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مشکل معیشتی، راه حل 
اقتصادی دارد نه سیاسی

رئیس قوه قضائیه : 

صفحه  ۲

حمله اصولگرایان به 
روحانی، تف سرباالست

عبدی ، فعال اصالح طلب  :

بعد از ظریف، جهانگیری 
بهترین گزینه است

حسین انصاری راد  :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

۱۵۷ مبتال به کرونا  و ۷ فوتی فقط در ۲۴ ساعت2اهدای دو دستگاه پزشکی از محل موقوفات 5تعاونی ۰۴ بیرجند ، تعاونی موفق در بخش مسکن 6

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

صادرات خراسان جنوبی؛ 
پرونده ای که باید همیشه باز بماند

روزهای خاص و مناسبت های تقویمی، بهانه و فرصتی برای یادآوری برخی موارد 
و مرور بعضی شرایط است، بنا به آن چه مرسوم شده در روزها و هفته های اسم و 
رسم دار، مدیران و متولیان امر در هر حوزه مرتبط، اقدامات و برنامه های خود را طی 
یک سال گذشته تورق می کنند و با بریدن روبان و به زمین زدن کلنگ، این روزها 
را رنگ و لعاب می دهند.  مرور و بررسی اقدامات گذشته می تواند چراغ راهی باشد 
برای شناخت موانع موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها که این هر دو، پیش نیاز 
توسعه و پیشرفت است. حاال در این میان، عنوانی که بیست و نهمین روز مهرماه را 
از دیگر ایام متمایز ساخته، روز ملی صادرات است، به همان رسم دیرینه مدیران، ما 
هم قرار است شده ها را بررسی کنیم و نشده ها را مورد نقد قرار دهیم. مرور کارنامه 
عملکرد مدیران دستگاه های اقتصادی استان را اگر بخواهیم با خبرهای چند وقت 
اخیر آغاز کنیم، این چند خبر بیش از بقیه چشم نوازی می کند. .... ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

خبر ویژه مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی برای متقاضیان استخدام در فرمانداری ها و بخشداری ها: 

اعالم فرصت ویرایش اطالعات ثبت نام کنندگان در آزمون مشترک دستگاه های اجرایی کشور
مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی از تغییر زمان برگزاری و تعیین فرصتی برای ویرایش اطالعات ثبت نام کنندگان در آزمون مشترک دستگاه های اجرایی کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی استانداری 
خراسان جنوبی؛ بهدانی با اعالم این خبر گفت: این فرصت شامل حال افرادی که برای فعالیت در فرمانداری ها و بخشداری های استان ثبت نام نموده اند نیز می شود. وی با تأکید بر پیگیری های شخص استاندار مبنی بر تأمین 
 نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه های تابعه استانداری خاطرنشان کرد: بر این اساس و از طریق هشتمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی کشور، تعداد 80 نفر در فرمانداری ها و بخشداری های استان به کار گرفته می شوند. 
به گفته وی؛ افرادی که در زمان ثبت نام در این آزمون برای فعالیت در فرمانداری ها و بخشداری های استان اعالم آمادگی نموده اند، می بایست در این فرصت تعیین شده به منظور ویرایش و اصالح اطالعات خود و انتخاب 
گزینه بومی اقدام نمایند. مدیر کل امور اداری و مالی استانداری تصریح نمود: سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با نحوه اعمال اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی در هشتمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی کشور، 
اطالعیه ای صادر نموده و در همین راستا فرصتی را تعیین کرده است. بهدانی گفت: بر اساس اطالعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، متقاضیان بومی شهرستانی می توانند به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 
به نشانی www.sanjesh.org  مراجعه کرده و نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند. به گفته وی؛ زمان تعیین شده برای اصالح و ویرایش اطالعات از روز سه شنبه 29 مهرماه تا روز جمعه دوم آبان می باشد.  
مدیر کل امور اداری و مالی استانداری اظهار کرد: افراد بومی متقاضی بهره مندی از اولویت بومی، می بایست در زمان ویرایش اطالعات،پس از انتخاب گزینه”من متقاضی استفاده از اولویت بومی هستم”، شغل محل انتخابی خود 
را تأیید کرده و در صورت نیاز به تغییر شغل محل انتخابی، نسبت به تعیین شغل محل جدید بر اساس مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی کشور اقدام نمایند. بهدانی افزود: متقاضیان غیر 
بومی نیز در صورت تمایل می توانند بر اساس مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی کشور نسبت به اصالح و تغییر اطالعات شغل محل جدید خود اقدام نمایند. ) ادامه در خبر ویژه صفحه ۳ ( 

پیام سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت
 به مناسبت ۲۹ مهر ماه روز ملی صادرات

 عباس جرجانی سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی روز ملی صادرات را به فعاالن این حوزه تبریک گفت .
در این پیام آمده است :  تعیین یک روز از روزهای سال برای ترویج فرهنگ صادرات و تقدیر از سربازان و ایثارگران جبهه اقتصادی، 
فرصتی مناسب برای تبادل افکار، شناخت تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف واالی جهش تولید و صادرات 

است. تالش و کوشش بی وقفه برای جهش تولید در اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولیدات داخلی سرلوحه تمامی فعاالن اقتصادی حوزه 
صنعت، معدن وتجارت استان است که در این بین صادرکنندگان ما با تکیه بر توانمندی های صنعتی و معدنی کشور که به عنوان اساسی ترین عناصر جریان توسعه 
اقتصادی محسوب می شوند در جهت پیشبرد اهداف جهش تولید که مهمترین آن توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی است تالش می کنند . ضمن ارج نهادن به 
تالش همه کسانی که درامر صادرات اهتمام جدی می ورزند و سهم جمهوری اسالمی ایران را در عرصه رقابت اقتصادی افزایش داده ودر راستای تامین ارز مورد نیاز 
کشور تالش می کنند فرارسیدن بیست ونهم مهرماه »روز ملی صادرات« را به تمام صنعتگران، فعاالن اقتصادی، تجار ،بازرگانان،پیله وران ومرزنشینان استان تبریک 
 عرض نموده و از تالش ستودنی همه کسانی که در سنگر جهاد اقتصادی، عزت و اقتدار ایران اسالمی را سرلوحه امور خویش قرار داده اند تقدیر و تشکر می نمایم.

چالش  انتخاب 
 استاندار هشتم

آخرین گمانه زنی ها در خصوص انتخاب مدیر عالی دولت در  خراسان جنوبی

با حکم وزیر کشور ، ناصر خوش خبر سرپرست استانداری خراسان جنوبی شد 

جناب آقای دکتر محمد رضا مشرقی مقدم 
سرکار خانم پروین میالنی

 با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را
 صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. 

محمد رضا پویان  - زهرا مشرقی مقدم

جناب آقای سید حسین مقدس
ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقالب اسالمی شهرستان بیرجند  

و عضو هیئت مدیره انجمن حمایت خانواده زندانیان بیرجند

با ابراز همدردی، درگذشت پدر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما 

و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل 
انجمن حمایت خانواده زندانیان بیرجند

همکار ان محترم جناب آقای قاسم دشتی و سرکار خانم میمنت دشتی
کسی که طعم محبت چشیده می داند      که ماتمی به جهان همچو داغ مادر نیست

در نهایت تأسف درگذشت مادر مهربان تان
 مرحومه حاجیه حلیمه محمدی 

را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، رحمت واسعه الهی برای آن عزیز سفر کرده و صبر
 و اجر برایتان آرزومندیم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و همکاران تان در شرکت پهن دشت بیرجند

خانواده های محترم دشتی، محمدی و مزروعی
با ابراز همدردی، درگذشت

 مرحومه حاجیه حلیمه محمدی
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای 

بازماندگان محترم داغدیده صبر و شکیبایی و اجر اخروی مسئلت داریم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت پهن دشت بیرجند

جناب آقای خاشی  مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی
جناب آقاي ظفر نیا  معاون محترم فنی  و امور گمرکات خراسان جنوبی

جناب آقاي عظیمی رئیس محترم سرویس ارزیابی  گمرک منطقه ویژه اقتصادي
جناب آقاي کیانی مدیر محترم گمرک ماهیرود

ضمن تشکر و قدردانی از مساعی و اهتمام بی دریغ مرزبانان غیور اقتصادي استان در تعامل
 و همکاري دو سویه جهت ارائه خدمات مطلوب، بدینوسیله فرا رسیدن روز جهانی  گمرک
 را حضور شما عالیجنابان و تمامی مدیران و کارکنان پرتالش و سخت کوش گمرکات استان

 تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیقات روز افزون تان را مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی  مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروري و کشاورزي ستاره کیان بیرجند

برادران  خیریه -  فرزین - صابرتنها

در
هفتمین
سالگرد 
درگذشت 

مادر عزیزمان 

حاجیه سلطنت بُرجی
 به یاد تمام خاطره های زیبایش

 روحش شاد و قرین رحمت خداوند باد
خانواده مهربـان

اجاره بستر آموزش مجازی
 )آموزشگاه ها ، اساتید و دانشجویان(

learningpage.ir
09335456570

انتقــالی پلیس + ۱۰
دفتر خدمات الکترونیک  انتظامی

 )پلیس + ۱۰( شهید محالتی بامدیریت 
قلی زاده به خیابان جمهوری اسالمی 

بین جمهوری 23 و 25 انتقال یافت.

نحوه  فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه ) ریال(اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف

570 فرعی از ۱
278/77406/66۵۴/8۱۰/۰۰۰/۰۰۰تجاری4157 اصلی

بیرجند میدان امام 
خمینی حد فاصل 
جمهوری13 و 15 

پالک14

بابت پروانه ساختمانی مبلغی به شهرداری 
پرداخت شده است که بر عهده خریدار ملک 

خواهد بود
نقدی

۲
2254 فرعی 

از یک اصلی از 
644 فرعی 

سهم بانک 1008430ورزشی 
642/706/688

نهبندان - بلوار غدیر  
خیابان باهنر 12  
باشگاه ورزشی 

۵3۱/۰۱8/۵۴8 سهم مشاع از 3/۷۱8/۰۰۰/۰۰۰ 
سهم عرصه و اعیان 

نقدی - نقد و اقساط
20 % نقد الباقی 36 قسط متوالی 

درصورت خرید نقدی 10 % 
تخفیف داده خواهد شد

معدن گرانیت 3
تاالران

شماره پروانه 
بهره برداری

نوع ماده 
معدنی

میزان 
استخراج 

سالیانه
۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

خراسان جنوبی  
شهرستان نهبندان  

بخش شوسف 
 روستای 

خواجه دو چاهی

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از 
جمله صالحیت  فنی ، توان مالی و ... مورد 

تایید سازمان محترم  صنعت ، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی را دارا باشد. همچنین معرفی 
مسئول فنی ، ارائه طرح  بهره برداری ، تودیع 
ضمانت نامه از سوی متقاضی ضروری می باشد.

