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حرکت آقای رئیسی مصداق 
حرکت جهادی بود

رهبر انقالب : 

صفحه  6

۵ ساله می توان آرامش را به 
کشور  برگرداند

محمدباقر قالیباف  :

نمی خواهم  ایران مانند 
کره شمالی شود

محمود احمدی نژاد :

صفحه  6

صفحه  6

#  من ماسک می زنم

اتصال خیابان عدل به شهید  قرنی وارد مرحله  اجرایی شد 5لزوم ساخت ساالنه ۱۰۰ کالس درس در شهر بیرجند افزایش 78 درصدی کشفیات مواد مخدر صنعتی  3 2

دولت  برعهده  درگیری ها  مدیریت  قاعدتا   : استاندار 
هستند درگیر  االن  که  است  گروه هایی  و   افغانستان 
* ما هم اخطارهای الزم را دادیم و مراقبت الزم را انجام 
می دهیم و واقعا نگرانی جدی وجود ندارد * در حال 
حاضر مرزنشینان ما فعالیت و زندگی خودشان را انجام 
 می دهند حتی مبادالت مرزی هم در حال انجام است 
* بارها اعالم کردیم، باز هم اعالم می کنیم که هم مرز 
را رصد کامل و مراقبت می کنیم هم اینکه اگر خدایی 
 نکرده خطری ما را تهدید کند با آن مقابله می کنیم 
* دولت افغانستان و هم گروه طالبان را بارها به آرامش 
دعوت و توصیه کردیم و اینکه در قالب گفت و گو و 
نشست هایی مسائل خودشان را حل کنند تا آرامش در 
افغانستان حاکم شود و مردم این کشور در سایه امنیت 
بتوانند از منابع خود استفاده کنند و کشورشان را بسازند 
و توسعه دهند.  مشروح در صفحه ۲ 

اکنون مرزهای خراسان جنوبی مورد تهدید نیست

سرمقاله

این خاکستر زیر آتش

هجدهم اردیبهشت ماه بود که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بابک 
عشرتی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت:” ما زمانی دچار پیک 
جدید کرونا می شویم که افرادی که مستعد ابتال به عفونت می باشند، در معرض 
ویروس قرار بگیرند و به عفونت مبتال شوند، زمانی که یک دفعه این اتفاق رخ دهد، 
موج جدید شکل می گیرد. موج چهارم به دلیل عید نوروز و سفرهایی که انجام 
شد، رقم خورد”.این حرف ها در حالی عنوان می شد که درست چند روز قبل- ۱۰ 
اردیبهشت- یک گزارش تحلیلی درخصوص وضعیت شیوع کرونا  به این موضوع 
اشاره داشت که؛” آن طور که نمودارها نشان می دهد، موج سیاه کرونا در ایران به قله 
خود رسیده و ادامه روند آن به تصمیم گیری ها و سیاست ها مرتبط است. در اوج این 
موج در یک هفته ۲ هزار و ۹۸۵ نفر از مبتالیان کرونا فوت کردند، ۱۴۳ هزار و ۹۰۰ 
نفر مبتال شدند و ۲۲ هزار و ۹۹۴ نفر نیز در بیمارستان ها بستری شدند. این اعداد 

وحشتناک نتیجه شیوع سریع ویروس پس از تعطیالت نوروز ...  ادامه در صفحه ۲

*  بهروزی فر

برقراری امنیت کامل
در مرزهای استان

 علیرغم درگیری  و نا آرامی ها درکشور افغانستان جای نگرانی نیست ؛

گروه ماشین های اداری بهدانی
 نمایندگی انحصاری فروش و خدمات

 دستگاه های فتوکپی توشیبا، 
ویدئو پروژکتور سیستم های صوت و 

تصویر و محصوالت جی اند بی در استان

پرینترهای لیزری تک کاره و سه کاره 
جی اند بی، کارتریج های جی اند بی

 با قابلیـت چـاپ سه و نیـم برابـر بیشتـر
ت ایران

ساخ

بلوار شهدای عبادی – ابتدای بلوار شهید فایده  خط ویژه: ۳۱۱۰۳ 

دفتر مسافرتی همای خاوران

 سرعین ،شمال ، کیش
تورهای گروهی زمینی و هوایی تیر ماه 

نقد و اقساط
نبش معلم ۱۶ - ۰93۰2722۵32

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدنت، 
لحظه ها طی شد و مرد! و نگاهم هر روز باز هم

 با همه شوق، کوچه ها را پایید...
مثل آن روز که می آمدی از دور... دریغ!

