فراهم می کند. 
نوشیدن مقداری آب لیمو همراه آب پس از غذا 

توصیه می شود.

هرگز با آرایش نخوابید

جوش  ایجاد  باعث  آرایش  با  خوابیدن 
و  بخوابید  آرایش  با  اگر  شود.  می  سرسیاه 
لوازم آرایشی شما به گونه ای باشد که دارای 
ترکیبات باز نگه دارنده روزنه ها نباشد، قطعا 

دچار  پوست  و  شود  می  مسدود  ها  روزنه 
جوش می گردد. 

همچنین داشتن آرایش چشم و خوابیدن با آن 
موجب تحریک و عفونت چشم ها می شود. 

حتما آرایش تان را قبل خاب پاک کنید.

کمک به فردی که گرما زده شده

او را به مکانی خنک و در سایه ببرید و پاهایش 
را به آرامی دراز کنید. به فرد مقدار زیادی آب 
برای نوشیدن بدهید. نوشیدنی های ورزشی نیز 
می تواند به جای آب استفاده شود. پوست او را 

خنک کنید. 
از یک اسپری آب یا اسفنج خیس برای خنک 
کردن پوست فرد استفاده کنید. قرار دادن دستمال 
خیس  پشت گردن فرد نیز می تواند مفید باشد. در 

صورت امکان پنکه و کولر را روشن کنید.

مصرف کاکائو سکته را کاهش می دهد

به نظر می رسد خواص کاکائو فراتر از کاهش 
فشارخون است و می تواند خطر حمله قلبی و 
سکته را هم کاهش دهد. کاکائو سطح نیتریک 
اسید خون را بهتر می کند که باعث شل و بزرگ 

شدن عروق و رگ های خونی شده و جریان خون 
را بهتر می کند. عالوه  براین، کاکائو کلسترول بد 
را کاهش می دهد، اثر رقیق کنندگی خون مانند 
و  متعادل تر می کند  را  قند خون  دارد،  آسپرین 

التهاب را کاهش می دهد.

 به گفته کارشناسان، برخالف شایعات دروغین افراد می توانند ماسک بزنند بدون اینکه خطری برای سالمتی 
آنها ایجاد شود. در مناطقی که ویروس کرونا در حال گسترش است، متخصصان بهداشت موافق هستند که 
زدن ماسک یا سایر روکش های صورت در مالء عام باعث می شود خطر ابتال به ویروس هنگامی که افراد 
نمی توانند فاصله های اجتماعی را رعایت کنند، کاهش یابد. ویروس کرونا به طور عمده از طریق قطرات 
پخش می شود که وقتی افراد صحبت می کنند، می خندند، آواز می خوانند، سرفه و یا عطسه می کنند، 
پخش می شود. استفاده از ماسک احتمال رسیدن این قطرات را به افراد دیگر کاهش می دهد. حتی اگر 

شخصی عالئمی ندارد، می تواند ویروس را حمل کرده و آن را گسترش دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( با اشاره به اینکه افراد مبتال به کرونا با ساخته شدن 
آنتی بادی تا 6 ماه به این ویروس مبتال نخواهند شد، ولی این امر هنوز ثابت شده نیست، گفت: 
روش پالسما درمانی وابسته به گروه خونی است و گروه خونی AB دهنده عمومی محسوب 

می شود. 
دکتر حسن ابوالقاسمی با بیان اینکه شیوع بیماری کووید 19 که درمانی برای آن وجود نداشت 
دنیا را غافلگیر کرد، افزود: یکی از تجاربی که از سال های قبل در خصوص تولید دارو به واسطه 

بخش های خصوصی داشتیم پالسما درمانی بود.

فرد دارای آنتی بادی تا 6 ماه به کرونا مبتال نمی شود!آیا ماسک زدن خطرات سالمتی به همراه دارد؟

روانشناس بالینی گفت: اضطرب و نگرانی از ویروس کرونا 
بیش از ابتال به آن خطر آفرین است اما می توان این 
اضطراب را با زدن ماسک به حداقل رساند. مهدی قاسمی  
افزود: ترس و نگرانی، بخش مفیدی از زندگی طبیعی هر 
فرد را در بر می گیرد و از طرفی تصور یک حالت خونسردی 
و ایمنی دائمی، بدون هیچ گونه ابهام، ریسک یا خطر کردن 
در زندگی را برای هر فردی سخت تر می کند. وی گفت: 
ترس و یا احساس نگرانی از گرفتار شدن در یک خطر قریب 
الوقوع فرد را آگاه می کند و به او انگیزه می دهد تا اقدامات 

احتیاطی را حین یک واقعه یا کار انجام دهد تا نتیجه موفق 
تری را کسب کند. در حقیقت هر فردی در زندگی روزانه 
خود به درجاتی از ترس و نگرانی و اضطراب نیاز دارد. این 
متخصص روان درمانگر افزود: با ورود کرونا همه معادالت 
و برنامه های زندگی افراد به هم ریخت و به نوعی سبک 
زندگی دستخوش تحول شد و تنها موضوعی که به این 
روند پر التهاب تسکین خواهد داد تفکر مقابله با ابتال به این 
ویروس است.اضطراب و نگرانی با نحوه تفکر هر فرد ارتباط 
دارد. باورهای منفی زیر بنای تفکر تکراری و حتی افراطی 

را تشکیل می دهد. زنجیره تفکر تکراری، مداوم و غیرقابل 
کنترل، فرد را با عدم قطعیت در ابتال به بیماری و پیشگویی 
پیامدهای آتی مواجه و آن را مجبور به مرور راه حل های 
مختلف حل مساله می کند اما این کار تاثیری بر کاهش 
حس عدم قطعیت وی در مورد تهدیدهای احتمالی ندارد.
قاسمی با بیان اینکه برای کاهش نگرانی و اضطراب اولیه 
از ابتال به کرونا همه افراد باید از ماسک زدن غافل نشوند،  
اظهارکرد: فرآیند نگرانی و اضطراب ابتال به بیماری در تداوم 

و غیرقابل کنترل بودن آن نقش دارد.

ساده ترین راهکار برای کاهش اضطراب ناشی از کرونا
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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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

796513482

321684957

854927316

912345768

683279145

475168293

567431829

248796531

139852674

جدول سودکو

یاد یاران

شهید محمود رجبی             نام پدر: حبیب ا...              نام شهرستان: طبس
مادرم! خداوند هرگاه بخواهد کسي را امتحان کند، با از دست دادن عزیزي و یا در سختي و مشکالت که در کار او مي افتد، او را امتحان مي کند.