نقدی - نقد و اقساط
20 % نقد الباقی 36 قسط متوالی 

درصورت خرید نقدی 10 % 
تخفیف داده خواهد شد 1031/14486

4000 تنگرانیت84/10/7

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ  100.000  ریال به حساب 10000/460 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی 
از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی -  بیرجند - میدان طالقانی- دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند .  
الف : مهلت دریافت اسناد  : حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/08/07    ب : مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  99/08/17  

ج : کلیه اموال و امالک عرضه شده با  وضعیت موجود به  فروش می رسد  د : در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است . هـ : به  میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد . 
بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات- مدیریت خراسان جنوبی

برای کسب اطالعات بیشتر با  شماره  
  32387125 - 056 تماس حاصل فرمایید  

آگهـی مزایـده شمـاره 2/99
نام مزایده گزار : بانک سپه   موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه

سردار سرتیپ مسروری  فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی
جناب سرهنگ فرشید  فرمانده محترم نیروی انتظامی خراسان جنوبی

و کلیه فرماندهان و پرسنل محترم نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی

هفتـه نیـروی انتظامـی
 را حضور شما سربازان خدوم مرزها و داخل شهرها که سرمایه آرامش و حافظ امنیت

 و سالمت خانواده و جامعه هستید، صمیمانه تبریک عرض می نمایم
 و امیدوارم همیشه در سایه الطاف الهی سرفراز و پیروز باشید.

فالحی – مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد

الباقی
هو

توسعه صادرات؛ امنیت اقتصاد ، اشتغال مولد و رفاه پایدار

پیام رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

 به مناسبت روز ملی صادرات
 رشد و توسعه صنعت و شکوفایی اقتصاد برای تامین رفاه اجتماعی در کشور مرهون تالش و مجاهدت های 
بزرگ مردانی است که با نیک اندیشی و خالقیت و شایستگی عمر گرانمایه خود را سرمایه 
سربلندی و افتخار و سازندگی ایران عزیز نموده و با تالش و همت بلند خود در شکوفایی اقتصاد 

ایفای نقش می نمایند.
بیست و نهم مهرماه روز ملی صادرات فرصت ارزشمندی است که تالش مجاهدان سنگر کار و 
تالش و اقتصاد را پاس بداریم و همت واال و بلندشان را ارج بگذاریم و از مردان و زنانی که در 
خط مقدم جبهه اقتصادی از کیان و تمامیت ثروت ملی حفظ و حراست نموده و با ارزش آفرینی 
 و تولید ثروت و حضور در بازارهای جهانی موجب استقالل و توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور 

می شوند تجلیل و تکریم نماییم.
ضمن تبریک روز ملی صادرات به بزرگ مردان خط مقدم جنگ اقتصادی و کلیه صنعتگران ، 
بازرگانان و کارآفرینان که عزت و اقتدار ایران اسالمی را سرلوحه همت خود قرار داده اند، توفیق 

روز افزون الهی مسئلت دارم.
محسن احتشام  

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی  بیرجند
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صادرات خراسان جنوبی؛ 
پرونده ای که باید همیشه باز بماند

* بهروزی فر 

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول (  اواخر مرداد ماه امسال بود که به نقل از رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان 
صمت استان این خبر منتشر شد که؛ حجم صادرات چهار ماه نخست امسال از طریق استان و ماده ۱۱۶ 
امور گمرکی )خروجی کل( ۱۸۶ میلیون دالر کاال به افغانستان و سایر بازارهای صادراتی بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش ۹۸ درصدی را نشان می دهد. همچنین میزان خروجی کل استان به لحاظ 
وزنی هزار و ۴۹ تن کاال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است. کمی 
بعد در اواسط شهریور ماه، مدیرکل گمرکات استان از صادرات ۲۳۴ میلیون دالری کاال از طریق گمرکات 
خراسان جنوبی طی ۵ ماهه سال جاری گفته است که از نظر ارزشی ۲۳۴ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۵۷۷ دالر و 
از نظر وزنی یک میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۸۰ تن بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
ارزش ۱۰۱ درصد و از لحاظ وزن ۵۰ درصد افزایش داشته و عمده این اقالم به کشورهای افغانستان، عراق، 
ترکیه، آذربایجان و تایوان صادر شده است. طبق این خبر، در همان مدت ۵ ماهه اول سال جاری ۲ هزار 
و ۴۹۵ دستگاه کامیون به وزن ۶۸ هزار و ۹۸۸ تن ترانزیت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از نظر تعداد کامیون ۱۴ هزار و ۵۷۶ درصد و از نظر وزن ۱۶ هزار و ۲۴۸ درصد رشد را نشان می دهد. 
این کاالها از کشور اندونزی، چین، ترکمنستان، هندوستان، امارات، روسیه و ترکیه از طریق گمرک ماهیرود 
به کشور افغانستان ترانزیت شده است. حجم صادرات و ترانزیت استان به لحاظ وزنی و ریالی بسیار قابل 
 تأمل است و بدون تردید توانسته نقش بسزایی نیز در توسعه استان به ویژه در مناطق مرزی داشته باشد. 
واقعیت این است که خراسان جنوبی با بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان از ظرفیت بسیار باالیی 
برای رونق تجارت خارجی با این کشور، پاکستان و آسیای میانه برخوردار است و صادرات مرزی باید به عنوان 
یکی از اهرم های مهم اقتصادی برای ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یکی 
از مهمترین مزیت های تجاری خراسان جنوبی نسبت به دیگر استان های همجوار، ویژگی خاص ژئوپلیتیکی، 
داشتن بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان، وجود چهار بازارچه مرزی و همچنین قرار گرفتن این استان در 
مسیر کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور است که هر کدام از این ها به تنهایی می تواند از پیشران 
های توسعه به شمار آید. در این میان، بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال و 
توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سال های گذشته به طور پیوسته، تأثیر قابل توجهی در فعالیت  
های اقتصادی کشور داشته و اگرچه گاه کارکرد بازارچه ها در سطح کشور با برخی نارسایی  ها همراه بوده است، 
اما این ظرفیت های ایجاد شده به نوعی مصداق حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه هستند و تاکنون 
ضمن این که در ایجاد فرصت های شغلی متعدد نقش آفرینی کرده اند، توانسته اند در تحقق اهداف اقتصادی 
کشور همچون توسعه تجارت غیرنفتی نیز مؤثر باشند.  تجربه های موفق استان خراسان جنوبی طی دو سال 
گذشته در بهره گیری از ظرفیت مرز و بازارچه های مرزی، نباید به همین وضعیت موجود بسنده شود، اگر بنای 
تکمیل زیرساخت های رفاهی و پی ریزی پروژه رفع نیازها و تأمین تجهیزات در این بازارچه ها کلید خورده 
و طی این مدت با جدیت مدیران استان پیشرفت خوبی داشته، باید در ادامه راه هم با تمام توان دنبال شود. 
پرونده این مهاجرت های معکوس و رونق مرز و اقبال عمومی به ماندن در مناطق مرزی و نگهداشت جمعیت 
باید همیشه باز بماند، چرا که در شرایطی این مهم به تدبیر استاندار وقت! و به همت مدیران در استان ما رقم 
خورده که به دلیل باال بودن میزان بیکاری در مناطق شهری و روستایی، مهاجرت بخش عمده  ای از بیکاران 
در مناطق شهری و روستایی به معضلی بزرگ برای جامعه و دولت تبدیل شده و دولتمردان و سیاست  گذاران 
تالش می کنند از هر ابزاری برای مقابله با این مشکل بهره بگیرند.  بر هیچ کس هم پوشیده نیست که توسعه 
بازرگانی خارجی به ویژه صادرات، با دو اتفاق مهمی که رقم می زند، یکی ایجاد فرصت  های شغلی مستقیم 
در بخش خدمات و اشتغال غیرمستقیم در بخش تولید، نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد، با لحاظ این 
مسئله و همچنین در نظر داشتن این اصل که در شرایط موجود، مرزهای استان با اقبال دیگر استان های کشور 
مواجه شده و به گواه آمار، مرز ماهیرود در این اوضاع کرونایی، حتی یک روز غیرفعال نداشته، می طلبد که 
ظرفیت های شکل گرفته در مناطق مرزی و بازارچه های استان، حفظ شده و ارتقا یابد تا به مرور با رونق هر 

چه بیشتر این نقاط حساس، توسعه اقتصادی هر چه بیشتر استان را شاهد باشیم. 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷   اعالم یا ارسال بفرمایید(

مشکل معیشتی، راه حل اقتصادی دارد نه سیاسی

رئیس قوه قضائیه گفت: راهکار حل مشکالت اقتصادی در حوزه 
اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل 
مسائل اقتصادی خطاست. آیت ا... رئیسی با تأکید بر لزوم پرهیز 
از حاشیه سازی ها،تصریح کرد: هرگونه حاشیه سازی از سوی 
دست اندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی 

کشور بازمی دارد، امری مذموم و ناصواب است.

بعد از ظریف، جهانگیری بهترین گزینه است!

انصاری راد، فعال سیاسی اصالح طلب گفت : بعد از ظریف، آقای 
جهانگیری را برای ریاست جمهوری قبول دارم و تایید می کنم. 
او به مصالح کشور پایبند است، مرد درستکاری است و از مسائل 

مملکت اعم از داخلی و خارجی آگاهی دارد.

ارزیابی تاجزاده از پیشنهاد آشتی ملِی خاتمی

تاجزاده، فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به سوالی درباره 
صحبت های چندی پیش خاتمی و طرح مجدد آشتی ملی 
گفت: به نظر من جوهره پیشنهاد آقای خاتمی گفتگوی ملی 
است که به آشتی ملی منجر می شود؛ به باورم پیشنهاد رهبر 
اصالحات همچنان اساسی و زنده است و در آینده دور یا نزدیک 
تحقق خواهد یافت. اگر بخواهیم وارد عصر جنگ علیه همدیگر 
نشویم آشتی ملی تنها راه حل خواهد بود. بنابراین آن پیشنهاد 
را جدی می دانم و معتقدم دیر یا زود نیروهای سیاسی دیگر به 
آن خواهند رسید اگر چه در حال حاضر از آن استقبال نمی کنند.