دل من در غم هجران تو ای خوب ترین، 
چه بگویم چه کشید...

دومین سالگرد درگذشت برادر عزیزمان

مرحوم علیرضا حیدری
را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم

و روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و صبوری هایش سپری می کنیم.
روح پاکش قرین رحمت الهی باد
خانواده های: حیدری و حسنی

اساتید  ارجمند
سرکار خانم دکتر آرین )متخصص محترم داخلی( 

سرکار خانم دکتر زنگویی )متخصص محترم بیهوشی( 
جناب آقای دکتر سید محمد معین فاطمی 

و سرکار خانم نسرین علی آبادی 
توانمندی، تعهد و تخصص شما بزرگواران در خدمت رسانی به بیماران مایه مباهات 
و افتخار است. لذا بر خود الزم دانستیم بدینوسیله مراتب قدردانی خویش را از شما 
عزیزان و همچنین پرسنل محترم بخش های داخلی و اورژانس تحت نظر بیمارستان 

ولی عصر )عج( ابراز نماییم.
با امید به اینکه در تمامی عرصه های زندگی کمافی السابق موفق و منصور باشید.

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران محمدتقی برکچی و فرزندان
جهت تکمیل کادر درجه داری از بین جوانان متدین، انقالبی و سلحشور همرزم 

 www.gozinesh.aja.ir می پذیرد. جهت آگاهی از شرایط استخدام به نشانی 
وwww.nahaja.aja.ir   مراجعه نمایید 

دفتر استخدام بعد از پلیس راه بیرجند - قاین پایگاه هوایی شهید حسینی
روابط عمومی پایگاه هوایی شهید حسینی

صدور انواع بیمه نامه 
در اقساط بلند مدت 

خیـابان قدس - تقاطع عـدل
همـراه:  ۰9۱5۳6۱9455

خاندان محترم شاهبیکی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت شما تسلیت عرض می نماییم

 از ایزد منان برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای شما بزرگواران صبر و سالمتی مسئلت 
داریم. ما را در غم خود شریک بدانید

سامان و آرمین اکبرپور –  نازنین صمیمی

فروش انواع سرویس ویالیی 
به قیمت تولیدی

۰9۱۱۸6۲54۰5
 ۰9۱5۷۲554۸9
mobl_jamil

پذیرش نمایندگی از اقصی نقاط ایران 

عسل شفاست این گفته خداست...
ورود به بازارهای بین المللی اروپا و کانادا 

بر زنبورداران عزیز استان خراسان جنوبی
tajkooh. ir  مبارک باد     ۰9۱۵2۶8۶۰۰2   و 
tajkooh.co              www.tajkooh.com 

لذت یک زندگی شیرین با عسل تاجکوه بیرجند

شرکت عسل تاجکوه بیرجند

با توجه به فراوانی مصالح ساختمانی غیراستاندارد در بازار، قبل از شروع هرگونه عملیات 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیساختمانی هماهنگی کامل با ناظران به عمل آورده و سپس اقدام به خرید مصالح استاندارد نمایید.
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آخر هفته ای خاکی در خراسان جنوبی

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از وزش باد و وقوع گرد و خاک در استان طی روز های پنجشنبه و جمعه خبر 
داد. زارعی گفت: در روز های پنجشنبه و جمعه ضمن افزایش سرعت وزش باد، وقوع گرد و خاک در استان به ویژه 
در نواحی شرقی محتمل است. زارعی اظهار کرد: به لحاظ دمایی، تا پایان هفته افزایش دما در استان رخ خواهد داد. 

