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قرارداد ایران و چین به تأیید 
نمایندگان مجلس می رسد 

سخنگوی وزارت خارجه : 

صفحه  ۶

می خواهیم روحانی را
 مانند بنی صدر عزل کنیم

حجت االسالم نیک بین : 

قبل قرارداد تکلیف شکنجه 
مسلمانان چینی روشن شود

علی مطهری :

صفحه  ۶

صفحه   ۶

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

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

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

 وقت اعدام کاج ها 

انگار گردن زدن بیرحمانه کاج ها، این درختان صبور پابرجا ، پایانی ندارد. هر از گاهی خبر 
می رسد گروهی از آن ها در گوشه ای از شهر بیرجند یا دسته جمعی تشنه مانده اند روزها 
و سپس جان باخته اند و یا اعدام گروهی شده اند و یکی بی هیچ مجوزی گردن شان را 
 زده است تا ساخت و سازش را پیش ببرد و پول بیشتری با خون درختان به دست بیاورد.

 سال هاست این رفتار با درختان همیشه سبز شهر ادامه دارد.. بیرجند سبزی اش 
قد  سوزانش  و  خشک  هوای  در  هاست  سال  که  دارد  هایی  کاج  دامان  از  را 
نسیمی  خنکای  به  شان  سوزنی  برگ  همان  با  را  تابستان  داغ  باد  و  اند  کشیده 
برانگیز مالکان بسیاری را به  اما زمین، این دارایی وسوسه  اند.  دلنشین بدل کرده 
است.  برده  آسمان  به  کشیدن  تشنگی  ها  ماه  را  ها  کاج  فریاد  و  برده  تبر   سمت 
سابقه دشمنی با کاج ها را همه با زمین های پادگان به یاد می آورند ، درختانی که گفته 
شد اسیر خشکسالی شده اند. اما شنیده ها روایت دیگری داشت؛ اینکه آب از ریشه محکم 
شان دریغ شده بود ، آن قدر که خشک شوند و زمین زیر پایشان به کاری آید که مالکان 
می خواهند. کاج هایی هم بودند در آن سوی شهرکه گالن گالن ... مشروح در صفحه 2

* رجب زاده

#  من ماسک می زنم

مشارکت کمتر از  هفت درصد مشاغل در خراسان جنوبی برای ثبت دستگاه کارتخوان3تعداد مناطق قرمز و پر خطر کرونایی استان به هفت شهرستان رسید

جذب  اََبرسرمایه گذاران
 به خراسان جنوبی

 راهبرد  استاندار برای توسعه استان ؛

در گفتگوی آوا با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان عنوان شد:

برنامه بیمه ای برای 
زنده ماندن روستا

2

    تاسیسات پاسارگاد

      طرح فروش کولرهای اکسترا
بیشتر/ ۴۴ درصد  بازده خنکی  و هوای خوب/ ۵۰ درصد   حال 
صرفه جویی انرژی مصرفی/ ۳۲ درصد صرفه جویی در مصرف آب 
۵ سال گارانتی طالیی)تعویض موتور( -    حمل رایگان تا منزل مشتری
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1  

09155618398 - 05632237077   

نقـدواقسـاط
 نصب رایگان 

صبحـانه بیـرون بـر 
هایلنــد

0935  562  8883 - 32  32  3210

    تاسیسات پاسارگاد

      طرح فروش کولرهای اکسترا
بیشتر/ ۴۴ درصد  بازده خنکی  و هوای خوب/ ۵۰ درصد   حال 
صرفه جویی انرژی مصرفی/ ۳۲ درصد صرفه جویی در مصرف آب 
۵ سال گارانتی طالیی)تعویض موتور( -    حمل رایگان تا منزل مشتری
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1  

09155618398 - 05632237077   

نقـدواقسـاط
 نصب رایگان 

صبحـانه بیـرون بـر 
هایلنــد

0935  562  8883 - 32  32  3210

یادبود

یک سال از سفر ابدی برادر عزیزمان

شادروان علیرضا جانباز 
گذشت. روزهای دلتنگی مان را 

به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم 
و سالگرد درگذشتش

 را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم. 

  ازطرف خواهران و برادران

دعـوت بـه  همکـاری
یک شرکت معتبر ساختمانی جهت تکمیل کادر دفتر فنی خود 

از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:
 * لیسانس عمران/ معماری *  ساعت کاری دو شیفت

 * حقوق عالی+ بیمه  * سابقه کار دفتر فنی الزامی است
 * داشتن روحیه همکاری بلند مدت     تلفن تماس: 09154946360

شش سال از درگذشت همسر و پدری دلسوز شادروان 

کربالیی غالمرضا مزگی نژاد 
گذشت. فقدان پدری که نامش ایستادگی، سخنش درستی و دیدگاهش 
 خیرخواهی را به ما آموخت. روحش شاد ویاد وخاطرش همیشه جاودان باد

  همسر و فرزندان

                         
 

                                                                                                                                                                                           

                         
 

                                                                                                                                                                                           

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای            
  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد:  اجرای پروژه آبرسانی به روستای تیغاب از مجتمع محمد آباد 
 پسکوه شهرستان قائنات را با مشخصات زیر براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
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حداقل 
پایه۵ آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد  
مناقصه از تاریخ 17 /1399/04 لغایت 1399/04/22 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند. 
شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران 
جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند به سایت شرکت آب و فاضالب استان و یا پایگاه ملی اطالع رسانی 
 مناقصات مراجعه و یا با شماره های 32430990-320241۶7-32213490- 05۶ تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری: مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ساعت 12 ظهر روز شنبه 1399/05/04  
می باشد و زمان گشایش پیشنهادات روز یکشنبه 1399/05/05 ساعت 10 صبح در محل اتاق جلسات 
شرکت برگزار خواهد شد. پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد. صرفاً تضمین هایی که براساس 
بخشنامه شماره 123402/ت 50۶59 هـ  مورخ 94/9/22 تنظیم شده باشند، قابل قبول خواهد بود. لطفاً 

اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت نمایید.
http://setadiran.ir -  www.abfa-khj.ir -  http://iets.mporg.ir                  

     تاریخ:1۳99/۰۴/17
شماره: 11۳8۴/1

دفتر حقوقی و  قراردادها
      شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

 جناب آقای مهندس ناصری
 فرماندار محترم شهرستان بیرجند

 تالش مستمر جناب عالی برای پیگیری انتقال صنوف آالینده مرکز استان قابل تقدیر است. 
ضمن تشکر ازشما و مدیران محترم ادارات مرتبط در این خصوص ، توفیق بیش از پیش 

 خدمت به مردم بیرجند را برایتان آرزومندیم .

هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان 

قابل توجه بسیجیان محترم
سهامداران محترم شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام )ره( جهت دریافت

 برگ سهام خود همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۳ به دفتر تعاونی واقع در
 بلوار پاسداران بین پاسداران ۱۰ و ۱۲ مراجعه نمایند.      تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۰۱۲۴

اقسـاط 12 تـا 20 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید 2۸ و  30    تلفکس: 32440199-056 /  09151602659 )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

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

صفحه   ۶

صفحه 3
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رقابت ۳۹۰۲ دانش آموز استان در آزمون مدارس نمونه 

صدا و سیما- سه هزار و ۹۰۲ دانش آموز خراسان جنوبی دیروز در آزمون پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه با هم رقابت کردند. مدیرکل آموزش و 
پرورش استان در حاشیه بازدید از برگزاری این آزمون در نهبندان گفت: این آزمون همزمان با سراسر کشور در ۱۱ شهرستان و ۳۰ حوزه  امتحانی استان برگزار شد. 
واقعی افزود: پس از اعالم نتایج هزار و ۲۴۲ نفر در مدارس متوسطه نمونه دولتی و ۱۵۰ نفر در هنرستان های فنی و حرفه ای استان پذیرفته خواهند شد.

وقت اعدام کاج ها 

* رجب زاده 

 انگار گردن زدن بیرحمانه کاج ها، این درختان صبور پابرجا ، پایانی ندارد. 
هر از گاهی خبر می رسد گروهی از آن ها در گوشه ای از شهر بیرجند 
یا دسته جمعی تشنه مانده اند روزها و سپس جان باخته اند و یا اعدام 
گروهی شده اند و یکی بی هیچ مجوزی گردن شان را زده است تا ساخت 

و سازش را پیش ببرد و پول بیشتری با خون درختان به دست بیاورد.
سال هاست این رفتار با درختان همیشه سبز شهر ادامه دارد. بیرجند 
سبزی اش را از دامان کاج هایی دارد که سال هاست در هوای خشک و 
سوزانش قد کشیده اند و باد داغ تابستان را با همان برگ سوزنی شان به 
خنکای نسیمی دلنشین بدل کرده اند. اما زمین، این دارایی وسوسه برانگیز 
مالکان بسیاری را به سمت تبر برده و فریاد کاج ها را ماه ها تشنگی 
کشیدن به آسمان برده است. سابقه دشمنی با کاج ها را همه با زمین های 
پادگان به یاد می آورند ، درختانی که گفته شد اسیر خشکسالی شده اند. اما 
شنیده ها روایت دیگری داشت؛ اینکه آب از ریشه محکم شان دریغ شده 
بود، آن قدر که خشک شوند و زمین زیر پایشان به کاری آید که مالکان 
می خواهند. کاج هایی هم بودند در آن سوی شهرکه گالن گالن گازوئیل 
به خوردشان دادند و در آوندهایشان جای آب ، مرگ جاری شد و روزی 
دیدیم که منظره سبز آن نقطه شهر به زردی گرایید و سپس اثری از کاج 
هایی که غول خشکسالی را حریف بودند، نبود. این روزها هم خبر گردن 
زدن  کاج ها در یکی از باغ های تاریخی دهان به دهان می چرخد.متولیان 
فقط می گویند ناراحتیم و شوکه شده ایم. در بی خبری متولیان عده ای 
کاج ها را قطع کرده اند. آخر آن ها مزاحم ساخت و سازهایشان بودند و 
جای ساختمان ها تنگ می شد، اگر کاج ها می ماندند. خبر دیگر هراس 
درختان گوشه ای از پارک جنگلی است. درختانی که صدای اضطراب 
شان ازحوادث روزهای آینده به گوش دلسوزان رسیده است، شاید کسی 
کاری بکند. متولی درختان در شهر، شهرداری است و زمانی که متولی 

نتواند پاسخگو باشد دیگر کار از کار می گذرد.
یعنی پس مرگ کاج ها آنچه رخ می دهد ، هیچ است. در حالی که  قطع 
درخت بدون مجوز در حیاط خانه هم دارای مجازات سنگین حبس و 
جریمه است. یکی از قوانینی که این اقدام را جرم تلقی کرده مربوط به 
قانون مجازات اسالمی است که بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای 
سبز شهرها، عالوه بر  جریمه، زندان را هم برای قطع درخت پیش بینی 
کرده است. در ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها آمده 
است: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه 
درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، 
میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به 
تشخیص شورای اسالمی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم 
شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است. در دین 
مبین اسالم هم بر حفظ گیاهان توصیه شده  و رسول خدا )ص( همواره به 
رزمندگان اسالم سفارش می کردند تا در صورت پیروزی بر دشمن، نکاتی 

را مد نظر قرار دهند که یکی از آنها پرهیز از قطع درختان بود.
اما گویی بسیاری از قوانین و سفارش ها نتوانسته ارزش درختان را برای 

برخی روشن کند. قهر کاج ها اما تلخ خواهد بود، بسیار تلخ.