در فروشگاه لوازم یدکی اتومبیل 
به یک نفر همکار و شراکت در کار 

نیازمندیم.     ۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ یم
ند

زم
نیا

یک شرکت راهسازی
 به افراد ذیل نیازمند است

۱-راننده بیل مکانیکی زنجیری 
۲-آشپز  ۳- راننده پایه دوم

۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱

یم
ند

زم
نیا

برگ سبز خودروی پژو پارس 
به شماره پالک ۶۷۷ ب ۱۳ ایران ۵۲ 
به نام سعید بهشتی راد  به شماره 
ملی  ۰۹۰۱۹۶۸۰۶۴ و شماره موتور 
۱۲۴k۰۵۲۴۰۹۵ و شماره شاسی 

NAAN۰۱CA۹EH۱۵۳۳۹۹ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

شرکت راهسازی 
به تعدادی مکانیک 

ماشین آالت سنگین 
با حداقل ۵ سال سابقه 

کار نیازمند است.
۰۹۳۷۵۳۷۰۰۵۷

یم
ند

زم
نیا

لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 
و فروش خوب با تمام امکانات به 
فروش می رسد.  ۰۹۱۵۸۶۵۳۰۱۲ ی

وش
به یک راننده جرثقیل پایه دو قدیم فر

و یک حسابدار خانم نیازمندیم.
۳۲۲۳۵۳۷۷ یم

ند
زم

نیا

۰۹۱۵۰۸۰۶۴۵۹ - ۰۹۰۳۹۶۴۲۷۷۳  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی ۱۳

* 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

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

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

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 
صد درصد ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

آدرس: خیابان ارتش 
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

۰۹۱۵۶۵۸۰۷۱۶

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

 6259 ثبت  شماره  به   1399/04/10 تاریخ  در  خاص(  )سهامی  خراسان  سازه  اعیان  شرکت   تاسیس 
شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت   14009250790 ملی  شناسه  به 
های  پروژه  کلیه  بر  نظارت  و  اجرا  طراحی،  فعالیت:  موضوع  گردد.  می  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر 
و  پشتیبانی  خدمات  انجام  همچنین  و  برقی  تاسیساتی،  برداری،آبرسانی،  نقشه  راهسازی،  ساختمانی، 
عمومی  خدمات  تکثیر،  و  تایپ  امور  رستوران،  و  آشپزخانه  امور  شرکت،  جهت  انسانی  نیروی  تامین 
الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  سبز  فضای  نگهداری  و  تاسیسات  امور  نگهداری،  و  تعمیر 
: استان خراسان جنوبی ،  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی   :  از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله پونه ، کوچه ))فرعی اول آوینی(( ، کوچه نیلوفر2 ، پالک 
9 ، مجتمع مروارید ، طبقه اول ، واحد غربی کدپستی 9717413538 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 13/4508/31 مورخ 1399/03/22 نزد بانک صادرات خراسان 
جنوبی شعبه دانشگاه بیرجند با کد 4508 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره آقای علیرضا فرخنده به 
شماره ملی 0650174917 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، 
آقای محمد فرخنده به شماره ملی 0651979412 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علی مومن 
 دوست به شماره ملی 0923498966 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 آقای محمد فرخنده )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: آقای سینا حقیقیان به شماره ملی 0640031358 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای سیدرضا حسینی به شماره ملی 0651933188 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۸۹۹۸۷۳(

برگ سبز خودروی سمند X۷ به شماره پالک ایران ۵۲-۴۵۳ ب ۹۴  به نام عباسعلی 
عمیدیان   به کد ملی۰۶۵۱۵۹۱۴۸۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش انواع عایق استخری، آب بندکننده های قوی ، 
آب بند پلیمری و ...

فروش انواع چسب های ساختمانی ، عمومی ، صنعتی و ...

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 09155612533
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آمار فوتی های کرونایی استان به 68 نفر رسید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعالم جان باختن ۲ نفر دیگر در جدیدترین اعالم  گفت: بدین ترتیب متاسفانه تعداد فوتی ها در اثر کرونا در 
خراسان جنوبی به ۶۸ نفر رسید. مهدی زاده با بیان اینکه ۲۲۲ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند، افزوذ: از این تعداد ۸۹ نفر دارای 

تست مثبت کرونا می باشند. وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ بیمار در بخش مراقبت های ویژه در استان بستری هستند، که متاسفانه حال ۵ نفر وخیم است. 

مطالعه محوطه  های باستانی استان
 با همکاری آلمان 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان گفت: با توجه به اهمیت موضوع 
با همکاری و   )DFG( بنیاد پژوهش آلمان
هماهنگی پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی محوطه  باستانی 
در  باستان  فلزگری  و  سرایان  کوب  کله 
خوسف را مطالعه می کند. رمضانی افزود: بنیاد 
پژوهش آلمان )DFG( یک نهاد دانش بنیان 
است که با بیش از ۹۰ سال سابقه بزرگترین 
این  در  پژوهش  حامی  دولتی  غیر  موسسه 
کشور و رسالت اصلی این بنیاد فراهم شدن 
حمایت های پایدار از پژوهشگران جوان، میان 
ارتباط  برقراری  رشته ای علوم و تسهیل در 
است. پژوهشی  مختلف  رشته های  میان 

طرح کنترل ناوگان عمومی
 در محورهای استان 

راهداری  کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون 
گفت:  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
کل  اداره  استان  سطح  در  شد  مقرر 
و  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
به  نسبت  مشترک  بصورت  راه  پلیس 
حمل  ناوگان  کلیه  نظارت  و  کنترل 
در  مسافری  و  باری  از  اعم  نقلی  و 
کنند. اقدام  استان  مواصالتی  محورهای 

این  راستای  در  داد:  ادامه  گرجی  مهدی 
کنترل  جمله  از  موارد  مشارکتی  طرح 
اضافه   – بارنامه   - وضعیت  صورت 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  تناژ- 
جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا- 
محموله های سوختی خطرناک- لوازم و 
ناوگان-  فنی  معاینه  ایمنی-  تجهیزات 
گرفت.   قرار  بازدید  و  کنترل  مورد  و... 

محدودیت های جدید به ستاد کرونای 
استان  پیشنهاد شد

ایرنا - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: برای اعمال محدودیت های جدید در 
ستاد  به  پیشنهاداتی  استان  شهرستان های 
استانی کرونا ارسال شده است که در صورت 
موافقت اطالع  رسانی می شود. محمد دهقانی 
افزود: در پی افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا 
و براساس مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا 
مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی محدودیت های 
پیشنهادی برای کنترل بیماری را بررسی و 
ارائه کند. وی گفت: تعداد بیماران با عالئم حاد 
تنفسی در استان روز به روز در حال افزایش 
است و نسبت به دوره قبل ۲.۵ برابر شده است.

 توزیع 6۴پنل خورشیدی
 بین مددجویان 

)ره(  امام  امداد  کمیته  معاون  مهر- 
پنل   ۶۴ گفت:  جنوبی  خراسان 
بین  تاکنون   ۹۸ سال  ابتدای  از  خورشیدی 
است. شده  توزیع  نهاد  این  مددجویان 

سید رضا حسینی با اشاره به ظرفیت خراسان 
جنوبی در تولید انرژی خورشیدی بیان کرد: 
مددجویان  برای  اشتغال  ایجاد  راستای  در 
این نهاد، از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۶۴ پنل 
است. توزیع شده  قشر  این  بین  خورشیدی 

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در 
سال جاری بیان کرد: در سه ماهه نخست سال 
جاری ۱۳۳ متر مربع فرش به مبلغ دو میلیارد 
ریال توسط مددجویان این نهاد بافته شده است.