سرمقاله

این خاکستر زیر آتش

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( این اعداد وحشتناک نتیجه شیوع سریع ویروس 
پس از تعطیالت نوروز است و هفته به هفته بیشتر شد... در یک هفته اخیر به طور 
میانگین هر روز ۴۲۶ زندگی در اثر ابتال به کرونا ویروس پایان یافت و حتی در روز 
۶ اردیبهشت ماه، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۵۰۰ نفر هم رسید”.اگر چه 
بر مبنای پیش بینی های دانشگاه واشنگتن- از معتبرترین مراکز پیش بینی بیماری 
ها- افزایش مرگ و میر بیماران کرونا در ایران تا ۲۵ اردیبهشت به ۷۰۰ مورد باید 
می رسید که به لطف پروردگار، شیوع بیماری، روندی نزولی گرفت و خوشبختانه 
این اتفاق رقم نخورد، اما فوت حتی یک هموطن هم به واسطه این بیماری 
منحوس قرن، قابل قبول نیست. موج چهارم به هر تدبیری که بود، فروکش کرد و 
چند هفته ای، جوی آرام و بدون تنش بر کشور حاکم شد، به نحوی که رنگ قرمز 
کرونایی در نقشه گربه ای ایران، دیگر جایی نداشت و همه چیز را مهیای برگزاری 
آزمون بزرگ انتخابات نشان داد، همین شرایط هم سبب شد که متولیان امر، جرأت 
کردند و مقدمات برگزاری انتخابات فراهم شد، البته با تأکید بر این که همه مکلف 
به رعایت ضوابط بهداشتی هستیم، چه آنها که به عرصه رقابت پا گذاشته بودند، چه 
گروهی که عنوان هواداران را یدک می کشیدند و چه عامه مردم که قرار بود شاهد 
و ناظر عملکرد هر دو گروه باشند. شعله های فروکش کرده آتش کرونا که ۱۶ 
ماه است به جان مان افتاده، شرایط را به چشم خیلی ها مطلوب نشان داد و همان 
روزها بود که بررسی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان داد، “بعد 
از فروکش کردن موج چهارم کرونا در کشور، ۳۰ درصد مردم نسبت به رعایت 
پروتکل ها بی اعتنا شدند”. پشت کردن بعضی ها به ضوابط بهداشتی، میتینگ 
های تبلیغاتی بعضی های دیگر، شلوغی های ستادهای انتخاباتی برخی نامزدها، 
تراکت های تبلیغاتی کاغذی که دست به دست شد، ازدحام جمعیت در صف های 
انتظار رأی، کارت های الکترونیکی معدود که در شعب دست به دست می شد،... یا 
خسته شدن مردم از طوالنی شدن بیماری... هر چه که بود، خاکستر زیر آتش کرونا 
را جانی دوباره داده و حاال دیگر شعله هایش در حال بیرون زدن است. اولین نشانه 
های سرکشی بیماری، گلگون کردن رنگ رخساره اغلب شهرهای کشور بود که از 
قضای روزگار، تعدادی از آنها در همین همسایگی ما هستند با آمار بیشمار بیمارانی 
که روز به روز بیشتر می شوند. خراسان جنوبی که بنا به پیش بینی های ستاد ملی 
کرونا، به جهت هم مرزی با افغانستان می توانست یکی از مبادی ورودی ویروس 
هندی به کشور باشد، به دوراندیشی و همت مدیران محلی و با فراهم آوردن شرایط 
الزم در مرز برای کنترل خودروهای ورودی، ممانعت از ورود مسافران و انجام تست 
های الزم برای کارگران فعال در مجموعه ماهیرود، به هر شکل ممکن از آلودگی 
در مرز مصون ماند، اما این روزها با شیوع گسترده بیماری در استان های همسایه، 
انگار خط سیر مراقبت های کلیدی باید تغییر جهت دهد. کنترل ورودی ها و 
خروجی های استان، ممانعت از تردد هم استانی ها به استان های همجوار، عدم 
اجازه ورود به مهمانان از استان های در همسایگی و... اصلی ترین کارهایی است که 
هر چه سریع تر باید رقم بخورد، چه اگر این خود مراقبتی ها صورت نگیرد، آرامش 
حاکم بر استان، جایش را به طوفانی سهمگین خواهد داد. این مهم، همت جمعی را 
می طلبد. مدیرانی که برنامه ریزی و اقدام نمایند و ما مردم که حواس مان هم به 
ترددهایمان باشد، هم به مهمانداری هایمان... و البته هم به رعایت ضوابط بهداشتی 
و فاصله های اجتماعی. یادمان باشد؛ کرونا تمام نشده، بلکه وحشی تر از گذشته در 