سرمقاله
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بـرای اولیـن بار
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سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی عنوان کرد: 

مشارکت کمتر  از  هفت درصد مشاغل و کسبه مشمول
 نسبت به ثبت و  راه اندازی پایانه فروشگاهی و دستگاه کارتخوان

سید حسن عسکری سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان 
جنوبی به مناسبت ۱6 تیر ماه روز مالیات و آغاز هفته فرهنگ 
سازی مالیاتی در گفتگو با خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی 
گفت: ۱6 تیرماه روز مالیات و آغاز هفته فرهنگ سازی 
مالیاتی  نامگذاری شده است و امیدواریم بتوانیم با پیاده 
سازی مناسب اهداف اقتصاد مقاومتی در جامعه، اقتصادی 
پویا و خودکفا برای نسل های کنونی و آینده ایران اسالمی 

به ارمغان بگذاریم. 
وی درخصوص مالیات وصول شده در استان خراسان جنوبی 
گفت: اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی سال گذشته 
حدود ۳۱۵۰ میلیارد ریال مالیات وصول نموده است که از 
این مبلغ ۱6۲۰ میلیارد ریال از محل مالیات مستقیم و مبلغ 
۱۵۳۰ میلیارد ریال از محل مالیات غیرمستقیم و ارزش افزوده 
بوده است. همچنین در سه ماهه نخست سال جاری حدود 

7۹8 میلیارد ریال در استان خراسان جنوبی مالیات وصول 
شده است که از این مبلغ ۴۵۳ میلیارد ریال از محل مالیات 
مستقیم و مبلغ ۳۴۵ میلیارد ریال از محل مالیات غیرمستقیم و 
ارزش افزوده وصول شده است. نظام مالیاتی کشور با تکیه بر 
توان متخصصان داخلی و همچنین مشارکت فعاالن محترم 
اقتصادی و همراهی و همدلی سایر دستگاه های اجرایی 
اقدام به توسعه خدمات الکترونیک در تمامی بخش ها نموده 
است تا ضمن شفاف سازی و سالم سازی فضای مبادالت 
اقتصادی و وصول مالیات حقه و عادالنه، بخش مهمی را 
از هزینه عمومی کشور جهت اجرای پروژه های عمرانی و 
زیربنایی، خدمات بهداشت و درمان و ... تأمین نماید. اداره 
کل امور مالیاتی استان از محل مشارکت فعاالن محترم 
اقتصادی در سه ماهه نخست امسال بیش از ۱۲6 میلیارد 
ریال مستقیماً به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، مناطق 
فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان واریز نموده است 
که از این مبلغ 88 میلیارد ریال به حساب شهرداری های 
استان و مبلغ ۳8 میلیارد ریال به حساب دهیاری ها، مناطق 
 فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان واریز شده است.
عسکری درخصوص شرایط ویژه و تسهیالت پیش بینی 
شده برای مؤدیان محترم مالیاتی با توجه به شیوع بیماری 
کرونا گفت: به دلیل بیماری کرونا و ضرورت اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی و همچنین لزوم حمایت از فعاالن 
اقتصادی در این شرایط خاص، برابر هماهنگی های صورت 
گرفته، موعدهای مقرر تسلیم اظهارنامه های مالیات مستقیم 
عملکرد سال ۱۳۹8 کلیه اشخاص حقیقی شامل صاحبان 
مشاغل و کسبه محترم تا ۳۱ مرداد ماه و کلیه اشخاص 
حقوقی و صاحبان امالک اجاری تا ۳۱ شهریور ماه سال 
جاری تمدید شده است. شایان ذکر است با توجه به شرایط 
خاص ذکر شده، در سه ماهه نخست سال جاری، مالیات 
وصول شده از بخش مشاغل نسبت به سال گذشته بیش 

به  توجه  با  همچنین  است.  داشته  کاهش  درصد  از 6۰ 
دستورالعمل های ابالغی، به دلیل شیوع بیماری منحوس 
کرونا و همچنین حمایت از فعالیت های اقتصادی، فرصت 
استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش تمدید 
شده است و مؤدیان مالیاتی متقاضی استفاده حداکثری از 
این تسهیالت و فرصت مناسب ایجاد شده، بایستی در اسرع 

وقت به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند.
عسکری در خصوص پیاده سازی پروتکل ها و دستورالعمل 
های بهداشتی و ایمنی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا 
از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی 
استان گفت: ضمن سالم سازی فضای اداری در کلیه ادارات 
ترددهای  کاهش  منظور  به  کل،  اداره  تابعه  واحدهای  و 
غیرضروری، تسهیل پیگیری امور مالیاتی، توسعه خدمات 
الکترونیک و تکریم ارباب رجوع، طرح ابالغ الکترونیکی 
اوراق مالیاتی به اجرا درآمده است و مؤدیان محترم مالیاتی 
 register.tax.gov.ir می توانند با مراجعه به سامانه 
درخواست استفاده از خدمات ابالغ الکترونیک خود را ثبت 
و تأیید نمایند. پس از فعال شدن این خدمات، تمامی اوراق 
مؤدی  هر  مالیاتی  سامانه  در  خودکار  صورت  به  مالیاتی 
بارگذاری شده و پیامک آن به شماره همراه ثبت شده در 
سامانه جهت مشاهده و دسترسی به این اوراق ارسال خواهد 
داشتن  درصورت  مالیاتی  محترم  مؤدیان  همچنین  شد. 
هرگونه سوال و یا ابهام می توانند با مرکز ارتباط مردمی و 

پاسخگویی تلفنی ۱۵۲6 تماس حاصل نمایند.
وی یادآور شد: حدود ۴۹ درصد سهم منابع و پایه های 
مالیاتی در استان خراسان جنوبی سال گذشته مربوط به 
افزوده، ۲۴ درصد  ارزش  بر  مالیات  و  درآمدهای عوارض 
مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و غیردولتی، ۱۲ درصد 
مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مابقی مربوط به مالیات 
مستقالت و سایر منابع بوده است. لذا ما انتظار داریم همانند 

سال های گذشته فعاالن محترم اقتصادی با انجام تکالیف 
قانونی خود در موعد مقرر، ما را در شفاف سازی فضای 
اقتصادی کشور و همچنین وصول مالیات عادالنه و حقه 
یاری رسانند. از همه این موارد مهم تر، انتظار داریم مشاغل 
و کسبه مشمول هرچه سریعتر نسبت به نصب و تعریف 
 دستگاه کارتخوان و سامانه فروشگاهی خود اقدام نمایند. 
در حال حاضر کمتر از هفت درصد مشاغل و کسبه مشمول 
پایانه فروشگاهی و دستگاه  اندازی  راه  به ثبت و  نسبت 
کارتخوان خود اقدام نموده اند، در حالی که از ابتدای سال 
جاری گروه های تعیین شده بایستی از این سامانه ها استفاده 
نمایند. شایان ذکر است بیشترین آمار مشارکت در سامانه 
های فروشگاهی و کارتخوان ثبت شده و تأیید شده مربوط 
به فعاالن حوزه درمان با ۴7 درصد، دفاتر خدمات پیشخوان 
دولت ۳7 درصد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۳6 درصد، 
دفاتر پلیس +۱۰ حدود ۲۱ درصد و دفاتر اسناد رسمی ۱۰ 
درصد  بوده است و مشارکت بقیه گروهای شغلی کمتر از ۵ 

درصد بوده است. 
از مردم شریف  تقدیر و تشکر  پایان ضمن  عسکری در 
استان، مسئوالن، اصحاب رسانه و خبرنگاران عزیز که به 
هر نحو اداره کل امور مالیاتی استان را در اطالع رسانی 
الزم و فرهنگ سازی مالیاتی یاری می رسانند، گفت: هدف 
در استان های کمتر برخوردار مانند خراسان  ما خصوصاً 
جنوبی ایجاد فضای سالم و شفاف اقتصادی به نفع کلیه 
فعالیت های اقتصادی است و هدف سازمان امور مالیاتی 
کشور پیاده سازی چارچوب ها و ساختارهای مناسب جهت 
هدایت این فعالیت ها به این سمت با استفاده از نظام کاماًل 
الکترونیک و هوشمند است و انشاءا... مردم شریف 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.

قصر موبـایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم

0۹۱۵ ۱6۱ 0 ۱6۱
0۹۱۵ ۱6۱ ۸۵۸۵ 
0۹۱۵ ۱6۱ 4030
0۹۱۵ ۱6۱ ۸00۸ 
0۹۱۵ ۱6۱ 0034  

0۹۱۵ ۱6۱ 004۱  
0۹۱۵ ۱6۱ 0420 
0۹۱۵ ۱6۱ ۹040 
0۹۱۵ ۱6۱ ۵ ۱6۱ 
0۹۱۵ ۱6۱ ۷ ۱6۱ 

0۹۱۵ ۱6۱ ۸ ۱6۱ 
0۹ ۱۵ ۱6 ۱۷ ۱۸ 0 
0۹۱۵ ۱6 ۱۷۱۷ ۸ 
0۹۱۵  ۱6۱  ۷۷۷۱ 
0۹۱۵ ۱6۱6 ۷۱2 

0۹۱۵ ۱6۱ ۷462 
0۹۱۵  ۱ 6۱۸ 6۱۸ 
0۹۱۵  ۱ 6۱۷ 6۱۷ 
0۹۱۵  ۱ 6۱۵ 6۱۵ 
0۹۱۵ ۱6۱ ۹02۵ 

0۹۱۵ ۱6۱ ۹026
0۹۱۵ ۱6۱ ۹02۷ 
0۹۱۵ ۱6۱ ۹02۸ 
0۹۱۵ ۱6۱ ۹032 
0۹۱۵ ۱6۱ ۵6۸0

0۹۱۵ ۱6۱ 2۷0۵
0۹۱۵ ۱6۱ ۸34۹
0۹۱۵ ۱6۱ 3336
0۹۱۵ ۱6۱ ۱3۱4 
0۹۱۵ ۱60 ۸۸۸0

0۹۱۵ ۱600 6۱۵ 
0۹۱۵ ۱60 ۱۸4۹ 
0۹۱۵ ۱60 ۱۵۸۹ 
0۹۱۵ ۱60 3۹6۸ 
0۹۱۵ ۱60 3۷۵۸

زن در حجاب مانند گوهری در صدف است .
روز حجاب و عفاف گرامی باد .
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ایجاد ۷۹ فرصت شغلی با تشکیل تعاونی های جدید

۷۹ فرصت شغلی جدید با تشکیل تعاونی های جدید در خراسان جنوبی ایجاد شد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این تعداد فرصت شغلی در ۳ ماه 
گذشته با تشکیل ۱۰ شرکت تعاونی جدید در  استان ایجاد شده است. غالمرضا اشرفی افزود: این تعداد شرکت تعاونی با ۷۱۲ عضو و با سرمایه گذاری بیش از ۵ میلیارد 

و ۷۹۸ میلیون ریال در گرایش های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی تشکیل شده است. وی گفت: ۶۰ درصد تعاونی های استان  در بخش تولید فعالند.
اتوبوس ها  از  * سالم لطفا گزارشی 
بگیرین با وجود اجباری شدن ماسک 
بیشتر مسافرها ماسک ندارن و هیچ 
کس هم بهشون تذکر نمی دهد حتی 
خود راننده ها هم ماسک ندارند ، در 
حالی که همیشه اتوبوس ها شلوغه و 
یک مکان سربسته محسوب می شود و 
احتمال انتقال ویروس کرونا واقعا زیاده،  

لطفا پیگیری بفرمایید.

* از مسئولین درخواست می شود در 
مورد آینده بورس اطالع رسانی کنند و 
توضیح دهند آیا گرانی اجناس و دالر 

هم با بورس در ارتباط هست یا خیر؟

نباشید  خسته  عزیز  آوای  سالم   *
یک  جمهوری  خیابون  توی  دیروز 
مأمور راهنمای و رانندگی با موتورکنار 
خیابون ایستاده بود و انجام وظیفه می 
کرد متأسفانه ایشون لباس وظیفه به تن 
داشت ولی کاله به سرنداشت ، تا جایی 
که من یادمه از قدیم چه سرباز ، چه 
سرهنگ ،چه سردار هنگام انجام وظیفه 
باید کاله می داشتن و گرنه باهاشون 
برخورد می شد. آیا قانون عوض شده؟ 

اگه نه لطفا مسئولین تذکر بدن.  

* سالم. از شهرداری منطقه ۲ بابت 
نصب نورگیر میدان والیبال پارک توحید 

نهایت تشکر را داریم.

* ما ساکنین خیابان الله مهرشهر ماهی 
منازل  فاضالب  چاه  مجبوریم  یکبار 
مان را تخلیه کنیم چرا کوچه های ما 
وصل  فاضالب  به  است  آسفالت   که 
نمی شود؟؟ گناه ما چیست که هزینه 

آسفالت را به موقع پرداخت کردیم!!

شما  نظر  به  شهر  شورای  اعضای   *
فاصله ۲۵سانتی متری قبرها در قسمت 
جدیدساز قبرستان بیرجند  از لحاظ حضور 
اقوام متوفیان و انجام امور مذهبی بدون 
مزاحمت با هم امکانپذیر است؟ هنوز 
قبرهای خالی فرصت چاره اندیشی را می 
دهد وگرنه مدتی دیگر باید طرح زوج و 

فرد را در آن قطعات اجرا کنید.

* واقعا اگر گرفتن مالیات از خانه های 
خالی عملیاتی بشه، بعضی ها دندون 
خانه  و  بکنند  مجبورند  رو  طمعشون 
ها را اجاره بدهند یا به قیمت مناسب 
بفروشند. فقط امیدواریم راههای فرار از 

قانون بعضی گرفته شود.

* سالم. پیشنهاد می کنم مردم بجای 
عکس  عزا،  و  ترحیم  مراسم  گرفتن 
عزیز از دست رفته شان را در آوا منتشر 
کنند تا مردم هم با خبر شوند و هم 
فاتحه بخوانند و کسی درگیر ریسک 

کرونا در مجالس نشود. 