عبدی: حمله اصولگرایان به روحانی، تف سرباالست 

نحو  به  روحانی  آقای  علیه  حمالت  نوشت:  عبدی  عباس 
حمالت  اینکه  بیان  با  وی  است.  یافته  افزایش  بی سابقه ای 
اصولگرایان  تف سر باالست، افزود: این حمله به ساختاری است 
که نمی تواند بر عملکرد مسئوالن خودش نظارت کافی و موثر 
داشته باشد. این حمله به تشخیص شورای نگهبان است که دروازه 
ورود به حکومت در این سطح است. این حمالت هیچ کدام به 
اصالح طلبان نیست و نخواهد بود. چون ما به همه این موارد گفته 

شده، نقد داریم و مشارکت انتخاباتی مان نیز مشروط است.

سد مقاومتی شکست، دالر تغییر کانال داد

در حالی که بسیاری از صرافان سد مقاومتی دالر را در شرایط 
کنونی ۳۱ هزار تومان می دانستند، ریزش قیمت دالر در بازار، 
این ارز شاخص را پایین تر از این محدوده مقاومتی قرار داد و در 

آخرین ساعت روز گذشته دالر وارد کانال ۳۰ هزار تومان شد.

زمان برگزاری آزمون استخدامی کشوری تغییر کرد

اعمال  نحوه  با  ارتباط  در  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 
اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی در هشتمین آزمون 
مشترک دستگاه های اجرایی کشور اطالعیه صادر کرد. در این 
اطالعیه آمده است: با توجه به فراهم شدن امکان اعمال اولویت 
برای متقاضیان بومی، زمان برگزاری هشتمین آزمون مشترک 
دستگاه های اجرایی کشور از پنجشنبه ۹ آبان به روزهای پنجشنبه 

و جمعه ۶ و ۷ آذر تغییر کرد.

امور خیریه خراسان  و  اوقاف  مدیرکل  کاری - 
وقف  تخصصی  نشست  در  گذشته  روز  جنوبی 
با جامعه پزشکی وقف گفت: از محل موقوفات 
درمانی، یک دستگاه هولتر فشار برای بیمارستان 
بیمارستان  به  الکتروشوک  رازی و یک دستگاه 
پرویز  االسالم  شد. حجت  اهدا  عصر)عج(  ولی 
به  تجهیزات  اهدای  مراسم  در  پور  بخشی 
اینکه  بیان  با  کرونا  مقدم  های خط  بیمارستان 
۲۵ درصد از بیمارستان های کشور وقفی هستند، 
افزود: خراسان جنوبی نیز از این موضوع مستثنی 
نیست و قسمت اعظمی از بخش های درمانی 
استان وقفی است. وی با اشاره به اینکه عمل به 
نیات واقفین  وظیفه شرعی است، ادامه داد:  زمانی 

که سالمتی در جامعه حاکم باشد می توانیم به 
قدرت و پیشرفت دست پیدا کنیم.

وقف در راستای کمک به مدافعان سالمت

به  توجه  با  اوقاف  امروزه  داد:  ادامه  پور  بخشی 
شیوع ویروس کرونا برنامه هایی در راستای کمک 
به مدافعان سالمت را در سرلوحه کار خود دارد.   
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اینکه 
از پروردگار تقاضا داریم تا مدافعان سالمت را سالم 

و تندرست نگه دارد، تا جامعه ای سالم داشته باشیم 
و قدردان زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با این 

ویروس منحوس هستیم.

۲۲۶ میلیون تومان هزینه دستگاه های 
وقفی به بیمارستان های بیرجند

بخشی پور با بیان اینکه این دستگاه ها ۲۲۶ میلیون 
تومان هزینه در برداشته است، اظهار کرد: در آینده 
با شارژ موقوفات، تأمین دیگر کاالهای  نزدیک 
و  پزشکی  جامعه  به  کمک  برای  نیز  درمانی 
درمانی انجام می شود. وی با بیان اینکه دستگاه 
درآمد  از محل  فشار  هولتر  و  الکتروشوک  های 
موقوفات خریداری  شده است، افزود: اعتباری بالغ 

بر ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال برای این موضوع 
اهدا  وقف  دهه  مناسبت  به  و  است  هزینه شده 
کردیم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ابراز 
امیدواری کرد:  با اهدای این تجهیزات روح واقفین 
حوزه درمان شاد شود و توانسته باشیم اندکی به 

بهبود حال بیماران استان کمک کرده باشیم.

وقف با نیت درمان و سالمت جامعه 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این 

بر  هزینه  پزشکی  تجهیزات  تهیه  گفت:  جلسه 
به روز شود  بوده و الزم است به صورت مداوم 
پیدا  ورود  قضیه  این  در  وقف  خرسندیم  ما  که 
با  افزود:  فیروزآبادی  دهقانی  است. محمد  کرده 
توجه به اینکه کمک های درمانی پاسخگوی همه  
هزینه های درمانی در شرایط کنونی نیست، وقف با 
نیت درمان و سالمت جامعه می تواند به سالمت 
دستگاه  اینکه  بیان  با  وی  کند.  کمک  جامعه 
الکتروشوک برای بیمارانی که به صورت حاد دچار 
قلبی  شدید  نامنظمی  مشکالت  یا  قلبی  ایست 
می شوند، به صورت اورژانسی مورد استفاده قرار 
می گیرد، افزود: دستگاه هولتر فشار پس از اتصال 
به بیمار ۲۴ ساعت فشار خون بیمار را خودکار چک 

می کند تا بر اساس اطالعات آن، درمان برای بیمار 
انجام شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  
با بیان اینکه دستگاه شوک حدود ۱۵۰ میلیون 
تومان قیمت دارد، تاکید کرد: باید در هر بخش 
از بیمارستان این دستگاه وجود داشته باشد و برای 
بیماران قلبی مورد استفاده قرار می گیرد. وی خاطر 
نشان کرد: قطعا مردم و خیرین با کمک به تامین 
نیازهای حوزه سالمت و درمان، سالمتی خود و 

خانواده هایشان را تامین کنند.

در دهه وقف صورت پذیرفت؛

اهدای دو  دستگاه پزشکی 
به بیمارستان های خط مقدم 
مبارزه با کرونا از محل موقوفات

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
     شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند )نوبت دوم(     تاریخ انتشار: ۹۹/۷/۲۹

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند می رساند:
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت با دستور جلسه ذیل از ساعت 
۱۰ الی ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۸/۱۸ در محل حسینیه صاحب الزمانی )عج( بیرجند واقع در 
خیابان حکیم نزاری برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم شرکت درخواست می گردد راس ساعت 
مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند. آن تعداد از اعضای محترم که امکان حضور در جلسه 
برایشان میسر نیست با دادن وکالت کتبی به یکی دیگر از اعضا یا نماینده تام االختیار حق رای خود 
را تفویض نمایند. یادآور می شود هر عضو عالوه بر رای خود می تواند از طرف یک نفر دیگر با در 

دست داشتن وکالت کتبی در جلسه حاضر و حق رای داشته باشد. 
ضمنا همراه داشتن کارت ملی و دفترچه عضویت، ماسک و خودکار شخصی الزامی می باشد

دستور جلسه: 
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2– رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های 
مالی سال ۱۳۹۸ ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹  4– تصویب بودجه 
 مربوط به بازپرداخت حق السهم اعضای مستعفی  5– تصویب تغییرات سرمایه شرکت براساس ترازنامه 
به تاریخ ۱۳۹۸/۱2/2۹  6– سایر موارد که در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد  7– انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی و بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال مالی.                                                        کاظم میری – رئیس هیئت مدیره  

 » فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای «  نوبت  اول   
دانشگاه بیرجند )مناقصه گزار به نشانی شهرستان بیرجند - دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد( درنظر دارد اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران 
دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبارات عمرانی و اعتبارات تخصیصی نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان  
2۰۹۹۰۳۰257۰۰۰۰۱۳ واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه  5 در رشته ابنیه( با در نظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد 

مربوطه از مورخ ۱۳۹۹/۰7/2۸ تا ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوع قراردادمحل اجراپروژه
مدت 
پیمان

مبلغ برآورد )ریال( 
براساس فهارس بها 

1399

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

تاریخ تحویل اسناد 
و پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

اجرای سقف ساندویچ پانل و 
آبروهای سالن ورزشی چند منظوره 

خواهران دانشگاه بیرجند

شهرستان 
بیرجند

به صورت سرجمع و براساس بخشنامه 
شماره 6/129918  مورخ 96/05/04  

ابالغی سازمان برنامه و بودجه
000 000 900226 933 503 24 ماه

حداکثرساعت 8 
صبح روز شنبه 

مورخ  1399/08/17

ساعت 10 صبح
روز یکشنبه 

مورخ 1399/08/18

تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه دانشگاه بیرجند یا واریز تقدی به حساب 
شماره 4۸۳546۰76 به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک تجارت دانشگاه بیرجند می باشد.

محل تحویل اسناد وپیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
ضمناً به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفاً به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و الزم است پاکت »الف«  عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: استان خراسان  

جنوبی- شهرستان بیرجند - دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد - سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه دانشگاه بیرجند در موعد مقرر تحویل گردد.
دانشگاه بیرجند محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات دانشگاه بیرجند می باشد .