کمین نشسته و مترصد فرصتی برای جوالن دوباره است!! 
)لطفاً نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

 

استاندار خراسان جنوبی گفت: اکنون مرزهای 
خراسان جنوبی مورد تهدید نیست و امنیت 
کامل در مرز مشترک با افغانستان برقرار است. 
مالنوری افزود: در قالب فعالیت های تجاری و 
هم فعالیت های سیاسی همکاری های خوبی 
با کشور افغانستان داریم و درگیری هایی که 
اکنون در افغانستان انجام می شود، یکسری 
درگیری های داخلی است. وی گفت: قاعدتا 

مدیریت درگیری ها برعهده دولت افغانستان 
و گروه هایی است که االن درگیر هستند؛ ما 
هم اخطارهای الزم را دادیم و مراقبت الزم 
را انجام می دهیم لذا به هیچ وجه در حال 
حاضر مرزهای ما مورد تهدید نیست و واقعا 
نگرانی جدی وجود ندارد. استاندار خراسان 
جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر مرزنشینان 
ما فعالیت و زندگی خودشان را انجام می دهند 
حتی مبادالت مرزی هم در حال انجام است. 
وی افزود: بارها اعالم کردیم، باز هم اعالم 
می کنیم که هم مرز را رصد کامل و مراقبت 
می کنیم هم اینکه اگر خدایی نکرده خطری 
ما را تهدید کند با آن مقابله می کنیم. مالنوری 
گفت: دولت افغانستان و هم گروه طالبان را 
بارها به آرامش دعوت و توصیه کردیم و اینکه 
در قالب گفت و گو و نشست هایی مسائل 
خودشان را حل کنند تا آرامش در افغانستان 

حاکم شود و مردم این کشور در سایه امنیت 
بتوانند از منابع خود استفاده کنند و کشورشان 
را بسازند و توسعه دهند. وی بیان کرد: چون 
این ظرفیت وجود دارد باید در قالب گفت و 
گو مسائل خودشان را حل کنند تا به درگیری 
ختم نشود و این خسارت ها را برای کشورشان 
ایجاد نکنند که امیدواریم این اتفاق بیفتد ، هم 
آرامش در کشور افغانستان ایجاد شود و هم 
اینکه سطح همکاری های ما با امنیتی که 

داخل افغانستان ایجاد می شود، افزایش یابد.

مرزهای خراسان جنوبی
 کامال تحت کنترل است

نیز گفت:  فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی 
علیرغم درگیری ها در افغانستان، مرزهای 
است. کنترل  تحت  کامال  خراسان جنوبی 

سردار مسروری در رابطه با آخرین وضعیت 

مرزهای شرقی بعد از اتفاقات داخلی در کشور 
افغانستان اظهار کرد: علیرغم درگیری های 
طالبان و دولت افغانستان و مسائلی که در 
این کشور وجود دارد، در حال حاضر مرز 
خراسان جنوبی با این کشور در امنیت کامل 
بیان  است.فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی 
 کرد: به مردم عزیز خراسان جنوبی و کشور 
عزیزمان ایران این اطمینان را می دهم که 
مرز ما کاماًل تحت کنترل است و دغدغه ای 
در این زمینه وجود ندارد. سردار مسروری با 
اشاره به اینکه همه تالش های شبانه روزی 
ما در راستای آرامش و امنیت مردم استان 
نظر  از  کرد:  اظهار  است،  مان  و سرزمین 
ورود مواد مخدر از مرزهای خراسان جنوبی 
با کشور افغانستان هم به قاطعیت می گویم 
این امکان وجود ندارد و ما برخورد شدید 

می کنیم.