زحمات  از  تشکر  عرض  و  سالم   * 
بی دریغ رسانه آوا در این پنج ماه کرونا 
و پیامدهای ناشی از کرونا. بارها و بارها 
در پیامها از خطر ندیده گرفتن افراد در 
حفظ فاصله و زدن ماسک و موازین 
بهداشتی نوشتم و رسانه هم چندین بار 
مقاله و مطلب که خطر رفع نشده نوشت  
ولی دیدیم بعد عید فطر سفرهای بی 
مورد،  مهمانی ، برپایی عروسی ، تجمع 
در آرامستان در تشییع جنازه ها ، رعایت 
نکردن موارد بهداشتی نتیجه آن خستگی 
ممتد پرسنل زحمتکش و جان برکف 
کادر درمانی بود که همگی خودشان و 
خانواده شان رو فدای جان مردم و نجات 
آنها  کردن.  خودشان  های  همشهری 
فرشته رحمت شدن پس دعا کنیم که 
خداوند جانشان رو از خطر مصون بدارد 
و مردم قدری از بی تفاوتی و خواب در 
بیاین و بفهمن این ویروس نیامده که به 
زودی دست از سرما بردارد باید تالش 
کنیم و مبارزه کنیم. لحظه ای غفلت 
اطراف  روستاهای  به  سری  نورزیم. 
بزنید تا هرچی می بینید ویالها پر از 
مسافرهای صاحبان باغ ها از استان های 

مجاورند که آمده اند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

فاز اول خانه مطبوعات دهه فجر افتتاح می شود
مطبوعات  خانه  ساختمال  اول  فاز  کاری- 
استان تا دهه فجر به بهره برداری می سد. 
مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبي 
روز پنجشنبه در بازدید معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری از پروژه احداث خانه 
مطبوعات بیرجند گفت: عملیات ساخت این 
پروژه از سال ۹۷ آغاز شده و تاکنون ۳۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم تا دهه 

فجر بتوانیم فاز اول آن را افتتاح کنیم. 
از  که  اعتبار  این  با  افزود:  ساالري  سمانه 
خانه  به  جنوبي  خراسان  استاندار  سوي 
مطبوعات استان اختصاص یافته، بنا داریم 
طبقه همکف را با زیربناي ۱۵۰ متر مربع، 

یک کالس آموزشي و سالن کنفرانس و یک 
فضاي کوچک اداري ایجاد کنیم. وي ادامه 
داد: براي تکمیل ۲ طبقه دیگر که مساحت 
آن طبقه ها هم ۱۵۰ متر مربع است به  اعتبار 
نیاز داریم و قرار است براي تکمیل آن از 
ظرفیت شهرداري بیرجند و دیگر دستگاه ها 
و همچنین استانداري خراسان جنوبي کمک 
بگیریم. ساالري با یادآوری اینکه  این پروژه 
از سال ۹۷ توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
یادآور شد: مجری  رسید،  برداری  بهره  به 
بخشی از پروژه با سازمان بسیج سازندگی 

خراسان جنوبی می باشد. 
شده  هزینه  اعتبار  اینکه  بیان  با  وی 

در سال ۹۸ یک  سازندگی  بسیج  توسط 
افزود:  بوده،  ریال  میلیون  و ۹۰۰  میلیارد 
نیاز جهت تکمیل پروژه سه  اعتبار مورد 
میلیارد و ۵۰۰ ریال می باشد. مدیرعامل 
خانه مطبوعات یادآور شد: کارهای انجام 
اسکلت، سقف،  فونداسیون،  شده شامل  
والپست ها و قسمتی از دیوارها در طبقه 
سیاسی  معاون  خبر،  خوش  است.  اول 
با  بازدید  این  در  نیز  استانداری  امنیتی  
قدردانی از فعالیت های فرهنگی گفت: با 
توجه به اینکه مباحث فرهنگی مورد توجه 
استاندار نیز است، مشکالت مادی پیگیری 

و حمایت های الزم انجام می شود.

مناطق قرمز کرونایی به 
هفت شهرستان رسید 

دانشگاه  بهداشتی  معاون   - ایرنا 
در  گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم 
از ۱۱  حال حاضر هفت شهرستان 
جنوبی  خراسان  استان  شهرستان 
در وضعیت بسیار پرخطر )قرمز( به 
لحاظ شیوع ویروس کرونا هستند.
آخرین  درباره  مهدی زاده  کامبیز 
وضعیت بیماری کووید ۱۹ در استان 
خراسان جنوبی گفت: وضعیت خطر 
کرده  تغییر  استان  شهرستان های 
به مناطق  قاینات هم  و شهرستان 
افزود:  وی  است.  اضافه شده  قرمز 
شهرستان  هفت  حاضر  حال  در 
خوسف،  بیرجند،  شامل  استان 
فردوس  طبس،  سربیشه،  نهبندان، 
و قاینات در وضعیت بسیار پرخطر 
و  درمیان  شهرستان های  )قرمز(، 
بشرویه در وضعیت پرخطر )نارنجی( 
و سرایان  زیرکوه  و شهرستان های 
در وضعیت خطر متوسط )زرد( قرار 
در  االن  استان  شهر  هیچ  و  دارند 
نیست.  خطر(  )کم  سفید  وضعیت 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با 
شرایط فعلی قرار نیست محدودیتی 
کرد:  بیان  شود،  اعمال  استان  در 
رسانی  اطالع  قبال  که  همانگونه 
استانی  ستاد  اخیر  جلسه  در  شده 
مدیریت بیماری کرونا مقرر شد که 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پیشنهادات 
که  محدودیت هایی  درخصوص 
الزم است اعمال شود به استانداری 
و ستاد کرونا ارائه شود که این کار 
از  پس  محدودیت ها  و  شده  انجام 
اطالع  ملی  ستاد  تایید  و  بررسی 
رسانی و به مدت یک هفته اعمال 
است.  تمدید  قابل  البته  و  می شود 
استاندار خراسان جنوبی در نشست 
بیماری  مدیریت  استانی  ستاد  اخیر 
در  استان  شهر  هیچ  گفت:  کرونا 
با توجه به  وضعیت سفید نیست و 
باید  استانِی مناطق قرمز،  اختیارات 
برنامه محدودسازی توسط دانشگاه 
از  پس  و  تدوین  پزشکی  علوم 
تصویب در ستاد استانی کرونا، برای 

وزیر کشور ارسال شود.

خبر ویژه

در گفتگوی آوا با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان عنوان شد:

در بازدید معاون سیاسی، امنیتی استاندار عنوان شد:

اجتماعی  بیمه  صندوق  آبادی-  مهدی 
کشاورزان در صدد سرمایه گذاری در استان 
است و برنامه های مهمی راعالوه بر افزایش 
پوشش بیمه روستاییان و عشایر استان، برای 
تحقق هدف بزرگ ماندگاری روستاییان در 

روستا ها در برنامه دارد.
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر 
روستائیان و عشایر خراسان جنوبی گفت: بر 
اساس اصل ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف 
شد آحاد افراد جامعه را به لحاظ خدمات 
اجتماعی و درمانی پوشش دهد. فرج زاده 
تعداد بیمه شده جذب شده صندوق بیمه 
عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی 
استان خراسان جنوبی در سال گذشته را 
۳هزار و۶۲ نفر اعالم کرد و گفت: امسال 
گرفته  ریزی صورت  برنامه  و  اقدامات  با 
به نسبت سال  داریم، ۳۰ درصد  نظر  در 
گذشته افزایش و جز ۵-۶ استان برتر در 
کشور باشیم. فرج زاده گفت: تاکنون از ۹۳ 
هزار و ۴۸۸ خانوار استان، ۴۲ هزار و ۳۵۱ 
خانواده زیر پوشش این صندوق هستند که 
از این تعداد ۲ هزار و ۴۳۷ نفر از مددجویان 
کمیته امداد و هزار و ۳۰۹ نفر از مددجویان 
را  بیمه  بهزیستی هستند.۱۰ درصد حق 

دولت پرداخت می کند. 

بازنشستگی مهم ترین تعهد صندوق
درصد   ۴۵ اکنون  کرد:  اضافه  زاده  فرج 
جمعیت مشمول استان از بیمه کشاورزان، 

برخوردار است. مدیر  روستاییان و عشایر 
استان  اجتماعی کشاورزان  بیمه  صندوق 
اینکه  تعهد شاخص هر صندوق  بیان  با 
بیمه ای موضوع بازنشستگی است، عنوان 
کرد: براساس قانون  صندوق کسانی که 
۶۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه بیمه دارند 
از مزیت بازنشستگی می توانند استفاده کنند. 
وی اضافه کرد: در صورت فوت سرپرست 
خانواده به افراد تحت کفالت شان مستمری 
بازماندگان تعلق خواهد گرفت.  فرج زاده 
تعداد مستمری بگیران بازنشسته استان را 
هزار و۸۶۱ خانوار اعالم و افزود: هم اکنون 
۱۴۲ نفر مستمری بگیر از کار افتاده و هزار 
خدمات  از  فوتی  بگیر  مستمری  و ۷۰۲ 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایراستفاده می کنند. مدیر صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان استان با اشاره به اینکه 
در سال ۹۶ نخستین بازنشستگی پیش از 
موعد را تجربه کردیم، گفت: براساس قوانین 
بیمه ای سن بازنشستگی ۷۰ سال با حداقل 
بیمه است که نخستین  ۱۰ سال سابقه 
امکان  از  این صندوق در سال ۹۶  عضو 
زاده  فرج  کرد.  استفاده  بیمه  بازنشستگی 
با اشاره به شرایط عضویت این صندوق، 
خاطرنشان کرد: کشاورزان و عشایر استان 
که در سن ۱۸ تا ۵۰ سال هستند، می توانند 
به عضویت این صندوق درآمده و از مزایای 
آن استفاده کنند. وی افزود: افراد روستایی 
و عشایری مستقر در روستاها می توانند با 

هر نوع رسته شغلی عضو صندوق اجتماعی 
روستائیان و عشایر شوند.

مسئوالن  بیمه اجتماعی را باور کنند
وی با بیان اینکه هر سال برحسب تورم 
ساالنه تغییراتی در دریافتی حق بیمه اعمال 
می شود، تصریح کرد: سال ۸۴ حداقل حق 
بیمه ۵۴ هزار تومان و حداکثر ۹۰ هزار بود 
که اکنون بعد از ۱۵ سال حداقل ۳۳۰ هزار 
تومان و حداکثر ۸۴۰ هزار تومان و حق بیمه 
به طور ساالنه و مستمری ماهانه است. 
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  مدیرصندوق 
روستائیان و عشایر خراسان جنوبی گفت: 
در خراسان جنوبی ۳۲ دفتر کارگزاری بیمه 
پنج درصد حق  فعال است که  روستایی 
بیمه به این کارگزاران پرداخت می شود. 
وی با اشاره به چالش های موجود، عنوان 
کرد: مسئوالن باید این بیمه را باور کنند 
و به جامعه هدف القا شود که به همین 
منظور ستادهای راهبردی با حضور مدیران 
شهرستان تشکیل شده تا با جامعه هدف 
این بیمه ارتباط بیشتری داشته باشند. وی 
گفت: به لحاظ شاخص جمعیت، شهرستان 
بشرویه با ۱۰۲ درصد جذب افراد برای بیمه 
و شهرستان سربیشه با ۳۲ درصد جذب افراد 
برای بیمه به ترتیب باالترین و پایین ترین 
شهرستان های استان در جذب افراد بیمه 
شده هستند. فرج زاده تعداد افراد جذب شده 

در مرکز استان را ۴۲ درصد اعالم کرد.

هدف گذاری صندوق در استان 
فرج زاده از اهداف مهم این بیمه را جلوگیری 
و  عنوان  شهر  به  روستاییان  مهاجرت  از 
ادامه داد: با عضویت در این بیمه و استفاده 
مانع  حدودی  تا  امیدواریم  آن  مزایای  از 
شویم.  روستاییان  مهاجرت  افزایش   روند 
فرج زاده با اشاره به تفاوت های این بیمه 
با تامین اجتماعی، اضافه کرد: مبلغ وصولی، 
جامعه هدف، کمک دولت و اخذ سالیانه مبلغ 
بیمه از مهم ترین تفاوت های این بیمه با 

بیمه تامین اجتماعی می باشد.
مدیر صندوق بیمه کشاورزان استان عنوان 
کرد: به مناسبت دهه فجر به متقاضیان 

تسهیالت ۳میلیون تومانی با بازپرداخت 
۳۰ ماه پرداخت شده است. وی به ویروس 
کرونا نیز اشاره و افزود: اگر در بین بیمه 
شدگان و مستمری بگیران این صندوق 
به این ویروس مبتال شدند می توانند به 
سامانه این صندوق مراجعه تا این موضوع 
بررسی شود و اقداماتی برای آنها انجام 
بگیرد. فرج زاده با اشاره به سرمایه گذاری 
این صندوق، تصریح کرد: به دنبال این 
موضوع هستیم تا صندوق در طرح های 
زودبازده سرمایه گذاری کند و این مسئله 
پرتالش  استاندار  با  فرصت  اولین  در  را 

خراسان جنوبی مطرح خواهیم کرد.

برنامه بیمه ای برای زنده ماندن روستا

جوابیه شرکت مخابرات 
در  مندرج  مطلب  خصوص  در 
مورخ   ۴۶۶۹ شماره  به  آوا  روزنامه 
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در مورد آنتن دهی تلفن 
 های همراه در شهرک امام علی )ع(
 به اطالع می رساند: جابه جایی دکل 
منصوبه در شهرک امام علی )ع( به 
مکان جدید و با ارتفاع بیشتر به منظور 
دست  در  دهی،  آنتن  پوشش  بهبود 

پیگیری و اقدام می باشد.