قصـر موبــایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم

۰۹۱۵   ۱۶۳   2۹۱۸ 
۰۹۱۵   ۱۶۳   ۳۰۵۳ 
۰۹۱۵   ۱۶۳   ۵۵۸۵
۰۹۱۵    ۱۶۳   ۶۳ ۸۶ 
۰۹۱۵   ۱۶۳   ۶۴2۴

۰۹۱۵   ۱۶۳   ۷۳۵۶ 
۰۹۱۵   ۱۶۳   ۷۳۸2 
۰۹۱۵   ۱۶۳   ۸۴۷۷ 
۰۹۱۵   ۱۶۳   ۸۵۰۷ 
۰۹۱۵   ۱۶۳   ۹۱۰۵ 

۰۹۱۵   ۱۶۳   ۹22۱
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۰2۱۱ 
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۰۶ ۶۳ 
۰۹۱۵   ۱۶۴   2۴۵۹ 
۰۹۱۵   ۱۶  ۴۴۴  ۶۳ 

۰۹۱۵   ۱۶۴   ۵۴۹۶ 
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۵۷۹۵ 
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۶۰۳۸ 
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۶۰۳۹ 
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۹۳۰۶ 

۰۹۱۵   ۱۶۴   ۹۵۷۴ 
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۹۸ ۳۱ 
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۶۶ ۷۶
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۶۴ ۴۵
۰۹۱۵   ۱۶۴   ۵۹۵۳

۰۹۱۵   ۱۶۵   ۰۴۰۰
۰۹۱۵   ۱۶۵   ۰۶۰۰
۰۹۱۵   ۱۶۵   ۰۷۰۰
۰۹۱۵   ۱۶۵   ۰۹۰۰
۰۹۱۵   ۱۶۵   ۵۳۰۰

۳2 ۴۴ ۶۶ ۶۶ 
۳2 ۴2 ۴۳ 2۰ -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

آگهی تغییرات شرکت آریا کاواک کانسار )سهامی خاص( به شماره ثبت 56۳4  و شناسه ملی ۱4۰۰7۰4۱5۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای محمد فرید به شماره ۰۰74۹۹۹4۹4 به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم غزل کلهر به شماره ملی 4۳2452۳657 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه فرید به شماره ملی ۰۰62۸۳۸۸۱4 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- کلیه اسناد 

و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قرادادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1010343(

 آگهی تغییرات شرکت باهر دارو آروین )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳74 و شناسه ملی ۱4۰۰7۹۳۸5۳۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ ۱۳۹7/۱2/25 و پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹7/7/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای بهنام محتاجی به شماره ملی 
۰۸5۰۰5254۸ از سمت عضو هیئت مدیره شرکت خارج گردید و آقای محسن سخنور به شماره ملی ۰۸5۰۰26۱64 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 
۱۳۹۹/7/5 انتخاب گردید. 2 - خانم زینب پردل برون به شماره ملی ۰۸5۰۱5۹۹46 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیه محمد پور به شماره ملی ۰۸5۰۰25524 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )1010338(





موفقیت و انرژی

مناسبت ها

مهمترین علت افسردگی امروزه

یکی ازدالیل اصلی بروز افسردگی، کاهش میزان 
ارتباطات اجتماعی و به تبع آن کاهش گفت و گو 
با دیگران است؛ این روند باعث افزایش احساس 
تنهایی، انزوا و بی پشتیبان بودن می شود و در 

نتیجه افسردگی روز به روز افزایش می یابد.
 دکتر ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی 
و رئیس مرکز مغز و شناخت پژوهشگاه علوم 
وگو  گفت  گفت:  خصوص  این  در  شناختی 
نقش مهمی در بروز یا پیشگیری و حتی درمان 
افسردگی دارد. از یک طرف، گفت وگوی موثر 
و صمیمی عامل مهمی در پیشگیری و درمان 
افسردگی است و از طرف دیگر کاهش ارتباطات 
اجتماعی و گفت وگوی موثر بین افراد خانواده و 
جامعه یک عامل بسیار مهم در ایجاد افسردگی 

به شمار می رود.

 29 مهرماه؛ روز ملي صادرات

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز 
بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را 
در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت 
های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید، هموار کردن 
راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین 
کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار 
پررنگ تر می کند. از سال 1376  بیست و نهم 
مهر ماه با تصویب شوراي فرهنگ عمومي کشور، 
به عنوان روز ملي صادرات تعیین گردید. تعیین 
برای صادرات ضمن  از روزهای سال  یک روز 
مردم،  توده  میان  در  صادرات  فرهنگ  ترویج 
تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل 
افکار، شناخت تنگناها و بررسی راهکارهایی برای 
رسیدن به هدف واالی جهش صادرات می باشد. 
در واقع صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد 
و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش 
مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت 
ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید، 
هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به 
عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و 
کاهش انحصار پررنگ تر می کند.با تنوع بخشی به 
اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگی ها و 
نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه 
موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی به عایدات 
حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیر نفتی 
را می طلبند، چرا که افزایش بیش از پیش صادرات 
غیر نفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش 

تقاضا و کاهش بیکاری است.

بهترین زمان خوردن چای سبز

یک متخصص تغذیه گفت: بهترین زمان خوردن 
چای سبز، یک ساعت پس از صرف صبحانه 
است.شریف عزمی درباره فواید نوشیدن چای سبز 
که در رأس آن کاهش وزن قرار دارد، گفت: این 

نوشیدنی، چربی سوز است زیرا دارای موادی است 
که روند سوخت و ساز بدن و آنتی اکسیدان ها را 
تسریع می کند. چای سبز حاوی کافئین و کاتچین 
دو  این  است.  طبیعی(  اکسیدان  آنتی  )نوعی 

ترکیب، به روند متابولیسم کمک می کنند. 

راه های انتقال بیماری سل 

مرجانی متخصص بیماری های عفونی درباره  
راه های انتقال سل  گفت: با توجه به این که 
بیماری از فرد به فرد منتقل می شود، درصورتی 
که بیمار از بیماری خود خبر نداشته باشد از 

طریق سرفه، نفس کشیدن و یا حتی حرف 
زدن می تواند باعث آلودگی و انتقال به سایر 

افراد شود. 
وی افزود: در زمان کوتاهی حدود ۲ تا 3 هفته 

بیماری از حالت مسری بودن خارج می شود.

کاهش سکته مغزی با گالبی

مثل گالبی سفید  گوشت  های  میوه   خوردن 
به  ابتال  خطر  کاهش  در  طرز چشمگیری  به 
سکته مغزی موثر است. بر اساس یک مطالعه، 
شرکت کنندگانی که بیش از 171 گرم میوه های 

حاوی گوشت سفید مصرف می کردند، به نسب 
کسانی که کمتر از 75 گرم از این میوه ها استفاده 
می کردند، تا 5۲ درصد کمتر به سکته مغزی دچار 
شدند. محققان دلیل این تاثیر قابل مالحظه را میزان 

باالی فیبر و فالونوئید در این میوه ها می دانند.

کلید اصلی بهبود ویروس کرونا

ویروس شستشوی صحیح  کرونا  اصلی  کلید 
دست ها، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده صحیح 
از ماسک می باشد که در برگیرنده استفاده صحیح 
از ماسک، شستشو و ضدعفونی مکرر دست ها 

است.  ایمن  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  و 
ارزش هیچ چیز باالتر از حفظ جان و سالمتی فرد 
و خانواده نمی باشد، امید است که آه حسرت و 
ندامت در برگزاری مراسم شادی و دورهمی های 

خانوادگی دامن گیر افراد نشود.

منبع عالی آهن در مواد غذایی

 آهن یک ماده الزم و مهم غذایی است. گندم یا 
عدس به صورت جوانه زده از منابع بسیار خوب 
آهن محسوب می شود که می توانید آنها را همراه 
ساالد با آبلیمو میل کنید و حتی از این جوانه ها به 

صورت تازه یا خشک شده در غذاهای کودکان 
استفاده کنید. باید توجه داشت چون آهن منابع 
گیاهی از نوع فریک است برای افزایش جذب این 
نوع آهن، منابع گیاهی ذکر شده را با منابع ویتامین 

C مثل لیمو ترش یا نارنج باید مصرف کرد.

در یک تحقیق مشاهده شد تعداد ذرات آلوده در ماسک های پوستی و پشمی بسیار بیشتر از شرایطی 
بود که از ماسک استفاده نشده بود. در این تحقیق مشخص شد ماسک های جراحی که توسط کادر 
درمان مورد استفاده قرار می گیرد موثر هستند. ماسک پلی پروپیلن در رده سوم اثر بخشی قرار گرفت. 
ماسک های پنبه ای یا کتان هم عملکرد بسیار خوبی داشته و قادر بودند مانع انتشار میزان قابل توجهی 
از ذرات هنگام گفتگو شوند. وقتی افراد صحبت می کنند، قطرات کوچک در هوا رها می شود، بنابراین 
بیماری با صحبت کردن بدون سرفه یا عطسه می تواند گسترش یابد.استفاده از ماسک یک روش ساده 

و آسان برای کاهش شیوع کووید 1۹ است.     

تب، سرفه و تنگی نفس از شایع ترین عالئم بیماری کووید 1۹ بوده و بیشتر شناخته شده هستند.  ریزش مو: 
اگرچه دلیل آن مشخص نیست، به نظر می رسد ریزش مو عالمت دیگری است که برخی از افراد مبتال به 
بیماری کووید 1۹ به آن دچار می شوند. ممکن است ریزش مو مربوط به استرسی باشد که هنگام مقابله با 
عفونت به بدن وارد می شود.  التهاب ملتحمه: پزشکان تاکید کرده اند که بیماری کووید 1۹ می تواند موجب 
عارضه التهاب ملتحمه )قرمزی چشم( شود. التهاب ملتحمه، یک عفونت ویروسی یا باکتریایی مسری در 
ملتحمه چشم است، غشایی که کره چشم و پلک را می پوشاند.  احساس گیجی: به گفته کارشناسان ممکن 

است بیماری کووید 1۹ در افراد مسن با احساس گیجی نشان داده شود یا عارضه تشدید شود.

عالئم غیرمعمول تر کووید 19از این نوع ماسک هرگز استفاده نکنید

زمانی که تمرکز زیادی بر روی یک پروژه دارید، ذهن شما 
این فشار را حس می کند و در نهایت به انبوهی از افکار 
متفاوت می رسید که هیچ کمکی به دستیابی شما به هدف 
تان نمی کند. وقتی خود را به انجام کاری وادار می کنید 
دچار استرس می شوید و استرس وضعیتی است که اکثر 
افراد تمایل دارند به هر قیمتی شده از آن پرهیز کنند. اگر 
احساس می کنید هیچ فکر و ایده ای به ذهن تان نمی رسد، 
کاری که در دست دارید را متوقف کرده و استراحت کنید. 
گاه به دلیل حجم زیاد افکاری که هیچ ارتباطی با کاری 

که در دست دارید ندارند، ذهن تان قادر به تولید ایده های 
جالب نیست، توصیه می شود از طریق مدیتیشن افکار خود 
را مرتب کنید. فقط الزم است محلی آرام و ساکت پیدا کنید، 
بنشینید و بر روی تنفس کنترل شده تان تمرکز کنید و ذهن 
خود را از تمامی افکار غیرضروری پاکسازی کنید. سکوت 
محیط اطراف به شما کمک می کند به مغز خود در کاهش 
افکار مازاد و تمرکز بر ضروریات کمک کنید. اشتباهی که 
خیلی ها مرتکب می شوند، این است که فراموش می کنند 
ایده های جالبی که به ذهن شان می رسد را یادداشت کنند. 