شبستان- مدیر آموزش و پرورش بیرجند 
به  کالس   ۱۰۰ سالی  چنانچه  گفت: 
مجموعه مدارس فعلی شهر بیرجند اضافه 
را  موجود  ایم وضعیت  توانسته  فقط  شود 
بازدید  حاشیه  در  خانی،  یکه  کنیم.  حفظ 
معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی از 
مدرسه خیرساز اوتیسم مهرشهر با بیان اینکه 
»گنجی«  دکتر  آقای  که  پروژه  این  خیر 
به محض  دادند که  هستند، قول مساعد 
اتمام این پروژه، دو پروژه دیگر را کلنگ 
زنی کنند، گفت: با توجه به بحران کمبود 
فضای فیزیکی در شهر بیرجند باید تالش 
شود تا هر چه زودتر این پروژه ها به سرانجام 
برسد. وی با بیان اینکه میانگین کشوری هر 
متر مدرسه به ازای هر دانش آموز ۵ متر 
و ۳۰ سانتی متر است اما این میانگین در 
شهر بیرجند چهار متر و ۲۰ است، افزود: شهر 

بیرجند در بحث فضاهای آموزشی به شدت 
محروم است و باید کمک شود. مدیر آموزش 
و پرورش بیرجند با بیان اینکه سال گذشته ۶ 

هزار دانش آموز در مهرشهر داشتیم و امسال 
با یک رشد قابل توجه به ۷ هزار دانش آموز 
رسیده است، گفت: شمال شهر بیرجند در 

بحث فضاهای آموزشی نیازمند یک توجه 
ویژه و خاص است. یکه خانی، با اشاره به 
اینکه امسال ورودی پایه اول ۷۳۰۰ نفر در 

شهر بیرجند است و هر سال به طور متوسط 
۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ نفر به آمار دانش آموزی ما 
در شهر بیرجند افزوده می شود، اظهار کرد: 

اگر سالی ۱۰۰ کالس به مجموعه مدارس 
فعلی شهر بیرجند اضافه شود فقط توانسته 
ایم وضعیت موجود را حفظ کنیم. وی افزود: 
دو  تنها ۱۸ مدرسه  زمان،  از  ای  برهه  در 
شیفت در شهر بیرجند داشتیم که اینها اکنون 
به ۴۵ مدرسه رسیده است. همچنین در این 
بازدید محمد فرهادی معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار خراسان جنوبی هم با تاکید 
بر تالش هر چه بیشتر برای آماده شدن این 
مدارس برای مهرماه امسال، گفت: بیشترین 
مشکل در بحث فضاهای آموزشی را شهر 
بیرجند دارد که نیازمند نگاه ویژه از سوی 
در  فرمانداران  افزود:  وی  است.  مسئوالن 
توزیع اعتبارات شهرستان ها باید یک نگاه 
جدی به موضوع کمک به ساخت مدارس 
در مناطقی که مشکالت زیادی داریم مانند 

شهر بیرجند داشته باشند.

امنیت کامل در مرزهای استان برقرار است

لزوم ساخت ساالنه ۱۰۰ کالس درس در شهر بیرجند

مراد از حقوق بشر آمریکایی 
 فرهنگ سیاسی است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: مراد از حقوق بشر 
آمریکایی، یک جغرافیا یا جمعیت نیست بلکه فرهنگ سیاسی آنها 
است. حجت االسالم عبادی افزود:  آنچه به صورت طنز به عنوان 
هفته حقوق بشر آمریکا مطرح می شود بحث یک هفته نیست بلکه 
چند قرن است که این قضیه خود را نشان داده اما وقتی خواسته 
باشیم چیزی را درست بشناسیم اول باید ضد آن را بشناسیم تا 
خوبی ها مشخص شود. وی افزود: حق و حقوق اصالت دارد و در 
نظام خلقت مطرح است، سرمنشا حقوق هم خالق هستی است که 
هستی را بر حق آفریده و هر تخلف از آن یک تضییع حقوقی است.