پاسخ مسئوالن 

نقشه مسئوالن برای 
اراضی پادگان چیست ؟ 

مساله  پیگیر  کنید  لطف  آوا  سالم. 
این  و  باشید  هم  پادگان  اراضی 
به  دائما  را  ساله  چندین  مشکل 
که  حاال  برسانید،  مسئوالن  گوش 
به دستور مقام معظم رهبری پادگان 
چرا  شده  منتقل  شهر  از  خارج  به 
فضای مناسب سبز و تفریحی برای 
روز  یک  شود؟  نمی  ایجاد   مردم 
سازی  خانه  خواهند  می  گویند  می 
کنند، یک روز می گویند قرار است 
نفهمیدیم  ما  باالخره  شود  پارک 
شهر  قلب  در  اراضی  این  برای 
اما  افتاد.  خواهد  اتفاقی  چه  بیرجند 
معاون  آوا،  روزنامه  با  صحبت  یک 
عمرانی استاندار، مدیرکل شهرسازی، 
 شهردار و شورای شهر بیرجند دارم، 
خارج  شما  دست  از  کار  گویم  می 
نیست و تاریخ شما را قضاوت خواهد 
کرد منطقه ای که به دستور حضرت 
آقا برای استفاده مردم از ارتش گرفته 
شده و در اختیار دولت قرار داده شده 
خواهد  استفاده  شکلی  چه  به  است 
شد! آیا مسئوالن طمع خواهند کرد 
به  المنفعه بودن آن  به جای عام  و 
خانه سازی و فروش اراضی آن روی 
خواهند آورد و یا برای انتفاع عموم و 
برای مصالح شهر در آینده آن را به 
فضای عمومی و سبز تبدیل خواهند 
کرد. لطفا برای یک بار هم که شده 
مردم  به  و حسابی  درست  نفر  یک 
بگوید قرار است برای منطقه ای که 
واقعا می تواند ُشش های آینده کالبد 

شهر باشد چه اتفاقی خواهد افتاد.
 س . ج از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 

" انواع سنگ ساختمانی" نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۸۲۹۰۷ اجرایی آقای مجید صحرائی فرزند 
 حسین جان محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۸۸/۲۰۹/۰۸۰ ریال در حق آقای ایمان شریفی و مبلغ ۹/۷۷۵/۵۰۰ 
 ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه اموالی شامل: انواع سنگ تراورتن )موجدار،کرم،
 کرم روشن،سفید( سنگ کریستال، گوهری، گوهری فرشید،سنگ فرش مرمریت،سنگ پله گرانیت،سنگ گرانیت ،

سنگ فرش نیریز، سنگ درپوش در اندازه های مختلف )واقع در بیرجند نبش سجاد ۱۶ سنگ فروشی برادران 
حاجی آبادی( معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ چهارصد و سی میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱3۹۹/۵/۵ از ساعت ۹ الی 3۰ :۹ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و 
 نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت

توانند  می  تمایل  در صورت  متقاضیان  لذا  شد.  خواهد  تجدید  مزایده  و  دولت ضبط  نفع  به  اولیه  درصد   ۱۰ 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadki.ir  قابل مشاهده می باشد.

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اتومبیل

روزنامه شماره  در  مزایده شماره ۱3۹۹۰3۹۰۸۰۲۶۰۰۰۰۱۵- ۱3۹۹/۴/3 که  آگهی  پیرو   
نامه  آئین   ۱۲۲ و   ۱۲۱ مواد  استناد  به  است.  گردیده  منتشر  جنوبی  خراسان  آوای   ۱3۹۹/۴/۵  -۴۶۶۲ 
 ۴  RAV تیپ ۲۵۰۰-  تویوتا  سواری  دستگاه خودروی  یک  تمامی  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد   اجرای 
عبادیان  محمود  مرحوم  به  متعلق   3۲ ایران  ۴۱۸د۶۷  انتظامی  شماره  به  سفید  رنگ   ۲۰۱۴ مدل 
 ۹۸۰۰۶۹۹ بایگانی  شماره  به  اجرایی  پرونده  موجب  به  که   ۰۶۵۱۷۱۹۴۸۸ ملی  شماره  به  علی  فرزند 
طرفیت  به  بیرجند   3 شماره  ازدواج  دفترخانه  نزد   ۱3۷3/۶/۱۷-۴۰۷۹ شماره  رسمی  سند  به  مستند 
قانونی در قبال بهای ۱۱۴ قطعه سکه کامل طالی  ابالغ مفاد اجرائیه و طی تشریفات  از  ورثه زوج پس 
بهار آزادی موضوع صداقیه مرحومه زهرا گنجي به درخواست تعدادی از ورثه زوجه به نسبت سهم االرث 
آنان و حقوق دولتی متعلقه توقیف و به شرح ذیل ارزیابی و بازداشت گردیده است، چون ورثه زوج پس 
 از ابالغ مفاد اجرائیه نسبت به ایفای تعهد و پرداخت دین از محل ترکه مورث خویش اقدامی ننموده اند
بنا به درخواست نماینده قانونی بستانکاران و برابر مفاد صورتجلسه بازداشت اموال منقول وارده به شماره 
۹۸۰۰۹۹۱۶-۱3۹۸/۸/۲۵ خودروی مذکور طبق مقررات با معرفی ورثه زوجه توسط مامور اجرا بازداشت 
و به حافظ و امین اموال تحویل شده است و برابر نظریه کارشناس رسمی منتخب طی گزارش وارده به 
 : ذیل  مشخصات  با  فوق  انتظامی  شماره  به  تویوتا  سواری  خودروی   ۱3۹۸/۸/۲۹-۹۸۰۱۰۱۴۲ شماره 
اتاق  دارای  سوز  بنزین  و  رنگ  سفید   ،  ۲۰۱۴ مدل   ،  ۹۱3۹۱۷ موتور  شماره  و   ۹۹۵۸۶ شاسی  شماره 
، بدنه و شیشه ها سالم ، الستیک ها و چراغ ها و آئینه و برف پاک کن سالم با تصدیق اصالت خودرو 
به  بنا  و  است  یافته  قطعیت  و  ارزیابی   )۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال  میلیون  هشتصد  و  میلیارد  پنج  مبلغ  به 
درخواست ورثه زوجه یا قائم مقام قانونی آنان در روز شنبه مورخ ۱3۹۹/۵/۴ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر 
 در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. 
مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. خریداران 
می توانند با تودیع ۱۰ درصد مبلغ ارزیابی شده مذکور در مزایده شرکت نمایند. همچنین کلیه بدهی های 
احتمالی خودرو از قبیل خالفی، عوارض سالیانه، مالیات نقل و انتقال یا مالیات بر ارث که مبلغ آن فعال مشخص 
نیست پس از استعالم مراجع ذیربط برعهده برنده مزایده می باشد. با توجه به تقاضای بستانکار مبنی بر تسعیر 
مجدد موضوع مهریه به استناد ماده ۲۹ آئین نامه اجرا و رای دیوان عدالت اداری و با توجه به تورم و نوسانات 
قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار و بدهکار همزمان با روز مزایده قیمت سکه مجددا 
تسعیر خواهد شد. هرگاه ورثه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی 

مورث خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۴/۲۱       
  غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

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



موفقیت و انرژی

طالق

تکرار، تکرار، تکرار

این بخشی ست که بیشتر ما با آن درگیر هستیم 
و چیزی که بسیاری از ما نمی دانیم این است که 
قانون تسلط سریع روی هر موضوعی تمرین 
است. یادیگری نیازمند تناوب و مقاومت در تکرار 
یک مهارت است تا زمانی که آن را به صورت 
ناخودآگاه و بدون فکر در مورد آن انجام دهید. 
بهترین عملکرد را در دنیا کسانی دارند که متوجه 
این راز یادگیری سریع تر و تبدیل شدن به افراد 
برتر هستند و با این حال به ندرت در مورد اهمیت 
آن صحبت می کنند. زیرا جذابیتی برای شان 
ندارد. عملکردی در سطح متخصصان در درجه 
اول نتیجه تمرینی در سطح متخصصان است و 

به استعداد درونی ربطی ندارد.

زندگي پس از طالق

که  است  زندگی  در  اساسی  تغییر  یک  طالق 
ناگهان   . کند  می  سردرگمی  دچار  را  شخص 
خودتان به تنهایی می بایست از پس مواردی مانند 
پول بچه شغل تغییرات و موقعیتهایي که اعضای 
خانواده را تحت فشار قرار میدهد بر بیایید . توصیه 
هایی وجود دارد که “ چگونه زندگی جدید را پس 
از جدایی شروع کنید ؟” اگر مشکالتی دارید بدانید 
که:  در حال حاضر به سختی می توانید باور کنید زیرا 
روزی این زندگی چیزی بود که شما خواستار آن 
بودید. شما خواهان ایجاد و تداوم آن بودید .از خودتان 
بپرسید : آیا به راستی این زندگی را می خواهید یا به 
علت ترس دو دستی به آن چسبیده اید؟ اگر فکر 
تنها ماندن ترسناک تر از بودن در یک زندگی از هم 
پاشیده است خب به ترس اجازه دهید تا تصمصیم 
گیرنده باشند . آیا برای از دست دادن زندگی که بود 

یا میبایست باشد هنوز سوگواری می کنید؟
اندوهگین بودن هیچ محدوده زمانی ندارد اما زندگی 
محدود است . شما این را متوجه بشوید یا نشوید ، 
زمان به سرعت سپری می شود.  زمانی می رسد 
که شما باید حقیقت را بپذیرید و بگویید : “ من باید 
کاری برای زندگی ام انجام دهم بچه هایم را بزرگ 
کنم و کاری کنم که زندگی شاد و معناداری داشته 
باشم و شخصی فعال در جامعه باشم .” پس از هم 
اکنون قدمهای استوار بردارید و به جلو حرکت کنید .
“ زندگی من تمام شده است .”  من همه چیز را از 
دست دادم .” “ همه چیز خیلی بد است .”  افکاری 
هستند که تاثیرات خیلی قوی بر چگونگی احساس 
شما دارند . متوجه  باشید که واقعا اینها درست نیستند 
. زندگی شما تمام نشده است فقط یک شروع جدید 

برای شماست .

خواص درمانی میوه کاکتوس

میوه کاکتوس به دلیل آنکه در منطقه ای بیابانی 
و خشک پرورش می یابد، سرشار از ترکیبات آنتی  
اکسیدانی است. خوب است بدانید آنتی اکسیدان ها 
با شرایط سخت و  مقابله  برابر  سالح گیاه در 

طاقت فرسای محیطی است. وجود این ترکیبات 
در میوه کاکتوس اثر سم زدایی قوی و ضدالتهاب 
ـ که باعث سرطان و پیری  داشته و از آسیب سلولی 
می شود ـ جلوگیری و از سوی دیگر با تقویت سیستم 

دفاعی، بدن را در برابر عفونت ها مقاوم تر می کند.

اسطوخودوس نامی نیک در آرامش

نامی  اسطوخودوس  روغن  درمانی،  رایحه  در 
نیک در کاهش استرس و افزایش آرامش دارد. 
یک مطالعه در سال ۲۰۰۵ نشان از آن داشت که 
اسطوخودوس به عنوان دمنوش گیاهی خواب آور 

قادر است زمان به خواب رفتن را کم کند. همچنین 
به عنوان دمنوش نیز می تواند برای چرت زدن 
مفید باشد. این گیاه معطر، از اثرات ضد اضطراب، 
ضد افسردگی و ضد درد برخوردار است و می تواند 

در درمان میگرن نیز تاثیر مثبت داشته باشد.

فواید  شکالت تلخ

شکالت تلخ و بستنی های حاوی آن، حجم 
باالیی از آنتی اکسیدان  را در خود جای داده اند. 
از این رو، می توانند با پایین آوردن فشار خون، 
و تحریک عروق  بدن  در  بهبود گردش خون 

باعث شل شدن عضالت، ایجاد حس آرامش و 
افزایش شادی در فرد مصرف کننده شوند. به 
عالوه، منیزیم موجود در شکالت تلخ و بستنی 
های شکالتی باعث شده خوردن این خوراکی ها 

برای بهبود خلق در  خانم ها توصیه شود.

به جای استامینفون ،آلبالو بخورید    
آنزیم  فعالیت  خشک،  آلبالوی  و  تازه  آلبالوی 
سیکلواکسیژناز را محدود می کنند. این آنزیم ها 
مهم ترین ترکیبات در فرآیند التهاب و احساس درد 
می باشند. آنزیم سیکلواکسیژناز به وسیله بسیاری از 

داروهای مسکن نیز مهار می شود. در نتیجه می 
توان فعالیت ضددرد آلبالو را مطابق با استامینوفن، 
ایبوپروفن و ناپروکسن دانست.به همین علت است 
که آلبالو نشانه های موجود در بیماری های التهابی 

چون آرتریت و نقرس را کاهش می دهد. 

کاهش وزن با روغن زیتون!

روغن زیتون یک منبع غنی از تری گلیسیریدهای 
زنجیره متوسط است که به واسطه توانای در کاهش 
وزن و حفظ وزن سالم مورد مطالعه قرار گرفته است. 
از فواید سالمت شناخته شده مصرف روغن زیتون 

می توان به کاهش التهاب، پشتیبانی از سالمت 
قلب، و کاهش فشار خون اشاره کرد. همچنین، 
و  سرطان  ضد  آثار  است  ممکن  زیتون  روغن 
محافظت از سالمت مغز را ارائه کند. همچنین 
حاوی ترکیباتی که به کاهش وزن کمک می کند.

یک متخصص داخلی بیان کرد: متاسفانه اغلب آقایان بر این باورند که بدن آنها به نسبت بانوان از استقامت 
باالیی برخوردار است به همین دلیل به بیماری دچار نمی شوند، به طوری که همین باور اشتباه  باعث افزایش 
آمار مبتالیان در آقایان شده است. اکثر مردان به دلیل فعالیت های روزمره و حضور در مکان های پر خطر 
و پر تردد از نظر ابتال به این ویروس بیشتر در معرض خطر هستند، زیرا ویروس کرونا موقعیتی هوابرد دارد 
و با عطسه، سرفه و ذرات معلق در هوا روی مخاط نشسته و می تواند باعث سرکوبی سیستم ایمنی بدن 
او به این بیماری شود.  مشاغلی از جمله مرزبانی،  فعالیت در ناوگان حمل و نقل عمومی، مشاغل آزاد و ... 
بیشتر در معرض مواجهه با این ویروس کرونا هستند، لذا این افراد حتما پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. 