 توزیع ۴۲ هزار بسته پروتئینی
 بین نیازمندان

حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
توزیع  از  جنوبی  خراسان  در  )ره(  امام 
این  در  پروتئینی  بسته   ۵۰۰ و  هزار   ۴۲
مرحله  و  کرامت  دهه  با  همزمان  استان 
داد. خبر  احسان  و  همدلی  رزمایش  دوم 

بسته ها  این  افزود:  موسوی  مجتبی  سید 
 ۲ ارزش  به   ... و  مرغ  گوشت  شامل 
مردم  اولویت  با  که  است  تومان  میلیارد 
می شود. توزیع  شهرها  حاشیه  در  ساکن 

 ۴۲ مجموع  از  تاکنون  کرد:  عنوان  وی 
هزار   ۳۰ پروتیئنی،  بسته   ۵۰۰ و  هزار 
به  استان  شهرستان های  تمامی  در  بسته 
جمعه،  ائمه  جهادی،  گروه های  کمک 
مرزبانی  فرماندهی  و  مذهبی  هیئت های 
در  آینده  روز  چند  تا  مابقی  و  شده  توزیع 
شد. خواهد  توزیع  بیرجند  شهر  حاشیه 

امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
تولید  از  حمایت  جنوبی  خراسان  در  )ره( 
سال  در  استان  مرغداری  صنعت  و  داخل 
اجرای  اهداف  دیگر  از  را  تولید  جهش 
تعداد  گفت:  و  کرد  ذکر  رزمایش  این 
کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  افراد  زیادی 
باید  که  شده اند  مواجه  معیشت  تنگی  با 
با همراهی همه مردم به آنان کمک کرد.

 بیشترین رشد تعداد تعاونی ها در 
کارنامه استان

ایرنا- استان خراسان جنوبی با دارا بودن ۹۱۱ 
تعاونی فعال، بیشترین میزان رشد در تعداد 
داد اختصاص  به خود  را  تعاونی های کشور 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  مدیر 
گفت:  جنوبی  خراسان  استان  اجتماعی 
اطالعات  و  آمار  مرکز  اعالم  براساس 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به  نسبت   ۹۸ سال  آمارهای  مقایسه  در 
سال ۹۷ نشان می دهد که بیشترین میزان 
مربوط  کشور،  تعاونی های  تعداد  در  رشد 
است. بوده  جنوبی  خراسان  استان  به 

رشد  کرد:  بیان  راستگو  محمدمهدی 
خراسان  در  تعاونی ها  تعداد  درصدی   ۸.۵
 ۱۵.۴ افزایش   ،۹۸ سال  در  جنوبی 
تعاون  بخش  در  اشتغال  ایجاد  درصدی 
است. داشته  دنبال  به  مذکور  مدت  در  را 

ماسک مورد نیاز مردم از منابع معتبر 
خریداری شود

علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون   - ایرنا 
داروخانه های  به  گفت:  بیرجند  پزشکی 
استان توصیه کرده ایم که ماسک را از منابع 
تولیدکنندگان  و  خصوصی  بخش  معتبر 
خریداری کنند و در اختیار مردم قرار دهند.

خردادماه  ابتدای  تا  افزود:  آهنی  غالمرضا 
طریق  از  باید  ماسک  توزیع  و  تهیه 
داروخانه  اختیار  در  دارو  و  غذا  معاونت 
اکنون  اما  می شد  توزیع  و  می گرفت  قرار 
ندارد. وجود  خصوص  این  در  محدودیتی 

وی گفت: انواع ماسک قیمت مصوب دارد 
اما به نظر می رسد کارخانه ها و شرکت های 
پخش آن را با قیمت مصوب در اختیار داروخانه 
سبب  این  و  نمی دهند  قرار  اماکن  سایر  یا 
است. این محصول شده  در  قیمتی  تفاوت 

انحراف 15 سرمایه گذار از تسهیالت 
اشتغال پایدار 

صدا و سیما- تاکنون هزار و ۳۸۱ مورد بازرسی 
و نظارت از تسهیالت پرداخت شده اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری خراسان جنوبی انجام 
شد که ۱۵ طرح دارای انحراف، مکلف به عودت 
تسهیالت قانونی با رعایت ضوابط شده اند.

کل  اداره  کارآفرینی  و  اشتغال  مدیر  غالمی 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان با اعالم این خبر 

شرایط برای توانمند سازی جامعه 
ایثارگران فراهم شود

با  باید  استان  اقتصادی  خبر-حوزه  گروه 
برای  را  شرایط  گری،  تسهیل  و  مشاوره 
توانمندسازی ایثارگران فراهم آورده تا اشتغالی 
 که در شأن این عزیزان باشد، ایجاد شود.

معتمدیان در جلسه »بررسی وضعیت مسکن 
و اشتغال ایثارگران« افزود: حوزه اقتصادی 
استان باید طی نشست هایی با بنیاد شهید 
کارآفرینی  و  تولید  وابسته،  شرکت های  و 
کنند. دنبال  را  استان  در  جدید   های 

اشاره  با  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
های  برنامه  و  اقتصادی  های  ظرفیت  به 
جنوبی  خراسان  در  دولت  محور  توسعه 
کشاورزی،  بخش  در  کرد:  خاطرنشان 
معادن،  استراتژیک،  محصوالت  فرآوری 
و...  دستی  صنایع  پاک،  های  انرژی 
فراوانی  زایی  اشتغال  ظرفیت های 
شد. غافل  آن  از  نباید  که  دارد  وجود 

دستور استاندار برای تخفیف دادن به صاحبان مشاغل کارگاهی بیرجند  

گروه خبر - امسال اعتبارات تزریق شده به 
شهرداری ها ۶۳ درصد و به دهیاری ها ۷۰ 
درصد رشد داشته است. این خبری است 
که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
این حال شهرداری  با  اعالم کرده است. 
های استان با مشکالت انباشته شده مالی 
فراوانی مواجهند  با این وجود اما معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار تاکید کرد 
در  استان  روستایی  و  شهری  فضاهای   :
سایه افزایش چشمگیر اعتبارات شهرداری 
ها و دهیاری ها متحول شده است. در واقع 

این اعتبارات برای ایجاد زیر ساخت ها و 
تامین فضا های مورد نیاز شهری سرمایه 
توسعه  وی؛  گفته  به  است  شده  گذاری 
معابر،  بهسازی  شهری،  سبز  فضاهای 
ورودی  زیباسازی  و  سبز  کمربند  ایجاد 
طرح  جمله  از  روستاها  و  شهرها  های 
از سال گذشته در سطح  است که  هایی 
روستاها و شهرها عملیاتی شده است. وی 
افزود: در همین راستا با مساعدت استاندار 
در  استان  شهر   ۲۹ در  پارک   ۲۹ احداث 
برنامه کاری شهرداران قرار گرفت. وی با 