۲۴ کالس درس تا مهر ماه امسال به فضای آموزشی خراسان 
جنوبی اضافه خواهد شد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان گفت: این فضاهای آموزشی در مناطقی از جمله شهر 
بیرجند، مدرسه ۱۲ کالسه شهید مدافع حرم بصیری پور با ۱۹۰۰ 
متر مربع و مدرسه ۱۲ کالسه قلم چی با ۱۷۰۰ متر مربع مساحت 
است که تا مهر ماه آماده بهره برداری است. چاوشان افزود: هم 
اکنون ۲۱۶ طرح با ۵۷۵ کالس درس در استان در دست اجراست 

که برای تکمیل به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

افزوده شدن ۲۴ کالس درس جدید 
به فضای آموزشی استان

گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
عصر  که  ریشتری  زمین لرزه ۴.۳  از  ناشی  خسارت  تاکنون 
لرزاند، گزارش نشده است.  را  روز گذشته شهرستان طبس 
میرجلیلی افزود: بالفاصله پس از وقوع این زمین لرزه، ۲ تیم 
ارزیاب به منطقه اعزام شدند و طبق این ارزیابی ها هیچ گونه 
خسارتی ایجاد نشده  است. وی عنوان کرد: اقدامات تکمیلی 
ارزیابی نیز در راستای بررسی وضعیت منطقه در حال انجام 

است و تیم های امدادی در آماده باش کامل قرار دارند.

تداوم  اثر  بر  گفت:  نهبندان  زیست  محیط  حفاظت  مدیر 
درصد   ۴۰ میانگین  صورت  به  جاری  سال  در  خشکسالی 
چشمه های حیات وحش این شهرستان خشک شده و حجم 
آبدهی سایر چشمه ها به شدت کاهش یافته است.کوهستانی 
افزود: الیه روبی چشمه های حیات وحش را به طور مستمر 
انجام می دهیم ولی به دلیل شدت خشکسالی باز هم حجم 

آبدهی چشمه ها افزایش چشمگیری ندارد. 

زلزله در طبس خسارت نداشت

۴۰ درصد چشمه های حیات وحش 
نهبندان خشک شد

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی 

درجه یک مجهز به گرمخانه 

تمام اتومات در شرق کشور

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
) مدرن ب

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

آگهی مزایده
در نظر است: تعداد ۵ قطعه زمین به شرح ذیل از طریق مزایده به 
فروش برسد، لذا متقاضیان می توانند نرخ پیشنهادی خود را مرقوم 
و همراه یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان 
تضمین شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴00/۴/۱2 
به آقای علی بهدانی )نماینده فروش( به آدرس سجادشهر، خیابان 

شهید ماژانی، خیابان شکوفه، شرکت پاسارگاد تحویل نمایند.
۱. بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد ۲. در صورت انصراف برنده از انجام معامله، وجه الضمان به نفع مالک ضبط خواهد 
شد ۳.تمامی هزینه های مزایده بر عهده خریدار خواهد بود. جهت که اطالعات بیشتر 

با شماره ۰۹۱۵۱۶۱۴۹۷۰ آقای  علی بهدانی تماس حاصل فرمایید
 قطعه شماره )۱( : نبش نیلوفر ۶ قطعه جنوبی - به مساحت ۲۳۲/۳۰ متر مربع 

به قیمت پایه ۳۳/۶۸۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
قطعه شماره )۲(: نبش پونه ۵ قطعه جنوبی - به مساحت ۲۳۲/۳۰ متر مربع به قیمت 

پایه ۳۸/۳۲۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
 قطعه شماره )۳(: نبش نیلوفر ۸ قطعه شمالی - به مساحت ۲۳۲/۳۰ مترمربع 

به قیمت پایه ۳۰/۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
قطعه شماره )۴(: نبش نیلوفر ۱۰ قطعه شمالی -  به مساحت ۲۰۰ متر مربع به قیمت 

پایه ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
قطعه شماره )۵(: نبش پونه ۷ قطعه شمالی - به مساحت ۲۰۴/۴۰ متر مربع به قیمت 