قند خون باالی مزمن شده، مشکلی برای سالمتی است که اگر درمان نشود می تواند منجر به دیابت، بیماری 
قلبی و بسیاری از بیماری های دیگر شود. 

 دارچین  می تواند تاثیرات انسولین را تقلید کند. هر چند خوردن کمی دارچین، قند خون  را پایین می آورد اما 
مصرف زیاد آن می تواند کاهش زیادی در قند خون ایجاد کند به این وضعیت، هیپو گلیسمی یا افت قند 
خون می گویند که عوارضی چون ضعف و خستگی، احساس گیجی و احتماال غش کردن دارد. افرادی که 
در معرض افت قند خون هستند و برای این بیماری دارو مصرف می کنند باید در مصرف دارچین احتیاط کنند 

زیرا دارچین می تواند اثرات دارو را بیشتر کرده و موجب افت بیش از حد قند خون شود.

پایین آوردن قند خون با دارچینویروس کرونا چه مشاغلی را بیشتر تهدید می کند؟

مانند یک انسان با انگیزه رفتار کنید: اگر بی حوصله اید و 
انگیزه کاری را ندارید، تصور کنید که سرشار از انگیزه اید. 
حسن این کار در این است که به محض شروع، آرام آرام 
احساس می کنید که شور و عالقه، حقیقتا در وجود شما زنده 
شده است.یک کار کوچک انجام دهید و برای انجام آن 
برنامه ریزی کنید: یک کار کوچک را آغاز و به پایان برسانید؛ 
مثال میز کارتان را تمیز کنید، یک قبض یا رسید را بپردازید 
و یا ظرف ها را بشویید. فقط نیاز به این دارید که کاری را 
آغاز کنید. وقتی این کار را تمام کردید احساس می کنید که 

آمادگی انجام کار های بعدی را هم پیدا کرده اید. بنابراین 
وقتی حال و حوصله انجام هیچ کاری را ندارید یک کار 
کوچک را شروع کنید تا خاتمه یافتن آن شما را بر سر شوق 
آورد.هنگام صبح چند سؤال مثبت و روحیه بخش از خود 
بپرسید: هر روز صبح از خود سؤال های امید وار کننده بپرسید:

در حال حاضر در زندگی از چه چیزی راضی هستم؟
بسیار مهم است که واقعا بدانید چگونه و چرا این شرایط 
به شما احساس خوبی را منتقل کرده است. این پرسش  
صبحگاهی فوق العاده  است، زیرا نحوه قرارگرفتن آنان، به 

شما امکان درک عمیق از شرایط موجود را می دهد و سپس 
آن احساس مثبت را به شما منتقل می کند.

میزان پیشرفت تان را اندازه گیری کنید: یکی از دوستان شما 
چند ماهی است که تحت یک رژیم غذایی خاص است. بعد 
از چند ماه وقتی او را دوباره مالقات می کنید متوجه وجود 
تغییرات زیادی در او می شوید اما جالب اینجاست دوست 
شما متوجه این تغییرات نمی شود. به دوست تان قوت قلب 
می دهد که نسبت به زمانی که او را دیده اید تغییرات زیادی 

کرده است.                        

راه های ساده برای ایجاد انگیزه

شنبه  ۲۱ تیر    ۱۳۹۹ * شماره  ۴۶۷۵
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شهید سید علیرضا رحیمی                       نام پدر: محمدرضا                               نام شهرستان: بیرجند

ای ملت! خداوند هرکسی را به یک طریقی امتحان می کند حال ما را هم به وسیله جنگ امتحان می نماید که البته تاکنون از این امتحان سربلند بیرون آمده ایم.

                        ۴۶۷۵

افقي: 1-  رفاه و آسودگي - زائده 
کوچکي که در کنار روده وورم آن 
بسیار دردناک است ۲ - گاو شخم 
زن- بیماري جذام - مدارج به هم 
ریخته 3 - استان - از ورزشهاي 
رزمي-  آبزي- عظیم و درنده ۴-  
ضعیف و رنجور - شگرد و تکنیک 
فارسي  زبان  -نوعي  شبنم   -
۵- نیمه دیوانه - پنبه درون تشک 
- حدس و خیال 6-  جد مادري 
فرشته  )ع(-  سلیمان  -حضرت 
موکل بر دین به اعتقاد زرتشتیان 
-  ویتامین  نعقاد خون7-  مخفي 
شدن به قصد شکار - تموج - 
عزم و قصد 8 - معمولي - شهر 
گرماي   -  9 -امرود  خوردني 
سخت - غالف خشخاش - گدا 
و متکدي 1۰-  مانع آب  پر بها  
-نام دو تن از پادشاهان مجارستان 
بود 11-  عدد بلبل - هر طبقه 
زمینه  و  موضوع   - ساختمان 
1۲-  باغ شیراز - توان و قدرت  
سفالي  -کوزه  دهان   -گرداگرد 
13 - حمله و هجوم - تاالر بزرگ  
 - نظیر  بي   -1۴ پول  -کیسه 

ناپایدار و فناپذیر - باز شیمیایي 1۵ 
- پانکراس-  واحدشمارش کشتي

از منوچهر  اثري  عمودي: 1-  
آتشي -  کشور جعلي، غاصب و 
اشغالگر ۲ - فیلم دنباله دار - محل 
عبادت  - خرگوش فضانورد 3-  
شلوار - نشانه هاي الهي - محرم 
اسرار ۴- همراه کوپال - لوله هایي 
که شیره گیاه در آن جاري است 
- سوغات اصفهان - ورزش مفرح  
۵-  اندیشیدن - اسب اصیل و 
 -  6 معطر  سیاهدانه   - نجیب 
خوابیده - گشادگي رگ هاي پا 7 

- بلندترین نقطه -  کشتي جنگي 
تندرو - رفع کننده  8- نقشه و 
فرزندان   - روان  و  روح   - طرح 
و  تجربه  فرستادن  هدیه    -9
امتحان - مادربزرگ 1۰ - بیکار و 
هرزه - جانوري گوشتخوار با پاهاي 
کوتاه 11 - خون - بدرستي که - 
رنگین کمان 1۲ - اسب زین کرده 
بدون سوار-  نام ترکي - ته نشین 
شدن  -قرارگاه 13-  شعر خواندن  
-قبرکن- انبار گندم 1۴ - شهید 
صدر اسالم-  میوه پرزدار -تفاوت 

1۵- ساز و برگ- شربتی از لیمو
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)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

داخل و خارج شهری به تمام نقاط کشور
با تیم کارگری و بارچین ماهر

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  16۳6 161  0915

یک شرکت راهسازی
 به افراد ذیل نیازمند است

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

۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱

یم
ند

ازم
نی

شرکت راهسازی 
به تعدادی مکانیک 

ماشین آالت سنگین 
با حداقل ۵ سال سابقه 

کار نیازمند است.
۰۹۳7۵۳7۰۰۵8
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ند

زم
نیا

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 0915669۳515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

اجرای سقف های بتنی 
کامپوزیت ، کرومیت  
یونولیت ، دیوار برشی 

091516۳2646 –  09156042646 - سعادتی

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5۰۰۰ تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک ۱۶8 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 1۰ درصد تخفیف

لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 
و فروش خوب با تمام امکانات 

به فروش می رسد.  ۰۹۱۵8۶۵۳۰۱۲ ی
وش

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

نیازمندیم.     ۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ یم
ند

زم
نیا

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

آدرس: خیابان ارتش 
۰۹۱۵۶۵8۰7۱۶-۳۲۲۱8۴۹۰ - ۳۲۲۱8۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(
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افزایش جانباختگان ناشی از بیماری کرونا در استان به ۷۰ نفر

تعداد فوتی ها در اثر کرونا در خراسان جنوبی با یک مورد فوت جدید به ۷۰ نفر رسید.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در جدید ترین اعالم  
یک فوتی دیگر در استان داشتیم و تعداد فوتی های ناشی از بیماری کرونا  به ۷۰ نفر  رسید. مهدی زاده با بیان اینکه هم اکنون ۲۰۱ بیمار با عالئم بیماری 

حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند، افزود: از این تعداد ۹۱ نفر مبتالی قطعی بیماری کرونا هستند و حال ۴ نفر وخیم است.

* مادر شهید محمد علی مقری در 
خوسف آسمانی شد.

* دو جوان جمعیت هالل احمر بشرویه 
با هدف کمک به جلوگیری از شیوع 
کرونا، هزینه مراسم ازدواج شان را به 

فرزندان یتیم  بخشیدند.
* واژگونی یک دستگاه لودر به داخل 
در  کشته   ۲ کشاورزی  زمین  دره 

شهرستان درمیان بر جای گذاشت.
* رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه 
گفت: فرد گمشده پس از ۸ ساعت 
عملیات جستجو در نزدیکی روستای 

ماخونیک سربیشه پیدا شد.
عملیاتی  و  امدادی  تیم های   *
خراسان جنوبی برای مقابله با حوادث 
احتمالی ناشی از وزش باد شدید و 
در  استان  در  خاک  و  گرد  خیزش 

آماده باش کامل هستند.
خراسان  اراضی  از  هکتار   3۰6  *
جنوبی  امسال به کشت نخود آبی و 

دیم اختصاص یافت.
* واژگونی سواری ام وی ام در محور 
روستایی خرو شهرستان طبس یک 
کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

خصوص  در  بیرجند  شهرداری   *
حذف  به  منجر  ساختمانی  تخلفات 
ای  گیرانه  رویکرد سخت  پارکینگ، 
را برای بازدارندگی و کاهش این نوع 

تخلفات در برنامه دارد.
*دو کتاب جدید از نجیب ا... رجبی 
همت  به  قاینی  محقق  و  نویسنده 

انتشارات اکبرزاده وارد بازار نشر شد.
*۸ هزار قطعه ماهی تیالپیا برای اولین 

بار در شهرستان سربیشه توزیع شد.
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  *رئیس 
شهرستان سرایان از ثبت یک وقف 

جدید در این شهرستان خبر داد.

اخبار  کوتاه 

آگاهی بخشی درباره کرونا با روش های 
نو افزایش یابد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: 
دبیرخانه شورای اطالع رسانی استان و صدا و 
سیما با بهره گیری از شیوه های تازه، نو و بکر 
اطالع رسانی و تبلیغاتی، آگاهی بخشی به مردم 
درخصوص ویروس کرونا را افزایش دهند. به 
گزارش ایرنا، ناصر خوش خبر در بیستمین نشست 
شورای اطالع رسانی استان افزود: اکنون که قرار 
است در کنار کرونا زندگی کنیم، ضرورت دارد 
فرهنگ استفاده از ماسک و سایر ابزارهایی که 
منجر به کاهش انتقال ویروس می شود را نهادینه 
سازیم. وی همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه های 
اجرایی از ابتدای سال نسبت به اجرای آیین نامه 
بند “چ” ماده 3۷ قانون احکام دائمی برنامه های 
صورت  در  گفت:  کنند،  اقدام  کشور  توسعه 
موکول شدن آن به انتهای سال، به دلیل حجم 
داشت. نخواهد  را  الزم  اثربخشی  کار  باالی 

افزایش ۳۰ درصدی آبرسانی 
به روستاها در کمتر از یک هفته 

ایرنا - کمتر از یک هفته پس از دستور استاندار 
برای تامین آب مناطق روستایی و عشایری 
خراسان جنوبی، ظرفیت آبرسانی سیار به مناطق 
روستایی و عشایری استان بیش از 3۰ درصد 
افزایش یافت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان گفت: ظرفیت آبرسانی سیار به مناطق 
روستایی و عشایری استان هفته جاری بیش 
از 3۰ درصد افزایش یافت. حسین امامی افزود: 
سال ۹۷ سرانه تامین آب برای روستاها 6۵ لیتر به 
ازای هر خانوار بود که پارسال به ۸۹ لیتر افزایش 
یافت. وی ادامه داد: با توجه به افزایش سهمیه 
آب شرب هر خانوار اما باز هم با کمبود آب در 
مناطق روستایی و عشایری مواجه بودیم که در 
به زودی این مقدار به ۱۲۰ لیتر افزایش می یابد.
۱۵ خرده فروش مواد مخدر در بیرجند 

دستگیر شدند 
ایرنا - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از 
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی 
بیرجند خبر داد و گفت: ۱۵  آلوده در  مناطق 
طرح  این  اجرای  در  مخدر  مواد  خرده فروش 
دستگیر شدند. سرهنگ غالمرضا شاهوردی 
افزود: در راستای تامین امنیت اجتماعی و روانی و 
مطالبات شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و 
پاکسازی نقاط آلوده در بیرجند به مرحله اجرا درآمد. 
به گفته وی، ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و 
پلیسی چندین نقطه آلوده در بیرجند را که به محل 
فعالیت خرده فروشان مواد مخدر تبدیل شده بود، 
شناسایی کردند وضمن پاکسازی این محله ها ۱۵ 
خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند و مقادیری 
نیز کشف شد. و سنتی  مواد مخدر صنعتی 

طرح جامع موزه دفاع مقدس بیرجند 
در دستور کار قرارگرفت

 ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گفت: طرح جامع موزه دفاع مقدس شهر بیرجند 
در دستور کار قرار گرفته و این ظرفیت را دارد 
که در ردیف باغ موزه های برتر کشور باشد. 
میرجعفریان افزود: پس از تهیه طرح و زمین 
باید نیازمندی های زیرساختی، متناسب با شرایط 
فعلی و آینده احصا شود تا دستگاه های مربوطه 

براساس آن برنامه ریزی و اولویت بندی کنند.