اشاره به این که پروژه احداث این پارک 
پیشرفت  درصد   ۶۰ میانگین  طور  به  ها 
پارک  این  احداث  گفت:با  دارد،  فیزیکی 
ها سرانه فضای سبز استان از ۶ مترمربع 
 به میانگین کشوری ۸ مترمربع می رسد.  
میرجعفریان ادامه داد: علیرغم محدودیت 
پیگیری های جدی  با  های مالی دولت، 
ها  شهرداری  اعتبارات  استاندار،  شخص 
گذشته  سال  در  استان  های  دهیاری  و 
وی  است.  داشته  توجهی  قابل  افزایش 
ادامه داد: از دیگر اقداماتی که به منظور 

توسعه فضاهای سبز عملیاتی شد، اجرای 
درخت  کاشت  و  شهرها  در  سبز  کمربند 
به  روستاهاست.   خروجی  و  ورودی   در 
افزایش  ضمن  طرح،  این  وی؛  گفته 
بانشاط  به  کمک   و  سبز  فضای  سرانه 
نامتوازن  توسعه  مانع  محیط،  سازی 
و  گرد  بروز  از  و  شده  روستاها  و  شهرها 
غبار جلوگیری می کند. معاون استاندار در 
ادامه از هدف گذاری های صورت گرفته 
برای بازآفرینی محالت هدف و بهسازی 
نشان  خاطر  و  گفت  فرسوده  های  بافت 

هکتار   ۱۰۰ و  هزار  حاضر  حال  در  کرد: 
استان،  شهرهای  فرسوده  های  بافت  از 
وضعیت  آن  طی  که  دارد  مصوب  طرح 
موجود بافت ها به طول کامل نیاز سنجی 
گشته و بر همین اساس نقشه راهی شامل 
زیرساخت  های درمانی، آموزشی، ورزشی 
و فضای سبز تهیه شده است. میرجعفریان 
بافت های  احیای  راستای  در  شد:  متذکر 
جمله  از  ای  ویژه  های  مشوق  فرسوده، 
تسهیالت  پرداخت  و  باال  تراکم  لحاظ 

خاص بانکی درنظر گرفته شده است. 

استاندار خراسان جنوبی گفت: پروژه انتقال 
تا پایان سال  صنوف آالینده شهر بیرجند 
تکمیل  با  می رسد.  بهره برداری  به   ۱۴۰۰
پروژه منطقه صنوف کارگاهی در بیرجند ۲ 
گروه  در هشت  آالینده  واحد  و ۶۰۰  هزار 
می شود. جمع آوری  شهر  سطح  از  صنفی 

از  متمادی  سال های  طرح  این  اجرای 
مطالبات مردم بیرجند به ویژه اهالی مجاور 

واحدهای آالینده بوده است.
در  سه شنبه  معتمدیان   ، ایرنا  گزارش  به 
نشست »بررسی مشکالت سایت صنوف 
مدیران  حضور  با  که  بیرجند«  آالینده 

بر  شد،  برگزار  استان  اجرایی  دستگاه های 
تکمیل زیرساخت های سایت صنوف آالینده 

بیرجند تاکید کرد و افزود: در برنامه زمان بندی 
مشخص، تکمیل زیرساخت ها از جمله آب، 

برق، گاز و آسفالت عملیاتی شود. وی تاکید 
کرد: زمینه برای خروج هرچه زودتر صنوف 
مردمی  مطالبه  که یک  بیرجند  از  آالینده 
این  در  نیز  رسانه ها  و  شود  فراهم  است، 
خصوص همراهی داشته باشند. استاندار که 
در بازدید میدانی از منطقه کارگاهی صنوف 
آالینده، از تکمیل سایت صنوف کارگاهی و 
انتقال ۲ هزار و ۶۰۰ صنف آالینده بیرجند در 
هشت گروه صنفی تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر 
داده بود، بالفاصله پس از این بازدید در محل 
گفت:  وی  داد.  جلسه  تشکیل  استانداری 
شورای شهر و شهرداری بیرجند شرایط را 

برای اخذ پروانه ساخت و اِعمال تخفیفات 
بر  تاکید  با  معتمدیان  کند.  بیشتر تسهیل 
کرد:  تاکید  پروژه  اجرای  تا  ویژه  نظارت 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
را در دستور  نظارت دقیق  پروژه  اجرای  تا 
کار قرار داده و دفتر بازرسی استانداری هر 
۱۵ روز، گزارش پیشرفت مصوبات جلسه را 
ارائه کند. در این نشست که با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار 
نمایندگان  توسط  مربوطه  شد،مشکالت 

صنوف آالینده تشریح شد. 

سال خوب شهرداری و دهیاری های استان 

ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی گفت: با اجرای سیاست های جهش 
تولید در سال جاری، رشد ۱۵ درصدی تولیدات 
بخش کشاورزی استان نسبت به سال گذشته 
هدف گذاری شده است. غالمرضا قوسی افزود: 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در قالب 
جهش تولید، امسال ۱۳۲ هزار تن به تولیدات 
بخش کشاورزی استان افزوده خواهد شد. وی 
با بیان اینکه در سنوات گذشته متوسط رشد 

افزایش تولیدات کشاورزی استان معادل ۲.۵ 
درصد بوده است، اظهار کرد: متوسط قیمت 
هر کیلوگرم محصول کشاورزی در سال جاری 
۱۳۵ هزار ریال در نظر گرفته شده است. رییس 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه 
داد: با افزایش تولید ۱۳۲ هزار تن تولید در سال 
جهش تولید، ارزش تولیدات این بخش نیز به 
۱۷ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال نسبت به درآمد 
حاصله سال قبل افزوده می شود. وی با اشاره به 

هدف گذاری افزایش کمی و کیفی محصوالت 
بخش کشاورزی در سال جاری تصریح کرد: 
میزان تولید محصوالت باغی استان پارسال 
۱۱۴ هزار تن بود که بر اساس برنامه ششم 
توسعه به ۱۳۹ هزار تن و برنامه جهش تولید تا 
۱۶۰ هزار تن افزایش خواهد یافت. قوسی ادامه 
داد: همچنین محصوالت زراعی استان از ۵۴۰ 
هزار تن در سال قبل در قالب هدف گذاری 
جهش تولید به ۵۸۰ هزار تن خواهد رسید. 

وی عنوان کرد: افزایش محصوالت تولیدی 
حوزه دام و طیور از ۲۱۱ هزار به ۲۳۵ هزار تن، 
تولیدات گلخانه ای از ۱۳ هزار به ۳۵ هزار تن 
نیز در سال جهش تولید پیش بینی شده است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
یادآور شد: در مجموع تولیدات بخش کشاورزی 
استان از ۸۷۹ هزار تن در سال قبل به ۸۸۶ هزار 
تن در برنامه ششم توسعه و یک میلیون و ۱۱ 
هزار تن در سال جهش تولید پیش بینی شده 

است. وی گفت: برش شهرستانی برنامه ارائه 
شده بر مبنای شاخص های بخش کشاورزی 
تنظیم و در اختیار شهرستان ها قرار گرفته 
زراعی  محصوالت  زیرکشت  سطح  است. 
استان خراسان جنوبی ۸۶ هزار و ۱۳۱ هکتار و 
محصوالت باغی ۷۴ هزار و ۳۸۸ هکتار است. 
بیش از ۴۰ درصد جمعیت این استان مرزی به 

کشاورزی اشتغال دارند.