پایه ۲۹/۶۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تولیدی کت و شلوار رادکـو
تولید و فروش انواع کت و شلوار

 کت تک و شلوار تک به صورت کلی و جزئی 
آدرس: بیرجند - خیابان مفتح -  نبش مفتح 10 

  شماره تماس: 09151643707  - امیرآبادی زاده 

تاسیس شرکت گل رخ بنای شرق )سهامی خاص( در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ به شماره ثبت ۶۵۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۱۶۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره و مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، مرحله اول و دوم ،طراحی،محاسبه،نظارت و اجرا در رشته ساختمان و 
ابنیه : ساختمانهای مسکونی، اداری،صنعتی،انبوه سازی ، شهرک سازی،پارکینگ های طبقاتی،تجاری ،آموزشی،درمانی،ورزشی،کارخانه ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، 
سازه های ساختمانی، محوطه سازی )بزرگ و کوچک(، دیوارکشی، اجرای پیاده روها ، امور مربوط به طراحی، مشاوره و اجرای نماهای داخلی و بیرونی ساختمان، اجرای جوش و تست جوش، طراحی 
و اجرای المان های شهری، معماری داخلی، زیباسازی، محاسبه کلیه نقشه های عمرانی. رشته تأسیسات و تجهیزات: شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، اجرای 
سیستم های سردکننده، تأسیسات وتجهیزات ساختمان )آب، برق، گاز و فاضالب( و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک و بزرگ، وسایل انتقال )آسانسور و پله 
برقی (،سیستم های خبری و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای ارتباطی و شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی )سند بالست(،حفاظت کاتودی، 
پوشش )الینیگ(، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب کوچک. رشته راهسازی: راه ها نظیر جاده های اصلی و فرعی، کلیه مسیرهای ارتباطی، بزرگراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال 
هوایی پایه دار، فرودگاه ها، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی )شامل مشاوره و طراحی و تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالتی، خط کشی آسفالت و معابر و نصب 
عالئم و تجهیزات راهداری و راهسازی. رشته آب: طراحی ، محاسبه، نظارت و اجرا بندها، سدها و ساختمان نیروگاه های آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع 
آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب )بزرگ و کوچک(، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانال های انتقال 
آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب و سپتیک تانک های فاضالبی. رشته نفت و گاز: امور پیمانکاری مربوط 
به تأسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیره نفتی، 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 و به جز انجام فعالیت باالدستی صنعت نفت گاز و پتروشیمی(. رشته نیرو:امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، 
شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص. رشته کشاورزی:طراحی،محاسبه،نظارت و اجرا در زمینه جنگل کاری و درختکاری، آبیاری، بهسازی و اصالح اراضی، مالچ 
پاشی و تثبیت شن های روان، عملیات زراعی، کاشت و برداشت محصوالت عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، کارهای دامپزشکی، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، حفاظت 
خاک و آب و آبخیزداری ،کارهای دامپروری شامل ) مرغداری،گاوداری، زنبورداری و گوسفند داری(. رشته نقشه برداری:امور مربوط به فعالیت های نقشه برداری اعم از تهیه نقشه های توپوگرافی اعم 
از منطقه های شهری ، نقشه برداری و پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو ، تهیه پروفیل های طولی و عرضی، تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی، همچنین 
تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردی که جمع آوری اطالعات آن به روش زمینی است. انجام پردازش های کارتوگرافی برای ارایه و پرینت محصوالت هیدروگرافی، فتوگرامتری، جی آی اس و نقشه 
برداری راه ها، تونل ها و سدها و پروژه های عمرانی. رشته ژئوتکنیک: مطالعات و بررسی های الزم جهت شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی، شناسایی محلی و خدمات آزمایشگاهی مکانیک 
خاک و سنگ، تجزیه و تحلیل نتایج و ارایه پیشنهادات در مورد بهسازی زمین و مشخصات آن جهت طراحی، آزمایش و بررسی مصالح ساختمانی و استقرار واحدهای آزمایشگاهی جهت کنترل 
کیفیت عملیات اجرایی)خاک، بتن، آسفالت( جهت پروژه ها، محاسبات مربوط به فشار خاک و دیواره های حایل. انجام خدمات پشتیبانی در زمینه حمل و نقل درون شهری،تامین نیروی انسانی در 
حوزه خدمات پیمانکاری، نگهداری فضای سبز ، امور آشپزخانه ها و رستوران ها،امور تأسیسات، تعمیر و نگهداری، تایپ و تکثیر. اخذ هرگونه نمایندگی و شعبه از شرکت های معتبر داخلی و خارجی 
در رابطه با امور فوق و نیز اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع شرکت، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و واردات و صادرات و خرید 
و فروش محصوالت مجاز، مصالح، ماشین آالت و لوازم مورد نیاز در زمینه تخصص های فوق الذکر، اخذ اعتبارات و تسهیالت مالی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانکی در سراسر کشور، واردات و 
صادرات کاالهای بازرگانی. 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 سراب ، خیابان سراب ، کوچه سراب ۱۲]کوهسار ۵[ ، پالک ۰ ، ابراهیم اصغری ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۹۹۱۴۹۶۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱-۲۵۷۱-۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ 
نزد بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه مدرس بیرجند با کد ۲۵۷۱ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای احمد بازاری به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۱۱۷۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال، آقای ابراهیم اصغری به شماره ملی ۰۶۵۱۹۶۴۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای حسن خسروی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۱۴۴۵۱ به سمت مدیرعامل به مدت 
۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی باامضاء مشترک 
آقای حسن خسروی ) مدیرعامل ( و آقای ابراهیم اصغری ) رئیس هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقای حسن خسروی ) مدیرعامل ( همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سهیال چاوشان به شماره ملی ۰۶۴۰۰۵۳۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال خانم سودابه غالمی به 
شماره ملی ۰۶۵۳۲۳۸۱۳۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 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 )11553۴5(
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جوابیه شهرداری بیرجند