ایرنا - اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی در 
اطالعیه ای درباره وزش باد شدید به ویژه نوار 
مرز شرقی، نواحی جنوبی و شمال غرب استان 

هشدار داد. این هشدار در سطح زرد )آگاهی( 
صادر شده است. وزش باد شدید سبب خیزش 
گرد و خاک می شود و در برخی مناطق غبارآلود 

همراه با کاهش میزان دید افقی خواهد بود.
و  دارد  ادامه  یکشنبه  روز  تا  وضعیت  این 
از  هوا  کیفیت  کاهش  و  غبارآلود  آسمان 

اثرات آن است.اداره کل هواشناسی خراسان 
جنوبی درباره احتمال بروز خسارت از جمله 
دلیل  به  درختان  سرشاخه  شدن  شکسته 
وزش باد شدید و اختالل موقت در آمد و 
شد جاده ای به ویژه در نوار شرقی و شمال 
از  است.پرهیز  داده  هشدار  استان  غرب 

سفرهای غیرضروری، احتیاط در رانندگی و 
حرکت با سرعت مطمئنه، خودداری از قرار 
گرفتن در مجاورت درختان و محیط بیرون، 
گلخانه ها،  پوشش  استحکام  از  اطمینان 
از  تبلیغاتی  تابلوهای  و  موقت  سقف های 

توصیه های هواشناسی در این مدت است.

ثبت نام دانش آموزان پایه هفتم در حالی از ۱۵ 
تیرماه آغاز شده که برخی والدین ضمن گالیه 
از نحوه ثبت نام و تکمیل ظرفیت مدارس 
مدعی هستند از شب قبل پشت درِ مدرسه 
می خوابند تا اولین نفری باشند که بتوانند برای 
فرزندشان در مدرسه ثبت نام کنند. این روزها 
با آغاز ثبت نام دانش آموزان در پایه هفتم، 
درب برخی مدارس از همان ساعات ابتدایی 
روز مملو از ماشین و آدم هایی است که هر 
کدام شان تالش دارند اولین نفری باشند که نام 
فرزند خود را در مدرسه مدنظر ثبت نام کنند. 
به گزارش تسنیم، در حالی که هنوز عقربه ها 
ساعت شش و نیم صبح را نشان می دهد اما 

جمعیت زیادی پشت درب یکی از مدارس شهر 
بیرجند منتظرند تا درب باز شود و هر کدام شان 
اولین نفری باشند که برای فرزند خود در پایه  
هفتم ثبت نام کنند. مدیر مدرسه ساعت هفت 
و نیم وارد می شود و جمعیت همچنان منتظرند 
تا درب سالن باز شود و بتوانند نام نویسی کنند. 
یکی از والدین با گالیه از اینکه هر ساله هنگام 
ثبت نام در پایه های مختلف از جمله پایه اول و 
هفتم اوضاع همین است، گفت: از ساعت ۱۲ 
شب آمده ام در ماشین خوابیده ام تا اولین نفری 
باشم که بتوانم در این مدرسه برای فرزند خود 
ثبت نام کنم حال آقای مدیر لیست برای ما 
می آورد. نمی دانیم آن لیست شامل چه افرادی 

است ما که در همان روز اول ثبت نام حضور 
یافتیم نمی توانیم ثبت نام کنیم حال افراد این 
لیست چه زمانی برای ثبت نام مراجعه کرده اند؟  
یکی دیگر از والدین هم از شدت ناراحتی پرونده 
فرزند خود را بر روی زمین انداخت و گفت: در 
هنگام ثبت نام هیچ نظارتی نیست مدیران هر 
کاری که دلشان بخواهد انجام می دهند ما 
مردم بیچاره که می خواهیم پول هم بدهیم اما 
با این برخورد مواجه می شویم. برای پاسخ به 
این سوال و چند سوال دیگر به سراغ مدیرکل 
آموزش و پرورش استان رفتیم. وی در پاسخ 
به دغدغه والدین برای ثبت نام در پایه هفتم 
در استان به ویژه در مرکز استان اظهار کرد: 

بیشتر و  شرایط محدوده جغرافیایی امسال 
با نظارت بهتری دنبال می شود و خانواده ها 
نگران ثبت نام فرزندان خود نباشند؛ از همه 
دانش آموزان ثبت نام می شود. واقعی با بیان 
اینکه با توجه به پیش بینی ها و تمهیدات در هر 
شهرستان براساس موقعیت جغرافیایی ثبت نام 
برخی  در  می شود  مطرح  اینکه  و  می شود 
مدارس هیئت امنایی هر که پول بیشتری 
بدهد ثبت نام می شود را قبول ندارم چرا که 
نظارت ما دقیق است.وی با بیان اینکه اگر نیاز 
به افزایش کالس های درسی باشد با استفاده 
از ظرفیت همه کالس ها و دو شیفته کردن 
برخی مدارس این کار را دنبال می کنیم، افزود: 

از تمامی فضاهای خالی در آموزش و پرورش 
استان استفاده خواهیم کرد تا خانواده ها دغدغه 
ثبت نام نداشته باشند. وی گفت: برخی دانش 
آموزان در مدارس تیزهوشان، نمونه و شاهد 
ثبت نام کرده اند وقتی تکلیف این مدارس 
آموزان  دانش  ساماندهی  با  شود  مشخص 
ظرفیت خالی زیادی ایجاد می شود پس جای 
نگرانی نیست. واقعی با بیان اینکه امسال ۱۴ 
هزار و ۲۲۹ دانش آموز دختر و پسر پایه ششم 
ابتدایی در 3۵۱ مدرسه دوره اول متوسطه ثبت 
نام می شوند افزود: ثبت نام با توجه به محدوده 
انجام می شود و بعد از ثبت نام راستی آزمایی 

اطالعات انجام می شود.

از  سرزده  طور  به  جنوبی  خراسان  استاندار 
روستاهای شهرستان سربیشه بازدید و با مردم 
این منطقه مرزی گفت و گو کرد. محمدصادق 
معتمدیان در این بازدید با اعضای شوراهای 
اسالمی، دهیاران و اهالی روستاهای نوغاب، 
دستگرد و کیدشت از توابع بخش مرکزی 
شهرستان سربیشه، گفت و گو کرد.  وی در 
راستای پاسخ به مطالبات و درخواست های 
اهالی این روستاها، موارد را به صورت تلفنی 
در حوزه های بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 

جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، 
صدا وسیما، راهداری و حمل و نقل جاده ای 

و شرکت گاز استان پیگیری کرد. 
و  موجود  مشکالت  کارشناسی  بررسی 
آنها  بازه زمانی مشخص برای رفع  تعیین 
سربیشه  فرماندار  به  استاندار  دستورات  از 
و مدیران مرتبط بود. استاندار پیش از این 
دیگر  روستاهای  از  ای  سرزده  بازدیدهای 
چندی  او  است.  داشته  هم  استان  مناطق 
قبل  به صورت سرزده از روستاهای تیغدر، 

شهرستان  دهک  و  سوالخان  مزار،  کلته 
نهبندان )مرکز دهستان عربخانه( بازدید کرد. 
هدف از این سفر، گفت و گوی بی واسطه 
استاندار با مردم و بازدید میدانی از وضعیت 
تیغدر،  روستاهای  مردم  بود.  روستاها  این 
کلته مزار، سوالخان و دهک هم از فرصت 
حضور استاندار استفاده کرده، مسایل موجود 
را برشمردند و رفع کاستی ها را خواستار شدند. 
استاندار هم برای رفع مشکالت دستورات 

الزم را به مسئوالن مرتبط داد.

اعالم تشدید بادهای ۱۲۰ روزه با هشدار زرد

خوابیدن پشت دِر مدرسه به امید ثبت نام 

دستورات تلفنی استاندار برای مطالبات روستاییان 
در بازدید سرزده از روستاهای مرزی عنوان شد

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

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

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

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس ۶۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
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از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز،
 اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با ۳ سال ضمانت 
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بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

0915669۴۴۲8- 09151637165 - برات علیزاده

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

0915665505۴ - مهدی برگی

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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امام حسین علیه السالم فرمودند:

یّانوَن صوا بِالباَلِء قَلَّ الدَّ نیا، َو الّدیُن لَعٌق َعلی ألِسنَتِِهم یَحوطونَُه ما َدرَّت َمعایُِشُهم، فَإِذا مُحِّ إنَّ النّاَس َعبیُد الدُّ

مردم، بنده دنیایند و به ظاهر، دم از دین می  زنند و تا زمانی که زندگی شان تأمین شود، از آن دفاع می کنند؛ امّا چون در بوته 

آزمایش قرار گیرند، دینداراْن اندك  اند.

)تحف العقول، ص 245(

 راهبرد استاندار برای توسعه استان؛ 

استاندار خراسان جنوبی با حضور در برنامه 
زنده تلویزیونی “گفتمان هفته” شبکه خاوران 
به تشریح مهمترین اقدامات و برنامه های 
به گزارش  استان در سال جاری پرداخت. 
جنوبی،  خراسان  استانداری  عمومی  روابط 
معتمدیان در این برنامه از نگاه ویژه دولت، 
اعالم آمادگی شرکت های توانمند کشور 
برای سرمایه گذاری در استان، تخصیص 
اعتبارات ملی و ایجاد پروژه هایی در راستای 

توسعه خراسان جنوبی گفت.

تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای تکمیل ۷۵ طرح

استاندار خراسان جنوبی در ابتدای بحث از 
تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
تکمیل و بهره برداری از ۷۵ طرح در استان 
گفت و افزود: با تشکیل ستاد برنامه ریزی 
جهش تولید، ۷۵ طرح که قابلیت تکمیل و 
بهره برداری تا پایان سال را داشتند، احصا 
شدند، با کلیه طرح های معرفی شده استان 
موافقت گشت و در سفر اخیر رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور به استان نیز  مقرر شد 
تکمیل  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۲۰۰
معتمدیان  یابد.  تخصیص  ها  پروژه  این 
خاطرنشان کرد: این اعتبارات در قالب کمک 
های فنی اعتباری، تسهیالت سرمایه ثابت و 
سرمایه در گردش به طرح ها اختصاص می 
یابد.وی با اشاره به این که کلیه شهرستان 
های استان از این طرح ها منتفع می شوند، 
متذکر شد: پیش بینی می شود با اجرای این 
طرح ها، تا پایان سال ۵ هزار شغل ثابت در 

استان ایجاد شود.

احداث ۵۰۰ هکتار مجتمع
گلخانه ای تا پایان سال

 ۵۰۰ احداث  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
هکتار مجتمع گلخانه ای در سطح استان 
تا پایان سال خبر داد و خاطرنشان کرد: بر 
اساس تفاهم نامه استانداری با وزارت جهاد 
کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۰، هزار هکتار 
مجتمع گلخانه ای در سطح استان اجرا می 
فاز  در  که  این  به  اشاره  با  شود.معتمدیان 
اول اجرای این پروژه برای سرمایه گذاران 
متقاضی در ۴ شهرستان فراخوان ارائه شده 
اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی های 
پایان  تا  تعهد  این  درصد  شده ۵۰  انجام 
سال اجرایی گردد.وی متذکر شد: بر اساس 
نتیجه مطالعات جهاد کشاورزی این حجم 
از مجتمع های گلخانه ای ۲۸۰ هزار تن 
محصوالت گلخانه ای، ۸ هزار نفر اشتغال 
پایدار و ۵۰۰ میلیون دالر ارزآوری به همراه 
دارد. به گفته وی، تأمین زیرساخت های 
آب، برق، گاز و راه از جمله اقداماتی است 
از متقاضیان طرح  که در راستای حمایت 
های گلخانه ای انجام می شود. بر اساس 
این بخش، حجم  در  ارائه شده  اطالعات 
گلخانه های موجود استان در حال حاضر ۶۰ 
هکتار می باشد که با تحقق برنامه های در 
دست اقدام، این آمار به هزار هکتار تا پایان 

سال ۱۴۰۰ خواهد رسید.

 واردات ۱6 هزار دام مولد
 سبک و سنگین به استان

استاندار خراسان جنوبی در تشریح اقدامات 
صورت گرفته در راستای مهاجرت معکوس 
و ماندگاری روستاییان و عشایر گفت: سال 
گذشته در راستای تأمین دام سبک و سنگین 
و همچنین غنی سازی ذخایر دامی استان 
۱۶ هزار دام مولد سبک و سنگین به استان 
وارد کردیم.معتمدیان متذکر شد: این دام ها 
از طریق تفاهم نامه استان با بنیاد برکت وارد 
شده و بین متقاضیان روستایی و شهری 
این  طریق  از  دام  واردات  و  گشته  توزیع 
تفاهم نامه ، امسال هم ادامه خواهد داشت.
وی از صدور مجوز وزارت جهاد کشاورزی 
مبنی بر واردات شتر از مرز پاکستان گفت و 
تصریح نمود: طی این مجوز که برای اولین 
بار در کشور صادر شده ، اولین محموله شتر 
که از مرز سیستان و بلوچستان وارد کشور 
شود در نهبندان قرنطینه خواهد شد و بعد 
از طی مدت قرنطینه، این محموله شتر بین 
اظهار  استاندار  شود.  می  توزیع  متقاضیان 
کرد: در کنار این اقدامات،تفاهم نامه ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( مبنی 
بر سرمایه گذاری برای احداث کشتارگاه و 

تکمیل زنجیره فرآوری محصوالت شتر در 
را داریم  قالب طرح هاب منطقه ای شتر 
که در ایجاد ارزش افزوده در استان نقش 
این  وی،  گفته  به  داشت.  خواهد  بسزایی 
اقدامات به منظور تثبیت جمعیت روستائیان 
و مهاجرت معکوس به مناطق روستایی و 

عشایری انجام می شود.