تکلیف افزایش ۱۵ درصدی تولید دربخش کشاورزی استان 

صدا و سیما- شاکیان پرونده ۸ زندانی جرائم 
غیر عمد در خراسان جنوبی، ۳۴۴ میلیون 
این زندانیان را بخشیدند. از جرایم  تومان 
مسئول ستاد دیه استان در نشست هیئت 
امنای نمایندگی ستاد دیه گفت: جمع بدهی 
این زندانیان ۸۰۰ میلیون تومان است که 

از این مبلغ ۳۴۴ میلیون تومان را شاکیان 
آورده  تومان  میلیون   ۳۳۰ و  اند  بخشیده 
محکومان است که در قالب اعطای تسهیالت 
است.  شده  تامین  خیران  کمک  و   بانکی 
که  ای  پرونده   ۸ از  افزود:  پور  حسین 
مالی،  بدهی  رسیدگی شده است، ۶ مورد 

است  دیه  مورد  یک  و  مهریه  مورد  یک 
که متهمان آن با تأمین مابقی جرائم شان 
از آغاز  آزاد می شوند.وی گفت:  به زودی 
امسال تاکنون به ۱۷ پرونده زندانیان جرائم 
غیر عمد در استان رسیدگی شد که ۹ نفر 
بدهی مالی، ۷ نفر بدهی مهریه و یک نفر 

بدهی دیه بود. حسین پور، مبلغ بدهی این 
پرونده ها را سه میلیارد و ۵۶۴ میلیون و ۶۸ 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: از این مقدار 
دو میلیارد و ۴۴۴ میلیون و ۱۵ هزار تومان 
را شاکیان گذشت کرده اند،  ۱۱۹ میلیون 
و ۴۳۵ هزار تومان کمک ستاد دیه استان 

و  ۲۰۷ میلیون تومان نیز کمک ستاد دیه 
کشوری بوده است. مسئول ستاد دیه استان 
همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۲۸ 
زندانی جرائم غیر عمد در استان وجود دارد 
افزود: ۲۹ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان 

جرائم غیر عمد در استان نیاز است.

امور  کل  اداره  -سرپرست  وسیما  صدا 
مالیاتی استان گفت: بیشترین مشارکت در 
ثبت کارتخوان ها در سامانه امور مالیاتی 
اند.  داده  انجام  درمان  بخش  فعاالن  را 
عسکری افزود: فعاالن حوزه درمان با ۴۷ 
درصد، دفاتر خدمات پیشخوان دولت ۳۷ 

قضایی  الکترونیک  خدمات  دفاتر  درصد، 
 ۲۱ حدود   ۱۰+ پلیس  دفاتر  درصد،   ۳۶
و  درصد   ۱۰ رسمی  اسناد  دفاتر  درصد، 
مشارکت بقیه گرو های شغلی  برای ثبت 
کارتخوان ها در سامانه های فروشگاهی و 
کارتخوان ثبت شده و تأیید شده، کمتر از 

۵ درصد بوده است. وی ادامه داد:مشاغل 
و کسبه مشمول خراسان جنوبی، از ابتدای 
و  کارتخوان  ثبت  به  موظف  جاری  سال 
امور  سامانه  در  خود  فروشگاهی  سامانه 
مالیاتی کشورند  که تا کنون تنها کمتر از ۷ 
درصد آنان اقدام کرده اند. وی از صاحبان 

مشاغل خواست هرچه سریعتر برای نصب 
سامانه  و  کارتخوان  دستگاه  تعریف  و 
سرپرست  کنند.  اقدام  خود  فروشگاهی 
اداره کل امور مالیاتی استان گفت: هدف 
ما خصوصاً در استان های کمتر برخوردار 
مانند خراسان جنوبی، ایجاد فضای سالم و 

شفاف اقتصادی به نفع تمامی فعالیت های 
اقتصادی است و مردم شریف ما به زودی 
اثرات این اطمینان خود به نظام مالیاتی را 
چه در تأمین هزینه های عمومی کشور و 
چه حفظ منابع کشور برای نسل های آتی 

خواهند دید.

شاکیان از۳۴۴ میلیون برای آزادی زندانیان گذشتند

همکاری ۴7 درصد فعاالن بخش درمان در ثبت کارتخوان ها 

روزشمار انتقال صنوف آالینده به 1400 رسید

آگهی ابالغ  رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای 
محترم ۱- کوره آجر فشاری عادل غالمرضا آسوده ۲-کوره آجر فشاری 

غالمرضا آسوده 
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران 
بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- کوره آجر فشاری عادل غالمرضا آسوده ۲- کوره آجر 
فشاری غالمرضا آسوده ابالغ می گردد آقای غالمحسین امیرآبادیزاده با کد شناسایی بیمه 
۶۸۹۰۳۰۲۵ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کوره چین و چرخکش داشته 
که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی ، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده 
است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر 
ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم 

اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت بهبود سیستم آب خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۵۶۲ و شناسه ملی 
۱۰۳۶۰۰4۲۶۳۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی بیرجند به آدرس زیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، بخش مرکزی، 
شهر بیرجند، محله ارتش، خیابان دانشگاه]شهید قرنی[، بلوار شهید صیادشیرازی، پالک ۱۲7، طبقه 

اول، واحد ۱۲7 کدپستی ۹7۱۶۶۵۳۵۱4 تغییر یافت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )900697(

آگهی تغییرات شرکت غزال گوشت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۲۸4 و شناسه ملی 
۱۰۳۶۰۰۳۹۹47 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰7/۰۸ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - ماده 47 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: هر یک از اعضای هیئت مدیره بایستی 
حداقل تعداد یک سهم از سهام خود را در صندوق شرکت به عنوان وثیقه بابت تضمین خسارات 
احتمالی ناشی از تقصیرات آنان منفردا یا مشترکا بسپارند و سهام مزبور غیر قابل انتقال است. تصویب 
 ترازنامه و حساب سود و زیان دوره هر سال به منزله مفاصا حساب تلقی و سهام مورد وثیقه خود به خود 

از قید وثیقه آزاد می شود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )901416(

آگهی ابالغ  رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای 
محترم ۱- مرغداری داود اسماعیلی ۲- مرغداری علی چاجی و علی دهقان 

در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران 
بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- مرغداری داود اسماعیلی ۲- مرغداری علی چاجی و علی 
دهقان ابالغ می گردد آقای محمد علی سلمانی بجد  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۲۲۳۵7 ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر ساده داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و 
زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، شغل مذکور 
را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج 
می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن 
سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و 

الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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امام علی علیه  السالم فرمودند:
َذ بَِمعاصي ا...  ، أوَرثَُه ا... ُذالًّ َمن تَلَذَّ

هر که از معصیت های خدا لّذت بََرد، خداوند او را خوار گرداند.