گاهی این افکار از جایی که اصال فکرش را هم نمی کنید 
به ذهن تان می رسد و معموال در آن زمان آمادگی اجرای 
آن ایده ها را ندارید. برای اطمینان از آنکه ایده های خود را از 
دست نمی دهید، باید عادت کنید که همیشه یک قلم و دفتر 
به همراه داشته باشید تا بتوانید بالفاصله از ایده های جالب 
خود یادداشت بردارید.  گاهی مشکل عمده موجود بر سر راه 
خالقیت این است که ایده هایی در ذهن فرد وجود دارد ولی 
نمی داند کار را باید از کجا آغاز کند. هر ایده ای را می توانید 

به چند مرحله و بخش خاص تقسیم و اولویت بندی کنید.

راهکار افزایش قوه تخیل و ابتکار  

یاد یاران

)شهید محمدسعید درویشی،  بیرجند(: ما هر چه به دست آورده ایم مرهون رهبری های پیامبرگونه امام امت می دانیم . این نعمت بزرگ الهی را تنها نگذاریم گرچه بحمدا... تا کنون 
وفادار بوده و امیدواریم که در سایه این سالله پاك رسول ا... )ص( انقالب اسالمی را به صاحب اصلي اش امام زمان )عج ( تحویل نموده تا به سعادت برسیم.
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ضعفي  بر  داللت   -1 افقي: 
علیرغم سالمت و قدرت عمومي 
به زوال  تواند منجر  دارد که مي 
شود- کشور آسیایي ۲-  ستوده تر- 
پرنده اي خواننده- بازیکني در تیم 
فوتبال  3- نوعي ماده در پزشکي 
- سراپرده- استخر طبیعي ۴- به 
هم ساییده شده- ایالتي در امریکا- 
قسمتي از اوستا 5- جشنواره بین 
المللي فیلم- شادباش- نوشته هاي 
اصلي 6-  تغار چوبي- فیلم آرش 
معیریان- چاه متبرك مدینه- بسیار 
دانا 7- بي ریا- سرنگ- قیمت ۸- 
شترمرغ امریکایي- نصف- کتاب 
دیني یهودیان ۹- شهر شمالي- 
کودك ۲ تا 7ساله - گل همیشه 
1۰- کتف- آهنگر شاهنامه - موي 
گردن شیر- از ضمایر متصل 11- 
بازیگر  پرندگان-  النه  ماه-  هاله 
هالیوود با نام جاني 1۲- کلمه سؤالي 
- به هم سوده شدن- پوپک 13- 
مترسک- رس مالخط- چاشني 
خورشتي-  گیاه  مرکباتي1۴- 
وگرنه- سمت چپ  15- نوعي 
ابزار ساده و دستي در منزل- یکي 

از مشهورترین مناظر ونگوگ

واحدي  پیرابالیني-  عمودي:1- 
در وزن ۲- یکتا - ضربه فني در 
بوي  قافیه 3-  همراه   - بوکس 
 -۴ بیصدا  فروتني-   - خوش 
پشیماني - بت  جاهلیت - آواز 
گروهي- پسوند جس 5-   وزیر 
خسرو انوشیروان- ناگوار بودن- از 
زبانهاي برنامه نویسي 6- ضمیر 
مفرد-  شخص  دوم  متصل 
برودت- هدیه چهره گشایي 7- 
ضربه پا به توپ- عاقبت جوینده- 
شهري در استان گیالن ۸- دانه به 

دانه- ظرف پلوخوري- سبک ۹- 
کرمینه- امتحان- رشته کوهي در 
اسم  نشانه  پوسته-  یاغي-   -1۰
مصدر 11- گیاه ناژو- برچسب- 
شمارش  واحد   -1۲ گلي  نام 
دکان- همان بس است- سخن 
دعاي  چیزي 13-  آخر  بیهوده- 
بد- حواله پول- نام دخترانه 1۴- 
نوعي بافت زنده گیاهي- شهري در 
استان آذربایجان غربي- آتش15- 
بوي خوش- از شیریني هاي عید 

نوروز در گیالن

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
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1۰
11
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15

1234567891۰1112131415
نوناقاکیراتساک1
مواقممدمههاگا2
اشفامدمهدادرخ3
زولابردموجهص4
هربخایرامسف5
اففیاخوبلکای6
سیخالوگنامارا7
تلاسرشویتخبدب8
اگوینالسرالیا9
مورسومفولبند1۰
یشاوادمبارخ11
نفیدردکارسنپ12
والسامامتماگل13
فساتلاراسررای14
ندناشفناجپیترس15

اولین مرکز مبادله کاالی صنعتی دسته دوم در استان خراسان جنوبی
بورس خرید و فروش لوازم صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خطوط تولید 

کارخانجات، ماشین آالت و مرغداری

   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳۴          ۰۹۱۵۷۶۱۷۰۵۰ - ۳۲۴۳۵۰۵۰

به یک نفر همکار و شراکت در کار 
فروشگاه لوازم خودرو نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

زم
نیا

به یک نیروی خانم ترجیحا لیسانس آشنا به کامپیوتر 
با روابط عمومی باال جهت انجام امور دفتری نیازمندیم. 

لطفا جهت همکاری رزومه خود را به شماره واتساپ 
۰۹۱۳۴۵۶۸۷۹۲ ارسال و یا برای تکمیل فرم به آدرس 

میدان شهدا، پشت بانک صادرات، ساختمان آوا مراجعه نمایید. 
ساعت کاری: ۸-۱۴

یم
ند

زم
نیا

اصل برگ سبز )شناسنامه( و کارت 
خودروی پژو ۴۰۵ به شماره موتور 

۱۲۴۸۶۲۳۲۸۷۷ ، به شماره شاسی 
۴۰۳۳۰۱۷۴ و شماره انتظامی

۹۴۴ د ۲۳ ایران ۱۶ متعلق به شورای  
سیاستگذاری ائمه جمعه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

فروشگاه لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی به فروش می رسد.
۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

صـد در صـد ایـرانی
سجادشهر، فلکه نیک اختر 09156580716 - 32461002  

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 مشـاوره در انتخـاب 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

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  ۰915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 27۰۰ تومـان

با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 
سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه

۰5632255118 - ۰9358753434شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

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

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳۶۲۴۹۹۸  
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵

۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

از تولید به مصرف )کیفیت عالی(
کارخانه سنگ بری محمدعلی بوشادی

 با بهترین سنگ مرغوب
 آماده خدمت رسانی به همشهریان 

و صنوف مختلف می باشد.
آدرس کارخانه : کیلومتر 12 جاده 
بیرجند - مشهد  تلفن: 32321895

آدرس دفتر سنگ فروشی :
 شهید تیمورپور 13 - پالک 2

تلفن: 32357477 - 09151614049  

۰9157563875 - سعدی

اتوبــار بــزرگ   قــاصدک
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های ۵/۵ و ۶/۵ متری اتاق بزرگ )مخصوص اثاثیه زیاد و حجیم(
شهرهای تهران،مشهد، زاهدان،یزد،کرج  و  بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه در اسرع وقت

کارگر تنها جهت تخلیه یا بارگیری داریم
جابجایی یخچال ساید صددرصد تضمینی
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توزیع روزانه ۱۵ تن تخم مرغ؛ گرانی را از جهاد کشاورزی پیگیری کنید

شناسایی ۱۵۷ مورد جدید ابتال به کووید ۱۹ در خراسان جنوبی

 صداوسیما- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از ۲۱۴ آزمایش انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته در استان ۱۵۷ مورد جدید کووید ۱۹ شناسایی شدند.دکتر مهدی زاده 
افزود: از این تعداد ۶۱ مورد مربوط به شهرستان بیرجند، ۲۸ مورد قاین، ۱۶ مورد زیرکوه، ۱۲ مورد درمیان، ۱۰ مورد سرایان، طبس، بشرویه و خوسف هرکدام ۸ نفر، ۵ مورد سربیشه 
و یک مورد مربوط به شهرستان فردوس است. وی با اشاره به ثبت ۷ مورد فوت جدید در شبانه روز گذشته، افزود:  آمار جان باختگان بیماری کرونا در استان به ۲۱۶ نفر رسید.

* حاج غالمرضا فروغی نیا پدر شهید 
علی فروغی نیا به فرزند شهیدش پیوست.
* ۱۵۰ بسته کمک مومنانه موسسه 
جوانان  جمعیت  هنری  فرهنگی 
سرزمین خورشید شبکه جوانان رضوی 
استان خراسان جنوبی به خانواده های 
توانخواهان موسسه خیریه علی اکبر)ع( 
تومان  ارزش ۴۰۰۰۰۰  به  کدام   هر 

در روز شهادت امام رضا)ع( توزیع شد.
* یک واحد نانوایی در بیرجند به اتهام 
عرضه خارج از شبکه ۵۰۰ کیسه آرد 
به ارزش ۲۴۶ میلیون ریال به تعزیرات 

حکومتی معرفی شد.
* ۵۶۹ هزار نفر در استان آموزش های 

همگانی هالل احمر را فراگرفتند.
* ۱۰ هزار بسته بهداشتی و پنج هزار 
توسط  نیازمندان  بین  غذایی   بسته 

موکب ها در سال جاری توزیع شد.
* عامل شکار غیر مجاز یک رأس قوچ 

وحشی در طبس بازداشت شد.
* ۱۳ طرح عمرانی عام المنفعه امسال از 

محل پرداخت زکات در استان اجرا شد.
* فهرست کاال های تولیدی و وارداتی 
مخرب محیط زیست مشمول عوارض 
عوارض  میزان  همچنین  و  پسماند 
متعلقه و نحوه واریز آن به حساب های 

تعیین شده دولت اعالم شد.
* ۵ تن و ۶۲ کیلوگرم فرآورده عسل در 

خراسان جنوبی تولید شد.
* مدیر تعاون روستایی خوسف گفت: ۱۲۵ 
هزار گل نرگس از کشاورزان به صورت 
توافقی خریداری و مطالبات نرگس کاران 
به مبلغ حدود ۶۰ میلیون تومان به حساب 

کشاورزان واریز شده  است. 