برنامه ریزی برای تولید بیش از
 3۷ هزار کیلووات برق در استان 

اساس  بر  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
برنامه ریزی های صورت گرفته، مقدمات 
تولید بیش از 3۷ هزار کیلو وات انرژی برق در 
استان فراهم شده است.معتمدیان خاطرنشان 
کرد: برای عملیاتی شدن این برنامه، طی 
بودجه  و  برنامه  با سازمان  ای  نامه  تفاهم 
کشور ۷۵۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی در 
استان نصب و راه اندازی می شود و با راه 
اندازی این نیروگاه های خانگی 3۷ هزار و 
۵۰۰ کیلووات انرژی تولید خواهد شد.وی 
 متذکر شد: هدف از راه اندازی این نیروگاه ها 
عالوه بر استفاده از پتانسیل های بالقوه، تولید 
به درآمدزایی  اشتغالزایی و کمک   ، انرژی 
خانواده ها در مناطق کمتر برخوردار است.
استاندار خاطرنشان کرد: هر نیروگاه، درآمد 
ماهانه یک میلیون تومان را برای خانواده 
ها به همراه دارد. معتمدیان یادآور شد: بر 
مقرر  گرفته  های صورت  پیگیری  اساس 
شد ۵۰ درصد هزینه راه اندازی این نیروگاه 
ها در قالب کمک های بالعوض دولتی و 
۵۰ درصد هم به صورت وام قرض الحسنه 
در اختیار متقاضیان قرار گیرد.وی با تأکید بر 
این که انرژی های پاک از مزیت های نسبی 
استان است، تصریح نمود: سرمایه گذاری در 
انرژی های بادی و خورشیدی، آورده های 
خوبی به همراه دارد.به گفته وی، تا االن با 
سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته 
در قالب ایجاد نیروگاه های خورشیدی تولید 
۲۱ مگاوات انرژی در استان رقم خورده است.

حمایت های ویژه استان
 از هنرمندان صنایع دستی

استاندار خراسان جنوبی  از حمایت های ویژه 
استان از هنرمندان صنایع دستی خبر داد و 
گفت: در جریان سفر اخیر دکتر نوبخت به 
استان، تفاهم نامه سه جانبه ای برای ایجاد 
3 هزار شغل در زمینه صنایع دستی به امضا 
رسیده و با توجه به ظرفیت مطلوب صنایع 
دستی و هنرمندان تجربی این عرصه ، در 
جریان این تفاهم نامه 3 هزار نفر از هنرمندان 

صنایع دستی تحت حمایت قرار می گیرند. 
معتمدیان تصریح نمود: در مرحله اول، این 3 
هزار نفر هنرمند شناسایی شده، به مدت یک 
سال و به صورت رایگان تحت پوشش بیمه 
اجتماعی روستاییان و عشایر قرار می گیرند و 
پرداخت وام قرض الحسنه، بازآموزی مهارت 
های مرتبط و اعطای کمک های بالعوض 
در شرایط خاص از جمله حمایت های تعیین 
شده برای این افراد است. وی متذکر شد: 
برای تأمین بازار فروش تولیدات هنرمندان 
این عرصه نیز برای ایجاد بازارچه های دائمی 
عرضه صنایع دستی، برگزاری نمایشگاه های 
به  هنرمندان  اعزام  استانی،  و  شهرستانی 
نمایشگاه های مناطق مختلف و مواردی از 

این دست برنامه ریزی شده است. 
بسته  تهیه  و  طراحی  برندسازی،  استاندار، 
بندی های مناسب و بازاریابی را از اقداماتی 
برشمرد که در راستای ایجاد ارزش افزوده 
صنایع دستی در دست اقدام است. به گفته 
معتمدیان، در جریان این برنامه ۱۱ خوشه 
صنایع دستی بر اساس صنایع فعال موجود 
در هر شهرستان استان شناسایی شده است. 

تأمین زمین برای احداث
 ۱۲ هزار واحد مسکن شهری

استاندار خراسان جنوبی گفت: زمین الزم 
برای احداث ۱۲ هزار واحد مسکن شهری 
در سطح استان تأمین شده  و در همین راستا 
سال گذشته و با کلید خوردن طرح اقدام ملی 
مسکن، خراسان جنوبی جزو ۴ استانی بود که 
زمین الزم برای اجرای این طرح را تأمین 
کرد. معتمدیان با اشاره به اینکه در شرایط 
فعلی، سیاست دولت، رفع نیاز مسکن اولی 
آمادگی الزم  استان  نمود:  هاست، تصریح 
برای اجرای این برنامه را دارد. وی گفت: بر 

اساس ضوابط طرح اقدام ملی، سهمیه استان 
۲۴۵۰ نفر تعیین شد که در حال حاضر برای 
۱۴۷۰ مورد، عملیات اجرایی کار به زودی 
شروع می شود و برنامه ما این است که در 
بازه زمانی یک ساله این واحد ها به متقاضیان 
تحویل گردد. استاندار با اشاره به این که زمین 
مورد نیاز برای این واحدها به صورت ۹۹ ساله 
در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که در کم 
شدن هزینه های مسکن بسیار مؤثر است، از 
نحوه بهره مندی افراد از تسهیالت نیز گفت 
و خاطرنشان کرد: تسهیالت درنظر گرفته 
شده در این طرح برای هر فرد ۱۰۰ میلیون 
تومان به صورت ۱۲ ساله و با کارمزد ۱۸ 
درصد  می باشد.معتمدیان اظهار کرد: برای 
اجرای این طرح در بیرجند دو قالب طراحی 
شده، در حالت اول زمین ها در اختیار گروه 
های 3 نفره قرار می گیرد و در حالت دوم 
زمین ها به انبوه سازان تحویل می شود تا بعد 
از احداث در اختیار متقاضیان قرار گیرد و در 
دیگر شهرستان های استان نیز، زمین ها به 

گروه های 3-۲ نفره تحویل می شود.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
تأمین  برای  استان  برنامه های  درخصوص 
مسکن ایثارگران گفت: با توجه به مصوبه 
هفته گذشته دولت مبنی بر تأمین زمین این 
گروه هدف، رایزنی هایی در استان صورت 
گرفت و برنامه ریزی هایی شد تا به تمام 
ایثارگران متقاضِی مسکِن واجد شرایط، زمین 
تحویل شود، تمام تالش ما بر این است که 
بازه  در  نیز  استان  ایثارگران  پروژه مسکن 
زمانی یک ساله به اتمام برسد و در همین 
راستا به زودی میزبان معاون رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در 

استان خراسان جنوبی خواهیم بود.
استان  اقدامات دو ساله  به  استاندار سپس 
در زمینه تأمین مسکن معلوالن اشاره کرد 
و گفت: بخشی از واحدهای مسکونی ویژه 
در  در  هم  بخشی  شده،  ساخته  معلوالن 
است. احداث  حال  استان  مختلف  مناطق 
معتمدیان ادامه داد: آن چه در برنامه امسال 
دیده شده، این است که طی تفاهم نامه ای با 
بهزیستی، مسکن مورد نیاز تمام خانواده های 

دو معلولی را تأمین نماییم.

چند برنامه متفاوت برای تأمین 
مسکن اقشار خاص استان

استاندار خراسان جنوبی گفت: بر اساس برنامه 
ریزی های صورت گرفته برای تأمین مسکن 
اقشار خاص استان، اقداماتی در دستور کار 
به همین  پروژه ای که  است و مهمترین 
عملیاتی  استان  در  از سال گذشته  منظور 
شده، موضوع ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن 
روستایی است.معتمدیان ادامه داد: به همت 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( تعداد ۷ هزار واحد مسکونی 
از این پروژه تکمیل و به متقاضیان تحویل 
شده و 3 هزار واحد باقیمانده نیز تا شهریور 
ماه به بهره برداری می رسد و به این ترتیب 
پروژه مسکن ۱۰ هزار واحدی به طور کامل 
بسته می شود.وی سپس از طرحی گفت که 
روستایی،  مسکن  واحد  هزار  همچون ۱۰ 
برای اولین بار در کشور عملیاتی می شود 
و اظهار کرد: با توجه به نیازی که در استان 
احصا شد، طی تفاهم نامه ای با سازمان برنامه 
و بودجه کشور، عملیات ساخت و احداث ۶ 
هزار واحد مسکن شهری را به زودی آغاز 
می کنیم، شیوه نامه کار توسط بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی آماده شده و طی روزهای 
شود.  می  ارائه  پروژه  این  فراخوان  آینده 
استاندار، تحویل زمین رایگان، اعطای 3۰ 
میلیون تومان کمک بالعوض و پرداخت 
از  را  قرض الحسنه  وام  تومان  میلیون   ۵۰
جمله حمایت های دولت برای متقاضیان این 
واحدهای مسکن شهری برشمرد و متذکر 
شد: مبلغ تسهیالت در ابتدای کار ۴۰ میلیون 
دیده شده بود اما با پیگیری های صورت 
گرفته و با تصویب دولت و بنیاد مسکن، 
این رقم به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. 
معتمدیان یادآوری کرد: طی رایزنی هایی که 
با شهرداری ها، شوراهای اسالمی شهرهای 
استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
شده، مقرر گشته است که خدمات این حوزه 
ها به صورت رایگان و یا با تخفیف حداکثری 
به متقاضیان ارائه گردد. به گفته وی، طی 
این برنامه، افراد متقاضی واجد شرایط در بازه 

زمانی یک ساله، صاحب مسکن می شوند. 
استاندار سپس از تعهد ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( و ساخت هزار واحد 
مسکونی در سطح استان گفت و ادامه داد: 
این واحدها با مشارکت راه و شهرسازی و 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
احداث می گردد، پیمانکار این پروژه مشخص 
شده و کار به زودی وارد فاز  عملیاتی می 
منازل  بیمه  طرح  از  پایان  در  وی  شود. 
روستایی استان خبر داد و تصریح نمود: با 
هماهنگی مؤسسه قرض الحسنه مهر ایران، 
همه منازل روستایی استان از بیمه رایگان 
حوادث برخوردار می شوند و بر اساس این 
مسکونی  واحد  هزار   ۸۶ از  بیش  برنامه، 

بیمه  پوشش  تحت  ساله  یک  روستایی، 
حوادث )سیل، زلزله، آتش سوزی و طوفان( 

قرار می گیرند.

خراسان جنوبی، مجری بزرگترین 
پروژه گازرسانی کشور در سال ۹۹

تشریح  ادامه  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
اقدامات حمایتی برای افزایش سطح خدمات 
رفاهی روستاییان گفت: تا پایان سال جاری 
۴۰۰ روستای استان به شبکه سراسری گاز 
متصل می شوند و به این ترتیب بزرگترین 
پروژه گازرسانی کشور در سال ۹۹ در استان 
ما صورت می گیرد.معتمدیان با بیان این 
که تا پایان دولت دوازدهم، کلیه روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار استان از نعمت گاز منتفع 
می شوند، تصریح نمود:  روستاهای با جمعیت 
کمتر از ۲۰ خانوار نیز که در مسیر لوله گاز قرار 
گرفته اند، نیز  از گاز طبیعی برخوردار خواهند 
شد.به گفته وی، شرکت گاز سال گذشته 
3۰۰ روستای استان را به شبکه سراسری گاز 

طبیعی متصل کرده است.

افزایش سرانه آب روستاییان به 
۱۲۰ لیتر در آبرسانی سیار

استاندار خراسان جنوبی از  افزایش سرانه آب 
روستاییان به ۱۲۰ لیتر در سال جاری خبر داد 
و گفت: با توجه به گرمای هوا و نیاز بیشتر 
مردم، سرانه آب روستاییان در آبرسانی سیار 
کرد:  خاطرنشان  معتمدیان  یافت.   افزایش 
آبرسانی  در  شده  تعیین  آب  سرانه  میزان 
سیار ۶۰ لیتر بود که سال گذشته به ۸۵ لیتر 
افزایش یافت و بر اساس تصمیمات اتخاذ 
شده در جلسه دو هفته گذشته با متولیان امر، 
مقرر شد این رقم در سال جاری به ۱۲۰ لیتر 
افزایش یابد تا دغدغه های مردم در روزهای 
گرم تابستان کمتر شود.وی در ادامه از دو 
زیرساخت فراهم شده برای دریافت شکایت 
های مردمی از کم آبی گفت و افزود: چنانچه 
در روند آبرسانی سیار به منطقه ای مشکل 
ایجاد شد، هم استای های عزیز می توانند 
و  آب  تلفن ۱۲۲ شرکت  از طریق شماره 

فاضالب موضوع را پیگیری نمایند 
حوزه  ابالغی،  طی  داد:  ادامه  معتمدیان 

بازرسی استانداری هم مکلف شده گزارش 
های مردمی مربوط به سهل انگاری ها در 
آبرسانی سیار را که از طریق شماره تلفن 
۱۱۱ منتقل می شود، پیگیری نماید. وی با 
تأکید بر این که تأمین آب شرب و بهداشتی 
از مطالبات به حق مردم است که در تثبیت 
جمعیت در مناطق روستایی و عشایری نیز 
نقش بسزایی دارد، تصریح نمود: بر اساس 
تفاهم نامه منعقده با سازمان برنامه و بودجه 
کشور و سندیکای بانکی با حضور و مشارکت 
بانک های رفاه و ملی، در راستای تأمین 
آب بهداشتی پایدار ، برای مناطق روستایی 
و عشایری برنامه ریزی شده است. به گفته 
تومان  میلیارد  مبلغ 3۰۰  شده  مقرر  وی؛ 

اعتبار به طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی 
روستایی استان اختصاص یابد تا با تکمیل 
این مجتمع ها، دفتر آبرسانی سیار به ۵۰۰ 

روستای استان برای همیشه بسته شود.