)غرر الحكم، ح8823(

کنایه زیبا کالم به ظریف ؛ 
کاش فاطمی بودی 

سیاسی  علوم  استاد  کالم  زیبا  صادق 
دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصالح 
طلب در حساب کاربری اینستا گرام خود 
با انتقاد از نوع پاسخگویی محمد جواد 
مجلس  در   ، خارجه  امور  وزیر  ظریف 
نوشت : غم انگیز تر از تالش تندروها 
در لِه کردن ظریف در مجلس، دفاع وی 
بود. همه ی تالش او در برابر توهین ها 
که چگونه  بود  آن  تندرو ها  اتهامات  و 
من   به  را  حرف ها  این  می آید  دلتان 
بزنید؟ من با شهید سلیمانی مثل یک 
روح در دو کالبد بودیم. اگر باور نمی کنید 
از سیدحسن نصرا... بپرسید؛ اگر باز هم 
باور نمی کنید ازحشد الشعبی، حزب ا... 
تمام  بپرسید. من  انقالبیون  از سایر  و 
انقالبیون  با  هماهنگِی  در  برنامه هایم 
منطقه است. چطور دلتان می آید من را 
متهم به غرب گرایی و سازش با آمریکا 
بنمایید؟! همه تالش ظریف آن بود که 
ممکنه  من  ظاهر  بگوید  تندروها  به  
یک مقدار مرتب و شیک باشه با ریش 
پورفسوری؛ ولی اشتباه نکنید من مورد 
تایید انقالبیون هستم. ای کاش به جای 
آن رویکرد ملتمسانه، ایشان برای یکبار 
هم که شده درطول قریب به چهل سال 
میشدند  حاضر  دیپلماتیک شان،  عمر 
بجای آنکه قربان صدقه تندروها بروند 
آنها می گفتند  به  کنند،  تایید  را  او  که 
که چه کسی امروز می بایستی پاسخگو 
باشد، من یا شما؟ من باید پاسخگو باشم 
یا شما که با دیپلماسِی انقالبی تان کشور 
را به این روز انداخته اید؟ ای کاش جناب 
ظریف برای یکبار هم که شده بود در 
وزارت  در  خدمتش  سال  چهل  طول 
خارجه میتوانست در هیبت وزیرخارجه 
دکتر  وطن-  راه  شهید  دکترمصدق، 

سیدحسین فاطمی ظاهر می شد.

رئیس جمهور گفت: اعتراف می کنم در 
بخش مسکن دولت دچار عقب ماندگی 
شدیم.حجت االسالم حسن روحانی  در 
جلسه هیئت دولت گفت: از وحدت بین 
شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان که 
توسط مردم و نیروهای مسلح و طوایف 
ایجاد شده است، بسیار خوشحال هستم. 
تصمیمات  جاری  هفته  در  افزود:  وی 

ارز  و  بورس  مسکن،  به  نسبت  خوبی 
اتخاذ کردیم. نسبت به مسکن اعتراف 
دولت  در  عقب ماندگی  که  می کنم 
یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح های 
ما اجرایی و عملیاتی نشد. تالش کردیم 
مسکن های ناتوان و بدون خدمات را به 
جایی برسانیم و دچار عقب ماندگی شدیم 
فراوان  تالش  با  دوازدهم  دولت  در  و 
کنیم.  جبران  را  این عقب ماندگی  باید 
رئیس جمهور در این جلسه گفت: یکی از 
اهداف دولت یازدهم و دوازدهم توسعه 
استان  به ویژه  و  محروم  استان های 
طرح هایی  بود.  بلوچستان  و  سیستان 
شد،  طراحی  استان  این  برای  که 

رساندن گاز به این استان بود که این 
استان از نعمت گاز محروم بود و وقتی 
مشعل گاز در زاهدان در دولت یازدهم 
روشن شد، روز تاریخی برای سیستان 
به عنوان  بندر چابهار  بود.  بلوچستان  و 
تنها بندر اقیانوسی کشور با اقداماتی که 
در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد، 
ظرفیت این بندر از 2.5 میلیون تن به 
8.5 میلیون تن رسید و این تحوِل بزرگ 
نه تنها فقط برای سیستان و بلوچستان 
و ایران بلکه برای خط ترانزیتی جنوب 
و شمال بود و در افتتاح آن نیز مقامات 
از  مختلف  شرکت های  از  مسئولین  و 
منطقه حضور  این  کشورهای مختلف 

اقدامات  از  یکی  افزود:  وی  داشتند. 
مهم مسئله راه آهن چابهار و اتصال آن 
به راه آهن سراسری کشور و ایجاد خط 
راه آهن به طول 730 کیلومتر از چابهار 
این  طول  در  این کار  بود،  زاهدان  تا 
چند سال تالش شده و بیش از 2000 
تاکنون هزینه  آن  برای  تومان  میلیارد 
شده و دیروز برای اولین بار ریل گذاری 
در راه آهن از زاهدان آغاز شد. در ماه های 
آینده نیز از سمت چابهار آغاز خواهد شد 
و امیدواریم طبق قول وزارت راه، تا پایان 
امسال این راه آهن از جنوب به ایرانشهر 
و از زاهدان به خاش برسد و مابقی آن 
نیز تا پایان دولت دوازدهم به اتمام برسد. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری 
آزمون سراسری ارشد و دکترا در موعد 
مقرر خود با رعایت پروتکل ها خبر داد. 
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت 
از  هفته گذشته  رئیسه مجلس گفت: 
بیش از ۱00 نماینده تست کرونا گرفته 
شد که تست حدود 7  نفر آنها مثبت 
اعالم شده است. وی درباره ادامه روند 
برگزاری جلسات مجلس با شیوع مجدد 
به  ملزم  نمایندگان  همه  گفت:  کرونا 
استفاده از ماسک شده اند. این شامل 

تمامی افرادی که وارد مجلس می شوند 
هم شده است. فعال تاکید بر استفاده از 
بوده  کننده  مواد ضدعفونی  و  ماسک 
تا بعد تصمیمات دیگری گرفته شود. 
در  وزرا  حضور  ادامه  درباره  فرهنگی 
جلسات مجلس و کمیسیون ها گفت: 
را اعمال  ستاد کرونا محدودیت هایی 
کرده است و فعال حضور وزرا را محدود 
نشده  اعالم  منعی  ولی  است  کرده 
است. فرهنگی در پایان درباره روزهای 
هفته  در  مجلس  جلسات  برگزاری 

های آینده هم گفت که تا فعال شدن 
کمیسیون ها جلسات مجلس در دو روز 
یکشنبه و چهارشنبه تشکیل می شود. 
وی افزود: در نشست کمیسیون آموزش 
به  نسبت  دغدغه هایی  نمایندگان  نیز 
آخرین خبر  و  داشتند  برگزاری کنکور 
این است که کنکور با لحاظ مراقبت های 
ویژه در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد. 
وی با بیان اینکه آزمون فقط سه ساعت 
به طول می انجامد،افزود: همین دانش 
آموزانی که قرار است در کنکور سراسری 

شرکت کنند، چند روز قبل در امتحانات 
دادند  آزمون  و  کرده  شرکت  نهایی 
بنابراین با رعایت تمامی پروتکل های 
بهداشتی کنکور برگزار می شود و تعداد 

شعبه های آزمون بیشتر می شود.