اخبار  کوتاه 

پرداخت ۱۴۶ میلیارد تومان تسهیالت 
به واحد های تولیدی خراسان جنوبی

۱۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
در نیمه نخست امسال برای اجرای طرح های 
استان  به  تولیدی  و  سرمایه گذاری  مختلف 
پرداخت شد. مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استانداری گفت: این تسهیالت از 
محل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه برای 
اجرای ۹۰ طرح اختصاص یافته است. اکبری راد 
افزود: این تسهیالت برای اجرا و تکمیل ۱۸ طرح 
صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به باال، 
۷۲ طرح کشاورزی و یک طرح میراث فرهنگی 
پرداخت شده است. وی گفت: با اجرای این 
طرح ها برای هزار و ۱۲۸ نفر شغل ایجاد می شود.

گالیه نمایندگان مردم خراسان جنوبی 
از تغییر استاندار

رئیس مجمع نمایندگان مردم خراسان جنوبی 
از  استان  این  استاندار  تغییر  از  مجلس  در 
سوی وزارت کشور بدون اطالع نمایندگان، 
استان  نمایندگان  گالیه کرد. رئیس مجمع 
در مجلس در گفتگو با برنامه رادیویی گفت: 
مسئوالن وزارت کشور برای تغییر استاندار ، 
هیچ کدام از ۴ نماینده مردم خراسان جنوبی 
را مطلع نکردند و ما از منابع غیر رسمی متوجه 
این تغییر و تحول شدیم. خسروی اسفزار افزود: 
هنگامی که بار اول تصمیم بر جابجایی استاندار 
خراسان جنوبی گرفته شد ما با وزارت کشور و 
معاون پارلمانی رئیس جمهور تماس گرفتیم و 
ادله خود را برای ادامه فعالیت آقای معتمدیان 
ارائه دادیم و آن ها خیال ما را راحت کردند که 
موضوع جابجایی منتفی است.وی گفت: اما 
این بار وزارت کشور بدون اطالع به نمایندگان 
خراسان جنوبی و بدون هیچ مشورتی با ما ، این 
جابجایی و تغییر استاندار را مصوب و اجرایی 
کرد. وی افزود: به طور حتم در این یک سال 
باقی مانده از دولت کنونی، فرصت استاندار ما 
پس از عزیمت به خراسان رضوی نیز تنها 
صرف آشنایی با مسئوالن این استان خواهد 
شد. خسروی اسفزار گفت: وزارت کشور در 
خصوص انتخاب فرد جدید نیز برای سمت 
استاندار خراسان جنوبی با مجمع نمایندگان 
خراسان جنوبی هیچ مشورتی انجام نداده است.

گازرسانی به فاز دوم کارخانه
 کاشی فرزاد اجرا شد

سید محمود هاشمی، مدیرعامل شرکت گاز 
استان گفت: عملیات برش خط فوالدي ۱۶ 
اینچ بیرجند به خوسف،  نصب سه راهي و اخذ 
انشعاب جهت ایستگاه کاشي فرزاد از محل خط 

۱۶ اینچ با موفقیت اجرا شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان: توسعه خدمات الکترونیک با حذف ثبت نام کداقتصادی

راه اندازی مرکز پاسخگویی شبانه روزی به مطالبات سرمایه گذاران

شاخص ابتال به کرونا در خراسان جنوبی دو برابر میانگین کشوری است

کشاورزان خراسان جنوبی نگران تامین کود شیمیایی نباشند

جنوبی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
فضای  تسهیل  و  سازی  روان  درخصوص 
کسب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و 
کار گفت: برابر دستورالعمل های ابالغی، جهت 
تسهیل فضای کسب و کار اشخاص حقوقی و 
همچنین توسعه خدمات الکترونیک به مؤدیان 

محترم مالیاتی، شناسه ملی به عنوان شماره 
اقتصادی تلقی شده و بنگاه های اقتصادی 
شروع  برای  الزم  مجوزهای  اخذ  جهت 
 کسب و کار، نیازی به شماره اقتصادی ندارند. 
احسانی مهر افزود: در حال حاضر اشخاص 
حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب و 

کار از اصناف و اتحادیه ها و همچنین اشخاص 
حقوقی و بنگاه های اقتصادی به محض ثبت 
در اداره ثبت شرکت ها، در سامانه سازمان امور 
مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده و مؤدی مالیاتی 
تلقی می شوند و اطالعات هویتی آنها، به صورت 
برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور 

منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص 
حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان 
شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد 
می گردد. همچنین مؤدیان مالیاتی در صورت 
مشمول بودن در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز 
نام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.ثبت نام شده و نیازی به دریافت گواهینامه ثبت 

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
های  زیرساخت  ایجاد  از  جنوبی  خراسان 
الزم برای پاسخگویی شبانه روزی و ۲۴ 
ساعته به مطالبات سرمایه گذاران خبر داد. 
ستاد  جلسه  در  خبر  این  اعالم  با  عابدی 
تسهیل و رفع موانع تولید استان خاطرنشان 
کرد: با راه اندازی مرکز فوریت های بررسی 
مشکالت واحدهای تولیدی و طرح های 
سرمایه گذاری در استان ، پاسخگویی به 
 مشکالت سرمایه گذاران ۲۴ ساعته می شود. 
شرایط  به  توجه  با  نمود:  تصریح  وی 

حساس کنونی و تأکید دولت بر تحقق شعار 
سال، سامانه ای جهت بررسی مشکالت 
واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد می شود. 
معاون استاندار اظهار کرد: کلیه متقاضیان 
طرح  اجرای  روند  در  که  گذاری  سرمایه 
تولیدی خود با مانعی مواجه شده اند یا سرمایه 
گذارانی که از گذشته مشغول فعالیت می 
 باشند و در ادامه راه به مشکلی برخورده اند، 
می توانند از ظرفیت این سامانه برای رفع 
آن اقدام نمایند.وی ادامه داد: کلیه فعاالن 
حوزه های صنعتی، معدنی و کشاورزی می 

کنند.  برداری  بهره  ظرفیت  این  از  توانند 
عابدی با تأکید بر این که هدف از راه اندازی 
این سامانه، پاسخگویی در لحظه به سرمایه 
های  دستگاه  شد:  متذکر  است،  گذاران 
اجرایی مکلفند به محض بارگذاری مشکل 
و مسئله ای از سوی سرمایه گذاران، آن را 

پیگیری نمایند. 
به گفته وی؛ کارشناس خبره و زبده دستگاه 
های اجرایی برای فعالیت در این سامانه به 
دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در 
معرفی  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان 

می شوند.
اساس  بر  کرد:  اظهار  استاندار  معاون 
دستورالعمل های ابالغی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تا دو هفته آینده با جمع 
ها،  استان  کلیه  از  الزم  اطالعات  آوری 
عابدی  کرد.  خواهد  بارگذاری  را  سامانه 
این  کامل  اندازی  راه  زمان  تا  گفت: 
متقاضیان  و  گذاران  سرمایه  سامانه، 
فعالیت در حوزه تولید می توانند با مراجعه 
سازمان   ۲ شماره  ساختمان  به  حضوری 
صنعت، معدن و تجارت مشکالت خود را 

از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
پیگیری نمایند.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا 
در خراسان جنوبی خواستار رعایت پروتکل های 

بهداشتی از سوی مردم شد و گفت: شاخص 
ابتال به کرونا در استان دو برابر میانگین کشوری 
است. به گزارش مهر، غالمرضا شریف زاده با 
اشاره به آخرین وضعیت کرونا در خراسان جنوبی 
بیان کرد: تا کنون ۱۷ هزار و ۹۰۷ آزمایش در 
استان انجام شده است که نتیجه ۴ هزار و ۷۸۶ 

آزمایش مثبت بوده است. وی با بیان اینکه میزان 
ورود تجمعی خراسان جنوبی به ۵۶۱ در ۱۰۰ 
هزار نفر افزایش یافته است، گفت: شاخص 
کشوری ورود تجمعی ۶۲۴ در ۱۰۰ هزار نفر 

بوده که با شاخص استانی فاصله چندانی ندارد.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا 

در خراسان جنوبی بیان کرد: بیرجند با ۷۳۱ در 
۱۰۰ هزار بیشترین میزان ورود تجمعی در استان 
را به خود اختصاص داده و بشرویه در جایگاه 
دوم قرار دارد. وی اظهار کرد: شاخص کشوری 
موارد جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته ۴.۶ در 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده که این شاخص در 

خراسان جنوبی ۹.۹ در ۱۰۰ هزار نفر یعنی بیش 
از دو برابر میزان کشوری است. شریف زاده با 
اشاره به وضعیت قرمز کرونا در استان بیان کرد: 
از شهروندان خواستاریم در رعایت پروتکل های 
بهداشتی همتی ویژه داشته باشند و از جابه جایی 

های غیر ضرور پرهیز کنند.

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی با بیان اینکه ۸ هزار و ۳۰۰ تن انواع 

است،  شده  توزیع  استان  در  شیمیایی  کود 
گفت: در حال حاضر کود شیمیایی به اندازه 
 کافی موجود است و کشاورزان نگران نباشند. 
به گزارش تسنیم، غالمرضا قوسی با بیان اینکه 
در حال حاضر ۴۰ کارگزار در تامین کود مورد 
نیاز کشاورزان در سطح استان فعالیت دارند 
گفت: ۸ هزارو ۳۰۰ تن انواع کود شیمیایی با 

شروع فصل کشت پاییز در استان توزیع شده 
است. وی با بیان اینکه این کودها از نوع پتاس 
و فسفات است که در سومین مرحله توزیع 
برای اراضی گندم، جو و کلزا استفاده می شود 
افزود: کشاورزان می توانند برای دریافت تامین 
مراجعه  کارگزاران  به  کشاورزی  نهاده های 
کنند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 

جنوبی افزود: کشاورزان در صورت نبود کود در 
کارگزاری می توانند به شرکت خدمات حمایت 
محصوالت کشاورزی استان مراجعه کرده و 
حواله کود مورد نیاز خود را تهیه کنند. قوسی 
اظهار کرد: کود اوره به دلیل اینکه تولید داخل 
کشور است قیمت آن با سال گذشته تغییری 
نکرده و کیسه ۵۰کیلویی با ۵۴ هزار و ۵۶۲ 

هزار تومان عرضه می شود. وی بیان کرد: کود 
سولفات پتاسیوم با ۵۴۴ هزار و ۲۵۰ تومان، دی 
آمونیوم فسفات با ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان و کلر 
پتاسیم با ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شود. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان 
کرد: در تامین  نهاده های کشاورزی به ویژه کود 

هیچ مشکلی در استان نداریم.