دو اقدام اصلی برای برخورداری 
روستاها از زیرساخت های ارتباطی

استاندار خراسان جنوبی در ادامه از دو برنامه 
برخورداری  برای  اصلی  اقدام  و  کالن 
روستاهای استان از زیرساخت های ارتباطی 
گفت و با اشاره به این که وزارت ارتباطات و 
صدا و سیما مجریان این دو برنامه می باشند، 
متذکر شد: در جریان سفر سال گذشته وزیر 
ارتباطات به استان، اتفاقات خوبی در حوزه 
اتصال  و  همراه  تلفن  اینترنت،  ارتباطی، 
روستاها به شبکه ملی اطالعات رقم خورد 
و تقویت زیرساخت های ارتباطی و افزایش 
سطح خدمات به مردم از نتایج مطلوب اجرای 
طرح های وزارت ارتباطات در استان است.
معتمدیان سپس از برنامه استان برای افزایش 
ضریب نفوذ دیجیتال گفت و خاطرنشان کرد: 
با حمایت دولت، صدا و سیما توانست طی 
سال گذشته، ضریب نفوذ دیجیتال را در استان 
به صورت قابل توجهی افزایش دهد تا کلیه 
مناطق استان از پوشش برنامه های صدا و 
سیمای کشور بهره مند شوند.معتمدیان یادآور 
شد: طی این برنامه ضریب نفوذ دیجیتال 
استان که تا سال ۹۷ در پایین سطح در کشور 
قرار داشت به میانگین کشوری ۹۶.۵ درصد 
نزدیک شد. وی به اقدام ویژه استان در این 
زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: با پیگیری 
های صورت گرفته، مقرر شد روستاهای کم 
جمعیت که در تکالیف برنامه ششم توسعه 
دیده نشده اند، نیز از فرستنده دیجیتال بهره 
مند شوند. به گفته وی؛ برای رفع این نیاز از 
فرستنده های کم قدرت استفاده می شود و به 
زودی طی تفاهم نامه های ملی و استانی، این 
برنامه هم وارد فاز عملیاتی خواهد شد.استاندار 
دکتر  با  گرفته  صورت  مذاکرات  از  سپس 
نوبخت در سفر اخیر ایشان به استان گفت 
و متذکر شد: بر اساس دستوری که در این 
سفر گرفتیم، در موضوع بهره مندی از پوشش 
های صدا و سیما، وارد فاز جدیدی می شویم 

و در این برنامه، همه مراکز شهرستان های ما 
از فرستنده سوم برخوردار می شوند.معتمدیان 
گفت: در حال حاضر، فرستنده سوم تنها در 

مرکز استان نصب و اجرا شده است.

ایجاد 4 طرح تغذیه مصنوعی در 
شهرستان های مرزی استان

مصنوعی  تغذیه  طرح  ایجاد ۴  از  استاندار 
در شهرستان های مرزی استان خبر داد و 
گفت: این ۴ طرح تغذیه مصنوعی در راستای 
سیاست های سند سازگاری با کم آبی استان، 
در شهرستان های مرزی نهبندان، زیر کوه، 
درمیان و سربیشه ایجاد می شود. معتمدیان با 
اشاره به این که با تأمین منابع ملی و استانی 
این طرح ها در یک برنامه زمان بندی خاص 
عملیاتی  نمود:  شد،تصریح  خواهد  اجرایی 
شدن این طرح ها در قالب ایجاد سدهایی 
بزرگتر از آن چه در حوزه آبخیزداری اجرا می 
شود در دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار 
گرفته و با اجرای آن ها ۱۰ میلیون مترمکعب 

آب  ذخیره سازی می شود.

ذخایر خدادادی استان، عامل ترغیب 
شرکت های سرمایه گذاری بزرگ

تأکید  با  ادامه  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
ترغیب  عامل  خدادادی،  ذخایر  که  این  بر 
سرمایه  برای  کشور  بزرگ  های  شرکت 
گذاری در استان بوده از ورود صدر تأمین از 
حوزه های وابسته به شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی به ذغالسنگ طبس گفت و 
خاطرنشان کرد: صدر تأمین از شرکت های 
معدنی بزرگ کشور است که از سال گذشته 
معدن زغال پرورده طبس را خریداری نموده 
و اتفاقات خوبی را در این زمینه رقم زده است 
که در همین راستا بعد از موفقیت صدر تأمین، 
شستا برای توسعه سرمایه گذاری ها و برنامه 
های خود در زغال طبس ورود کرد.معتمدیان 
افزود: در همین راستا بعد از سفر دو روزه 
مدیرعامل شستا به استان، مقرر شد با سرمایه 
گذاری هزار میلیارد تومانی، خط جدیدی در 
کارخانه فرآوری زغال طبس ایجاد شود که 
اشتغالزایی برای ۱۲۰۰ نفر و تثبیت اشتغال 
برای ۲۵۰۰ نیروی فعال موجود را به همراه 
خواهد داشت. وی از ورود شستا به موضوع 
ایجاد خط تولید آهک هیدراته در قاین گفت و 
خاطرنشان کرد: با ورود شستا به این موضوع، 
ظرف ۲ ماه آینده، ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه 
گذاری برای استان رقم خواهد خورد.استاندار 
در ادامه از سرمایه گذاری 3۰ میلیارد تومانی 

شستا در معادن بنتونیت سرایان نیز خبر داد.
معتمدیان گفت: بهره برداری از ذخایر انرژی 
تجدید پذیر و پاک استان هم از دیگر زمینه 
طی  که  شستاست  گذاری  سرمایه  های 
۲ ماه آینده با ایجاد یک نیروگاه بادی ۲۵ 
مگاواتی در درح عملیاتی می شود.وی تأکید 
نمود: احداث این نیروگاه بادی ۵۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.استاندار از ورود 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( به معادن استان نیز 
گفت و یادآور شد:  ۲ ماه قبل طی تفاهم نامه 
ای، مقدمات حضور و سرمایه گذاری قرار گاه 
خاتم االنبیاء در استان فراهم شد.معتمدیان 
آغاز  و  زودی شاهد حضور  به  کرد:  اظهار 
فعالیت این مجموعه سرمایه گذاری بزرگ در 
استان خواهیم بود.به گفته وی؛ نهم خردادماه 
و با حضور اردکانیان وزیر نیرو در استان، پروژه 
نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی در سربیشه  کلنگ 
زنی شد. سرمایه پیش بینی شده برای اجرای 

این پروژه ۱۲۰۰ میلیارد تومان است.

حضور مهمان های کشوری در استان 
همچنان ادامه دارد

استاندار خراسان جنوبی در پایان گفت: اگر 
چه به واسطه شیوع بیماری کرونا، در بحث 
حضور مهمان های کشوری با محدودیت 
هایی مواجه هستیم اما بر اساس برنامه ریزی 
های صورت گرفته امسال هم میزبان جمعی 
از وزرا و مدیران کشوری خواهیم بود.وی با 
اشاره به پیامدهای مطلوب حضور مدیران 
ارشد در استان، تصریح نمود: طی هفته های 
آینده میزبان وزیر ورزش و جوانان، وزیر جهاد 
کشاورزی و رئیس بنیاد شهید کشور خواهیم 
بود.به گفته وی؛ برای حضور این مهمانان، 
افتتاح و بهره برداری از چندین پروژه و کلنگ 
زنی و آغاز عملیات اجرایی تعدادی طرح  ویژه 

برنامه ریزی شده است.

جذب اََبر سرمایه گذاران به خراسان جنوبی

گزارش سازمان ملل درباره ترور 
 سردار سلیمانی ارائه شد 

گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه ترورهای 
کمیساریای  دفتر  در  خودسرانه  و  غیرقانونی 
)پنجشنبه(،  سازمان،  این  بشر  حقوق  عالی 
حاج  سپهبد  سردار  ترور  درباره  خود  گزارش 
قدس  نیروی  شهید  فرمانده  سلیمانی  قاسم 
به  را  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. 
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این خصوص 
گفت: »برخی کشورها و قدرت های غیردولتی 
از پهپادها در سراسر جهان استفاده می کنند در 
حالی که هیچ معیاری برای چگونگی استقرار 
آنها وجود ندارد«. وی با اشاره به ترور سردار 
سلیمانی گفت: »یک مقام دولتی بلندپایه ایرانی 
هدف گرفته شد؛ مقام کشوری که از حاکمیت 
برخوردار است. عملیات ترور شهید سلیمانی در 
نداشته است«.  درگیری های مسلحانه سابقه 
نقاط  ادامه داد: »استقرار پهپادها در  کاالمارد 
برای  خطرناک  بسیار  امری  جهان  مختلف 
امنیت بین الملل است. در ارتباط با عملیات هایی 
که توسط پهپادها انجام می شود نقص  وجود 
دارد«. آگنس کاالمارد هفته قبل جنایت آمریکا 
در به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج قاسم 
سپاه  قدس  نیروی  شهید  فرمانده  سلیمانی 
ایران را غیرقانونی  انقالب اسالمی  پاسداران 

خوانده بود.

جمع آوری امضا در مجلس برای طرح 
»عدم کفایت« روحانی

حجت االسالم جواد نیک بین نماینده مجلس از 
جمع آوری امضا برای ارائه طرح عدم کفایت رئیس 
جمهور خبر داد. وی گفت: می خواهیم روحانی را 
مانند بنی صدر عزل کنیم ، تا االن ۱۵ امضا برای ارائه 
طرح عدم کفایت رئیس جمهور جمع شده است.

قرارداد ایران و چین به تأیید نمایندگان 
 مجلس می رسد 

دروغ  علیرغم  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
پردازی های اخیر در فضای مجازی، قرارداد با چین 
بسیار افتخارآمیز است.این قرارداد تقریباً از سوی ما 
نهایی شده است ولی باید به چین رود و پس از آن 
نمایندگان مردم  در مجلس باید آن را تایید کنند. 

واکنش مطهری به قرارداد با چین

علی مطهری در توییتی به قرارداد ۲۵ ساله ایران 
با چین واکنش نشان داد. علی مطهری نسبت 
به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین واکنش 
تندی نشان داد و خواستار روشن شدن تکلیف 
مسلمانانی شد که در این کشور شکنجه می شوند.

ایران موبایل وزیر جنگ اسرائیل را هک کرد 

یک روزنامه صهیونیستی با ادعای این که تلفن همراه 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هک شده و ایران به این 
اطالعات دست پیدا کرده است، به جوانب این موضوع 
در میان جریان های مختلف رژیم صهیونیستی و 

چالش های ایجاد شده در اثر آن پرداخت.

چین تنها کشوری است که رسما
 از ما نفت می خرد 

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفت:ما 
تحریم ها را دور می زنیم و نفت خود را به کشورهای 
مختلف می فروشیم. اما چین تنها کشوری است که 
رسما از ما نفت می خرد. رابطه چین و ایران رابطه 
بسیار برجسته ای است.آمریکایی  که ایران را تحت 
شدیدترین تحریم ها قرار داده، االن در خصوص 
سند جامع ۲۵ ساله همکاری ایران و چین دلسوز 

ایران شده است.

ششمین نماینده خوزستان هم به کرونا 
مبتال شد  

نماینده مردم شوشتر و گتوند، به عنوان ششمین 
نماینده  استان خوزستان به ویروس کرونا مبتال 
و  گذشته  روزهای  در  گیالنی  سهراب  شد. 
پس از نطق خود در صحن علنی مجلس، به 
بیمارستان بقیه ا... )ج( تهران منتقل و بستری 
ناصری نژاد  نیز،  گیالنی  از  پیش  می شود. 
ماهشهر،  نماینده  آقاجاری  شادگان،  نماینده 
محمدنژاد نماینده خرمشهر، ورناصری نماینده 
مسجدسلیمان و مظلومی نماینده بهبهان به 

کرونا مبتال شده بودند.

شلیک های »آرش« دقیق تر شد

با تست اخیر راکت های هدایت پذیر ۱۲۲ میلیمتری 
آرش توسط جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه، 
دقت اصابت این راکت ها به ۷ متر رسیده است. 
سردار علی کوهستانی مسئول سازمان تحقیقات و 
جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه از هدایت پذیر 

شدن راکت های ۱۲۲ میلیمتری آرش خبر داد.

امام جمعه اصفهان: دوچرخه سواری 
زنان را ترویج نکنید

جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اصفهان اظهار کرد: رسانه ها به ویژه رسانه هایی 
که مربوط به برخی نهادهاست، مباحثی چون 
زیرا  نکنند  ترویج  را  زنان  سواری  دوچرخه 
دارند که دوچرخه سواری  تاکید  علمای دین 
بانوان در اماکن عمومی جایز نیست. به طور 
اقداماتی می کنند  رسانه هایی که چنین  قطع 

بدانند این اقدام نوعی بی دینی است.