روحانی : اعتراف می کنم در بخش مسکن دچار عقب ماندگی شدیم

نتیجه تست کرونا ۱۰۰ نماینده مشخص شد

بعد از یک ماه کشمکش بر سر تائید 

تاجگردون،  اعتبارنامه غالمرضا  رد  یا 
دیروز پرونده این ماجرا در خانه ملت 
بسته شد و منتخب گچساران بعد از 8 
سال نمایندگی، با پارلمان خداحافظی 
کمیسیون  که  بود  تیرماه  سوم  کرد. 
تحقیق اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون 
را بررسی و تصویب کرد اما به مذاق 

نیامد  خوش  زاکانی  چون  معترضانی 
رفوزه شده  کمیسیون  کردند  اعالم  و 
است. کمیسیون اما دیروزگزارش خود 
را قرائت و باردیگر بر تایید اعتبارنامه 
دیروز مجلس  در جلسه  ورزید.  اصرار 
پشت  ابتدا  بود،  ماجرا  این  فینال  که 
تاجگردون  و  معترضان  بسته  درهای 

مطرح  را  خود  دفاعیات  و  توضیحات 
صحن  در  مجلس  سپس  و  کردند 
شد.  اعتبارنامه  بررسی  وارد  علنی 
گزارش  با  نماینده  مخالفت۱28 
اعتبارنامه  درباره  تحقیق  کمیسیون 
نمایندگی  پایان  نهایت  در  تاجگردون 

او را رقم زد.

پایان نمایندگی غالمرضا تاجگردون 

شرایط پرداخت وام کرونا به متقاضیان 
فاقد بیمه اعالم شد

پرداخت  نامه  شیوه  کار  وزارت  ایسنا- 
فاقد  کارهای  و  کسب  به  کرونا  تسهیالت 
فعاالن  اشتغال  حفظ  هدف  با  را  بیمه 
پرونده  فاقد  که  بنگاه هایی  و  اقتصادی 
سازمان  در  کارگاهی  کد  یا  ای  بیمه 
کرونا  شیوع  از  اما  هستند  اجتماعی  تامین 
کرد. اعالم  اند،  دیده  آسیب  شدت  به 
دعوت  و  رسانی  اطالع  پیامک  ارسال 
دریافت  مشموالن  و  بیمه  فاقد  متقاضیان 
توسط  گذشته  پنجشنبه  از  کرونا  وام 
اساس  این  بر  و  شده  آغاز  کار  وزارت 
توانند  می  پیامک  دریافت  از  پس  افراد 
cc- نشانی به  کارا  سامانه  به  مراجعه   با 
 c c cc - ccc c .c c cc .cc c .c c
برسانند. ثبت  به  را  خود  وام  درخواست 

یارانه امشب واریز می شود

در  تیرماه  نقدی  یارانه  پرداخت  ایرنا-  
شد  خواهد  انجام  زودتر  روز  یک  حالی 
یک  وام  اقساط  ماه  این  از  است  قرار  که 
شود. کسر  آن  از  یارانه بگیران  میلیونی 
یارانه های  معموال  دولت  ایسنا،  گزارش  به 
حساب  به  ماه  هر  بیستم  روز  در  را  نقدی 
اما  می کند،  واریز  خانوار  سرپرستان 
زودتر  روز  یک  یارانه  مبلغ  تیرماه  برای 
تیرماه   ۱9 با  همزمان   24 ساعت  یعنی 
شد. خواهد  واریز  سرپرستان  حساب  به 

علت افزایش قیمت گوشت قرمز
 اعالم شد

ایسنا - رییس اتحادیه  گوشت گوسفندی علت 
افزایش قیمت گوشت گوسفند را در دو هفته 
قیمت آالیش گوسفند، دپوی  اخیر، کاهش 
دام به علت نزدیکی به عید قربان و خروج 
غیرمجاز دام از مرزهای غربی کشور دانست.
کرد:  اظهار  باره  این  در  ملکی  اصغر  علی 
گوسفندی  گوشت  اخیر  هفته  دو  طی 
پیدا  قیمت  افزایش  هزارتومان   ۱0 حدود 
مغازه دار  حاضر  حال  در  و  است  کرده 
 97 حدود  را  گوسفندی  دنبه  بدون  شقه 
 ۱0 با  و  کرده  خریداری  99هزارتومان  تا 
 ۱۱5 تا   ۱۱0 قیمت  با  یعنی  سود  درصد 
می کند.  عرضه  مشتریان  به  تومان  هزار 

گوشی ۳۰۰ یورویی همین حاال هم
 وارد نمی شود

ممنوعیت  لغو  خبر  که  درحالی  ایسنا- 
یورو   300 باالی  ارزش  به  واردات 
کمیسیون  رئیس  گفته  به  شد،  منتشر 
موبایل،  واردکنندگان  انجمن  بازار  تنظیم 
از  هم  امسال  ابتدای  از  گوشی ها  این 
و  نگرفتند  ارز  تخصیص  مرکزی  بانک 
 300 باالی  ارزش  با  کاالهای  تمامی 
به صورت  مدت،  این  در  وارداتی  یوروی 
قربانی  رضا  است.  شده  وارد  غیررسمی 
انجمن  بازار  تنظیم  کمیسیون  -رئیس 
اینکه  بیان  با  موبایل-  واردکنندگان 
می شود  گرفته  دولتی  تصمیمات  وقتی 
آن  شود،  مخالفت  تصمیم  با  آن  اگر  و 
االن  همین  گفت:  می کنند،  تکذیب  را 
ارز  تخصیص  یورویی   300 گوشی  هم 
نمی تواند  رسمی  واردکننده  و  نمی گیرد 
سال  از  موبایل  بازار  وضعیت  کند.  وارد 
قانونی  گوشی  رسمی  واردات  که   ۱397
پیش  تومانی   4200 ارز  بحث  و  شد 
شرکت های  و  شد  مشکل  دچار  آمد،   
خارج  دور  از  همراه  تلفن  واردکننده 
افتاد. قاچاق  دست  بازار  و  شدند 

دزدی بنزین در روز روشن!