۲ طرح عمرانی پلیس در 
خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

ایرنا - ۲ طرح عمرانی با اعتبار بیش از ۵۲ 
میلیارد ریال همزمان با هفته نیروی انتظامی 
افتتاح  طبس  و  بیرجند  شهرستان های  در 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ساختمان  شد. 
شهرستان طبس و ۲ واحد مسکونی سازمانی 
با حضور  بیرجند روز دوشنبه  در شهرستان 
فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئوالن 
به بهره برداری رسید. این آیین به صورت ویدئو 
کنفرانس و همزمان با سایر استان های کشور 
برگزار و ضمن افتتاح طرح های عمرانی از چند 

خیر امنیت ساز نیز تقدیر شد.

آیـا می دانیـد مصرف "لوبیـا" ۴۰۰ معلـول و سالمنـد موسسـه در مـاه ۱۵۰کیلـوگـرم است!؟

آگهی تغییرات شرکت آریا سوالر صنعت )سهامی خاص( به شماره ثبت 3348 و شناسه ملی 10360047589 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمدرضا صباغ زاده به شماره ملی0652919529 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم الهه صباغ زاده به شماره 
ملی 3610484391 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد مودی به شماره ملی 0653210361 به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1399/12/6 انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای 

محمدرضا صباغ زاده رئیس هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1012355(

تاسیس شرکت آریا بهساز بارثاوا )سهامی خاص( در تاریخ 1399/01/30 به شماره ثبت 6192 به شناسه ملی 14009081428 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل : رشته ساختمان و ابنیه : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی،محوطه 
های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها . رشته تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری ، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها ، سیستم های سردکننده ساختمان ، 
تأسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک، وسایل انتقال )آسانسور پله برقی (سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و 
سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی و شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی )سندبالست(، حفاظت کاتودی، پوشش )الینیگ( و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب کوچک. رشته راه سازی : در برگیرنده امور 
پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده های فرعی و اصلی ، بزرگراه ها ، راه های ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، فرودگاه ها ، تونل ها ، پلها ، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل ) شامل 
تهیه ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات ( و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته آب : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های 
توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب،کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، 
سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. رشته نفت و گاز : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و 
خطوط لوله جریانی و مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز .) به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری معادن نفت و گاز پتروشیمی 
وانجام فعالیت باالدستی صنعت نفت گاز و پتروشیمی ( رشته نیرو : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص. 
رشته کشاورزی : دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری ، آبیاری ، بهسازی و اصالح اراضی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر ماهی ، مالچ پاشی و تثبیت شن های روان ، عملیات به 
زراعی ، کاشت و برداشت محصوالت عمده و استراتژیک ، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت ،کارهای دامپزشکی ، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن ، کارهای دامپروری شامل ) مرغداری ،گاوداری، زنبورداری و گوسفند داری 
( شیالت و آبزیان . انجام خدمات پشتیبانی در زمینه حمل و نقل درون شهری ، تامین نیروی انسانی ، نگهداری فضای سبز ، امور آشپزخانه ها و رستوران ها ، امور تاسیسات ، تعمیر ونگهداری ، تایپ و تکثیر. واردات و صادرات 
ماشین آالت، مصالح و لوازم مورد نیاز در زمینه ی تخصص های فوق الذکر - خرید و فروش محصوالت و ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای فوق - اخذ اعتبارات و تسهیال ت مالی از موسسات مالی و اعتباری و بانکی 
در سراسر کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله بهشتی 
، کوچه سجاد2 ، بلوار شهید بهشتی ، پالک 46 ، طبقه همکف کدپستی 9718885684 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 2/2446/31 مورخ 1399/01/25 نزد بانک صادرات شعبه خیابان توحید بیرجند با کد 2446 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای حسین 
رمضانی به شماره ملی 0640132421 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم زهرا رجبی به شماره ملی 0921748000 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای عبدالستار فیض بخش به شماره ملی 
5230018240 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 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 
با امضای آقای حسین رمضانی )رئیس هیئت مدیره( و آقای عبدالستار فیض بخش )مدیر عامل( و کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای عبدالستار فیض بخش )مدیر عامل( به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای مهدی عابدینی به شماره ملی 0651850207 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فاطمه الهیاری به شماره ملی 5239674000 به سمت بازرس علی البدل 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 )1012361(

آگهی تغییرات شرکت آریا کاواک کانسار )سهامی خاص( به شماره ثبت 5634 و شناسه ملی 14007041530 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد 
فرید به شماره 0074999494 و خانم غزل کلهر به شماره ملی 4324523657 و خانم فرزانه فرید به شماره 
ملی 0062838814 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2ـ آقای 
داود مالکی مهر به شماره ملی 0073982490 به عنوان بازرس اصلی و خانم رقیه جلیلی نیا به شماره ملی 

0652832490 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1010342(

آگهی تغییرات شرکت پیشگام برآورد جم )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 1461 و شناسه ملی 
14008608207 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی قاین به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات ، بخش 
مرکزی ، شهر قاین، محله آزادگان ، بلوار سیمان شهر ، بلوار شهرداری ، پالک 3 ، طبقه اول و کدپستی 

9761783967 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )1012359(

تاسیس موسسه غیر تجاری پیشگامان نوین تندرستی اسالمیه در تاریخ 1399/06/29 به شماره ثبت 124 
به شناسه ملی 14009443790 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. نام: پیشگامان نوین تندرستی اسالمیه موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت : 
ترغیب نسل جوان به انجام فعالیت های ورزشی به عنوان بخشی از وظایف زندگی روزانه و سعی در تشویق 
و ترغیب آحاد مردم به انجام فعالیت های ورزشی خصوصا ورزش های همگانی و اطالع رسانی و آگاه سازی 
عمومی در مورد تاثیرات و فواید ورزش در زندگی روزانه. به موجب مجوز از اداره کل وزارت ورزش و جوانان 
برابر با شماره مجوز 1704/13960911191902 در تاریخ 1396/11/17 در استان مربوطه این آگهی به 
ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان 
فردوس ، بخش اسالمیه ، شهر اسالمیه، محله مقصود آباد ، بلوار شهدا ، خیابان امام خمینی ، پالک 0 ، طبقه 
 همکف کدپستی 9773163373 دارایی شخصیت حقوقی 0 ریال نقدی مدیران خانم جمیله بیکی زاده 
به شماره ملی 0850003067 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 5 سال، آقای حمید عشرتی به شماره ملی 
0850114251 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال، آقای مسعود کشمیری به شماره ملی 
0850121922 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 5 سال و به سمت خزانه دار به مدت 5 سال، خانم ملیحه 
بیکی زاده به شماره ملی 0859871428 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 5 سال، آقای ناصر نجفیان به 
شماره ملی 0859893936 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضای ملیحه بیکی 
زاده به عنوان دبیر و مسعود کشمیری به عنوان خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری موسسه با امضای ملیحه بیکی زاده به عنوان دبیر همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 
بازرسان: خانم عاطفه عابدینی به شماره ملی 0850093694 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. به موجب مجوز شماره 

4380/42 مورخ 1399/04/31 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی تاسیس گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )1013445(

آگهی تغییرات شرکت برساد گستر خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5846 و شناسه ملی 14007852691 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم سمیه مرتضی 
پور قاین به شماره ملی 0889081379 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان کرباسچی به شماره 
ملی0651881471 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی شرفی به شماره ملی0083425551 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 -آقای علی میغانی به شماره ملی 
0640127207 به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای احسان کرباسچی به شماره ملی0651881471 )نایب 

رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1013438(
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :

َمن َجلََس َمجلِسا یُحیی فیِه أمُرنا ، لَم یَُمت قَلبُُه یَوَم تَموُت الُقلُوُب

هر که در مجلسی بنشیند که در آن یاد ما )اهل بیت( زنده می شود ، قلبش، در روزی که قلب ها می میرند، نمی میرد.

)بحار االنوار ، ج 44 ، ص 2۷8(

کاری- مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند 
روز گذشته  از فاز سوم پروژه شهید صیاد شیرازی بازدید کرد. 
تعاونی مسکن 04  اینکه شرکت  بیان  با  مهندس کسایی 
بیرجند،  اجرای موفق پروژه ها  را داشته، افزود: آغاز پروژه ای 
با تعداد 720 واحد مسکونی برای خراسان جنوبی، سرمایه ای 

سودمند و برندی خاص می باشد. 
عنوان  به  را  دلسوز  و  منسجم  مدیریتی  بارز  نقش   وی  

مهم ترین دالیل موفقیت این شرکت دانست.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند با اشاره 
به اینکه این شرکت تعاونی با همتی قابل تحسین در سال 
های 94 و 98 بین تعاونی های مسکن در سطح کشور رتبه 
اول را کسب کرده، ادامه داد: در 9 سال اخیر تعاونی برتر 
مسکن استان نیز بوده است. کسایی با اشاره به اینکه دغدغه 
تامین مسکن از اولویت های مهم بخش تعاون می باشد، 
خاطرنشان کرد: امیدواریم با نظارت مستمر همانند گذشته، 

بتوانیم شاهد اجرای موفق فاز جدید تعاونی مسکن باشیم.

   مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند:  

شرکت تعاونی مسکن 04 بیرجند
 موفق ترین تعاونی در بخش مسکن است 

محمودابادی- عملیات اجرایی بوستان 
خطی مهرشهر آغاز شد.