جایگاه ها  مالکان  انجمن  عالی  مشاور 
و  رفاهی  خدماتی،  مجتمع های  و 
بنزین،  قیمت  افزایش  با  گفت:  بین راهی 
متقاضیان  از  تعدادی  روزانه  که  شاهدیم 
خارج  جایگاه  از  پرداخت  بدون  سوخت 
را  مشکالتی  موضوع  این  که  می شوند 
است. آورده  وجود  به  جایگاه داران  برای 
محمد عطاپور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
جایگاه های  در  دزدی  بنزین  افزایش  به 
روزانه  کرد:  اظهار  است،  شده  سوخت 
هر  از  تومان  هزار   300 تا   200 حداقل 
شهری  بین  جایگاه های  ویژه  به  جایگاه 
و  شکایت  که  می گیرد  صورت  سرقت 
دارد. طوالنی  روند  مساله  این  پیگیری 
این  با  مقابله  راه حل  به  اشاره  با  وی 
سوخت گیری  فرایند  اگر  گفت:  مساله، 
بگیرد،  صورت  کارت  یک  وسیله  به 
سپس  و  پرداخت  را  مبلغ  باید  فرد  ابتدا 
این  در  که  کند  سوخت گیری  به  اقدام 
می یابد. کاهش  نیز  بنزین  سرقت  شرایط 

قالیباف به خوبی مجلس 
 را مدیریت نکرد

سابق مجلس شورای  نماینده  آیتی،  مهدی 
برخورد  آسیب های  خصوص  در  اسالمی، 
قوه  با  اسالمی  شوای  مجلس  جناحی 
مجلس  کار  به  شروع  با  گفت:  مجریه، 
که  بودند  متفق القول  همگان  یازدهم 
جریان جدیدی ضمن تصاحب این مجلس، 
به  و  دارد  برنامه  نیز   ۱400 انتخابات  برای 
است. انتخابات  این  در  پیروزی  دنبال 

ادامه داد: در جریان  این چهره اصالح طلب 
نوع  و  مجلس  در  خارجه  امور  وزیر  حضور 
به  انتقاد  این  وی،  با  نمایندگان  برخورد 
را  مجلس  که  است  وارد  قالیباف  شخص 
به خوبی مدیریت نکرد و جلوی تندروی ها، 
به  حتی  نگرفت  را  بداخالقی ها  و  توهین ها 
نمایندگان  رفتار  این  از  هم  خودش  نوعی 
تائید  را  آن ها  حرف های  و  کرد  حمایت 
باید  که  مجلس  رئیس  نتیجه  در  کرد. 
قضیه  در  باشد،  مجلس  سرمشق  و  الگو 
نکرد. اخالقی  برخورد  ظریف،  با  برخورد 

مسئوالن به مسائل معیشتی مردم 
توجه کنند

نگهبان  شورای  دبیر  جنتی  احمد  ا...  آیت 
شورا  این  جلسه  در  )چهارشنبه(  صبح 
با  شد  برگزار  اعضا  اکثریت  حضور  با  که 
کرونا،  ویروس  به  مبتالیان  رشد  به  اشاره 
همه  و  کرونا  مشکل  اگرچه  کرد:  تصریح 
مجدد  فراگیری  اما  است  جهانی  آن  گیری 
اهلل  انشا  است؛  کننده  نگران  کشور  در  آن 
از  مسئوالن  بهداشتی  توصیه های  مردم 
گذاری  فاصله  و  ماسک  از  استفاده  جمله 
انجام  الزم  دقت  با  را  هوشمند  و  اجتماعی 
باشیم. بیماری  این  کنترل  شاهد  تا  دهند 

دبیر شورای نگهبان یکی از تبعات ویروس 
کرونا را در سطح جهان و ایران را متأثر کردن 
عنوان  مردم  معیشتی  و  اقتصادی  مسائل 
مخرب  عوارض  همه  کنار  در  گفت:  و  کرد 
اجتماعی  سیاسی،  مسائل  بر  کرونا  ویروس 
آسیب  دچار  نیز  مردم  معیشت  فرهنگی،  و 
جدی شده است که مسئوالن امر باید توجه 
ویژه به اقشار مستضعف جامعه داشته باشند.

 
طرح سوال از رئیس جمهور،به دنبال 

چاره یا چالش

طرح سوال از »حسن روحانی«، طی روز های 
گذشته به نامه ای با امضا های متعدد تبدیل 
و به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد.

توضیح  و  رئیس جمهوری  از  سوال  طرح 
مردم  نمایندگان  حق  وزیران  از  خواستن 
خود  پیامد های  کنونی  شرایط  در  اما  است، 
ملی  منافع  و  در مصالح  به طور مستقیم  را 
در  تیر   ۱5 یکشنبه  روز  می دهد.  نشان 
وزیر  ظریف«  »محمدجواد  حضور  جریان 
امور خارجه در مجلس هم برخی نمایندگان 
در صحن علنی به صراحت مساله سوال از 
رئیس جمهوری را مطرح کرده بودند؛ جایی 
که »محمدتقی نقدعلی« نماینده خمینی شهر 
پس از شنیدن توضیحات ظریف، گفته بود: 
می دهم.  اساسی  قانون   ۱52 اصل  اخطار 
من  هفتاد  مثنوی  ظریف  آقای  به  تذکر 
نه  و  باشد  عادلی  قاضی  باید  و  شد  خواهد 
فقط آقای ظریف بلکه آقای حسن روحانی 
را به دلیل »خیانت هایی« که به این مملکت 
طرح  حال  بکشند.  محاکمه  به  باید  کردند 
امضا هایی  تعداد  با  رئیس جمهوری  از  سوال 
از  اصولگرایان  روایت  طبق  آن  شمار  که 
۱25 تا 200 فقره متغیر است، راهی هیات 
رئیسه مجلس شده، تا خشت نخست روابط 
شود. گذاشته  پاستور  با  یازدهم  مجلس 

برخی ادعاها درباره سند ۲۵ساله
ـ چین ارزش تکذیب هم ندارد  ایرانـ 

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره شایعات 
برخی  گفت:  رسانه ها  برخی  در  مطرح شده 
همکاری های  25ساله  سند  درباره  ادعاها 
ایران ــ چین حتی ارزش تکذیب هم ندارد.

موسوی افزود: بر اساس توافق سال ۱394 
رؤسای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
خلق چین که در بند ششم بیانیه سفر رئیس 
جمهور چین به تهران منعکس شده است، 
دو کشور صراحتًا اراده سیاسی خود را برای 
توسعه و تعمیق راهبردی روابط بیان داشته 
تصمیم گرفتند یک نقشه راه جامع 25ساله 
بین دو کشور تدوین شود وی افزود: پیش 
نهاد های  با مشارکت  این سند  اولیه  نویس 
تخصصی دو کشور تهیه شده و هم اکنون 
در مرحله مذاکره قرار دارد. بدیهی است که 
پس از نهایی شدن مذاکرات، این سند برای 
در  مردم  نمایندگان  به  قانونی  مراحل  طی 
تقدیم خواهد شد.  اسالمی  مجلس شورای 
به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
واکنش خصمانه و عصبی سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا، اضافه کرد: بدون تردید 
منافع  که  چین  و  ایران  راهبردی  روابط 
دارد،  کشور  دو  مردم  برای  متقابل  کلیدی 
تالش  تمامی  که  است  دشمنانی  واجد 
این مذاکرات و عدم  برای شکست  را  خود 

موفقیت این سند به کار خواهند گرفت.

اقسـاط ۱۲ تـا ۲۰ مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان
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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

ثبت شرکت                  
ثبت برند 

آنی ثبت تقی زاده

با قیمت مناسب

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