روز گذشته طرح احداث بوستان خطی 
مهرشهر  منطقه  در  محلی  بازارچه  و 
بیرجند با حضور معاون عمرانی و معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، 
فرماندار بیرجند، شهردار، اعضای شورای 
شهر و جمعی از مدیران استان، با اعتبار 
 مورد نیاز ۸۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شد.
براساس طرح اولیه در این بوستان خطی 
پارک محله ای، پارک بانوان، زمین بازی 
کودکان، زمین ورزشی، مسیر پیاده روی 
است.  شده  دیده  محله ای  بازارچه  و 
مساحت این بوستان ۱۶ هزار و ۲۰۰ 
می شود  پیش بینی  و  است  مترمربع 
مهرشهر  ساکن  افراد  از  نفر  هزار   ۱۵
بهره مند شوند.  مزایای آن  از   بیرجند 
بوستان خطی مهرشهر که در حاشیه 
خیابان اجتهاد کلنگ زنی شد و بسیاری 
منطقه  در  را  مردم  نیازمندی های  از 
مهرشهر بیرجند پوشش خواهد داد، در 
راستای برنامه استان و تاکید مدیریت 
عدالت  ایجاد  بر  مبنی  استان   عالی 
 اجتماعی در تقسیم امکانات بین ۲  منطقه 

شمال و جنوب شهر احداث می شود.
حقوق معوق نداریم

آیین گفت:  این  در  بیرجند   شهردار 
در کمتر از سه سال بودجه شهرداری 
بیرجند به بیش از چهار برابر افزایش 

یافته است و حقوق معوق نداریم.
محمدعلی جاوید افزود: اگر محدودیت 
مالی، تحریم ها و بیماری کرونا وجود 
داشته اما اگر وفاق، همدلی و هماهنگی 
اقدامات  از  بسیاری  انجام  باشد  هم 
امکان پذیر خواهد بود و به بهترین شکل 
انجام خواهد شد. وی بیان کرد: در این 
دوره با همت استاندار خراسان جنوبی، 
وفاق و همدلی را با همراهی استاندار، 
دستگاه های  کل  مدیران  و  معاونان 
اجرایی و اعضای شورای اسالمی شهر در 

خراسان جنوبی تجربه کردیم. شهردار 
بیرجند اظهار کرد: دهمین بوستان در 
برنامه ایجاد بوستان ها و توسعه فضای 
سبز مرکز استان کلنگ زنی شد در حالی 
 که با کمبود بودجه و تحریم ها مواجه ایم.
وی گفت: از این ۱۰ بوستان، ۶ پروژه در 
 شمال شهر )منطقه کمتر برخوردار(، سه 
بوستان در معصویه و یک بوستان در 
 مناطق برخوردار شهر در حال احداث است.

جاوید افزود: بزرگترین و استانداردترین 
شامل  استان  فرهنگی  پروژه 
فجر  دهه  بیرجند  شهر  فرهنگسرای 
امسال به بهره برداری می رسد. وی گفت: 
به  بیرجند  جنگلی  پارک  همچنین 
مساحت ۴۰ هکتار اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۰ افتتاح می شود که سهم بزرگی 
در توسعه امکانات تفریحی و فضای سبز 
مرکز استان دارد. شهردار بیرجند عنوان 
بیرجند  اجتماعات  میدان  پروژه  کرد: 
در  اکنون  نیز  هکتار  به مساحت ۱۱ 
دست اجراست و امید می رود تا پایان 
بخش های  شهر  شورای  از  دوره  این 
زیادی از پروژه ها به بهره برداری برسد. 
وی افزود: احداث پارک خطی مهرشهر 
بازی  زمین  بازارچه،  شامل  بیرجند 
کودکان، زمین ورزشی، پارک بانوان و 
مسیر پیاده روی در زمینی به مساحت 
۱۶ هزار و ۲۰۰ متر مربع آغاز شد و با 
بهره برداری از این پارک خطی ۱۵ هزار 
نفر از جمعیت ساکن مهرشهر از مزایای 
آن برخوردار خواهند شد. وی گفت: در 
فاز نخست ۲ میلیارد تومان به این پروژه 
اختصاص یافت و برای تکمیل آن هشت 
نیاز است. اعتبار دیگر   میلیارد تومان 

 توازن منطقه ای
بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نیز در این آیین گفت: با همت و تاکید 
مدیریت استان مبنی بر ایجاد عدالت 
شهر  جنوب  و  شمال  در  اجتماعی 
بیرجند، شاهد ایجاد توزان منطقه ای 

در مرکز استان هستیم. ابراهیم تقی زاده، 
افزود: مقام و مسئول دولتی نیستم بلکه 
در شورای  مردم  عنوان خدمتگزار  به 
استاندار  مستمر  تالش های  از  شهر، 
خراسان جنوبی و مدیران اجرایی استان 
در این مدت قدردانی می کنم. وی اظهار 
کرد: یکی از اقدامات موثری که در این 
مدت شاهد بودیم، توازن منطقه ای بود 
تا نگاه به مناطق کمتر برخوردار شهر 
بیشتر و به مناطق برخوردار نزدیک تر 
شود. رئیس شورای شهر بیرجند گفت: 
اگر توسعه منطقه گردشگری و تفریحی 
»بند دره« مورد اهتمام و توجه استاندار 
قرار گرفت از طرفی این دید را داشتند 
تا در شمال شهر نیز این قرینه رعایت 
فضای  و  بوستان ها  احداث  لذا  شود 
سبز در منطقه کمتر برخوردار شمال 
شهر بیرجند در دست اقدام است. وی 
با اشاره به طرح سامانه حمل و نقل و 
کرد:  تصریح  بیرجند  شهری  ترافیک 
این طرح افق ۱۰ ساله آینده شهری را 
ترسیم، تبیین و مشخص کرد. تقی زاده 
گفت: طرح جامع مدیریت پسماند از 
دیگر طرح های مهم شهر بیرجند است 
تا نسبت به حفظ برند تمیزترین شهر 
کشور به صورت علمی، فنی و تخصصی 
در آینده با استقرار سازمان پسماند اقدام 
پارک جنگلی  شود. وی تصریح کرد: 
و  اجتماعات  میدان  پروژه ،  ده ها  و 
فرهنگسرای بیرجند از دیگر پروژه های 
مهم مرکز استان است که در دست اجرا 

بوده و به زودی افتتاح می شود. 
افزود:  بیرجند  شهر  شورای  رئیس 
اقدامات استاندار خراسان جنوبی قابل 
قیاس با هیچ دوره ای نیست همچنین 
تعامل و انسجام در این دوره بی نظیر 
را  آن  نتایج  مردم  که  بود  کم نظیر  و 

مشاهده می کنند.
اعتبار ویژه برای استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 

خراسان جنوبی نیز در این آیین گفت: 
 ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل توافقات
سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به 
خراسان جنوبی، امسال در ۲ مرحله به 

استان اختصاص یافت. 
میرجعفریان  الدین  کمال  سید 
و  اجرا  برای  اعتبار  این   افزود: 
 تکمیل پروژه های عمرانی استان و بخشی
 برای پروژه های شهر بیرجند ۱۰۰ درصد
 تخصیص یافته است. وی بیان کرد: از روز
 نخست حضور در استان خراسان جنوبی،
 تاکید استاندار بر تهیه و تنظیم نقشه راه 
 برای توازن بخشی و ایجاد عدالت اجتماعی
و رفاهی در جای جای استان به ویژه 
شهر بیرجند بود. معاون هماهنگی امور 
جنوبی  خراسان  استانداری  عمرانی 
سفرهای  خصوص  این  در  گفت: 
با  میدانی  بازدیدهای  و  شهرستانی 
و  اجرایی  مدیران دستگاه های  حضور 
با هدف احصای نیازمندی ها براساس 
روستایی  و  شهرستانی  ظرفیت های 
در دستور کار قرار گرفت. وی تصریح 
کرد: به نوعی یک برنامه راه جامع برای 
توسعه استان تدوین شد و با زحمات 
امروز  اجرایی  دستگاه های  مدیران 
شاهد به بار نشستن تعداد کثیری از 
این طرح ها در استان خراسان جنوبی 
هستیم. میرجعفریان افزود: با حمایت 
مدیریت استان در حوزه شهرداری ها، 
در یک سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان 
برای تامین و توسعه فضاهای سبز و 
بوستان ها در همه شهرهای کوچک و 
که ۲۹  یافت  اختصاص  استان  بزرگ 
پارک یا بوستان اجرا شده یا در دست 
پارک ها  این  تکمیل است. وی گفت: 
چند  پروژه های  قالب  در  بوستان ها  و 
غیرعامل،  پدافند  جمله  از  منظوره 
غیرمترقبه  حوادث  اضطراری،  اسکان 
به ویژه آسایش و آرامش خانواده ها در 

سطح شهرها در حال احداث هستند. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان جنوبی افزود: بوستان خطی 
مهرشهر بیرجند نیز یکی از این پروژه ها 
است که در قالب بازارچه، پارک بانوان، 
کودکان،  بازی  زمین  ورزشی،  فضای 
مسیر پیاده روی و سایر امکانات احداث 
خواهد شد. وی اظهار کرد: براساس طرح 
جامع شمال شهر بیرجند که به هشت 
زون تقسیم بندی شده است، پراکنش ها 
به درستی هدف گذاری شده و فضاهای 
فضای  و  درمانی  ورزشی،   آموزشی، 
سبز پیش بینی و در حال احداث است.

سال  از  کرد:  تصریح  میرجعفریان 
گذشته احداث تعداد زیادی از فضاهای 
و  قرار گرفت  کار  آموزشی در دستور 
شمال  در  درس  کالس   ۱۰۰ اکنون 
شهر در دست اقدام است. وی گفت: 
همه نیازمندی ها و کمبودهای شمال 
شهر در طرح جامع هدف گذاری و در 
مقطع زمانی کوتاه جانمایی های الزم 
با همکاری دستگاه های اجرایی انجام 
شده است که شاهد مجموعه کامل در 

راستای تعادل بخشی در شهر هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان جنوبی افزود: اگر امروز مجموعه 
مفرح در »بند دره« بیرجند در حال 
تکمیل است با تاکید استاندار در شمال 
عمرانی  پروژه های  نیز  بیرجند  شهر 
و  مهرشهر  خطی  بوستان  جمله  از 
 طرح های دیگر در دست اقدام قرار دارد.
عملیات  آغاز  شاهد  کرد:  بیان  وی 
اجرایی چند پروژه عمرانی در جهت 
و  زیربنایی  فضاهای  به  تعادل بخشی 
اجتماعی  عدالت  راستای  در  روبنایی 
هستیم  بیرجند  مهرشهر  منطقه  در 
پروژه ها کاستی های  این  تکمیل  با  و 
این  در  آموزشی  و  ورزشی  فرهنگی، 
تا  و  یافت  خواهد  کاهش  منطقه 
کاسته  شهروندان  دغدغه  از  حدودی 

می شود.

 فصل سبز مهر شهر 