در خصوص پیام منتشر شده در ستون 
پیام شما روزنامه در خصوص نام گذاری 
معابر مهر شهر به اطالع می رساند بنا بر 
اعالم منطقه یک شهرداری نامگذاری 
و تغییر نام معابر و کوچه ها در کمیته 
 نامگذاری بررسی و کارشناسی می گردد

شورای  تصویب  و  تایید  از  پس  و 
اسالمی شهر نسبت به نصب تابلو اقدام 
می گردد لذا در این راستا اواخر سال 
99 دو میدان در مهرشهر به نام خیرین 
مدرسه ساز و شهید همت نامگذاری و 

تابلوی آن نصب گردیده است.

پاسخ مسئوالن 

اشتغال ۱۸ هزار نفر در صنوف مختلف خراسان جنوبی

۳۴ هزار پروانه صنفی هم اکنون در خراسان جنوبی فعال است و ۱۸ هزار نفر هم در صنوف مختلف استان فعالند. رئیس اتاق اصناف مرکز استان گفت: 
بیشترین اشتغال ایجاد شده در واحد های صنفی مربوط به صنف خوار و بار با اشتغالزایی هزار و ۴۰۰ نفر است. علیزاده افزود: از ابتدای سال ، ۶۳۴ مجوز 

صنفی صادر شده که بیشتر آن برای مشاغل کارواش ، پوشاک و آرایشگاه بوده و به طور میانگین برای هزار نفر اشتغالزایی شده است.
انقالب در توسعه

سرمایه گذاری
 به شرط نظارت 

سالم. اینقدر در روزنامه خبر از ستاد و 
کمیته و کمیسیون می زنید که اصال 
میلی به خواندن اخبارتان پیدا نمی کنم 
اما چند وقت پیش خبری از ستادی به 
اسم توسعه خاوران زده بودید که برایم 
جالب بود. من خیلی ها را می شناسم 
دریافت  اداری  سیکل  خاطر  به  که 
زمین و یا استعالمات از سرمایه گذاری 
در استا ن پشیمان شده اند و این یک 
واقعیت است که هر چه سریعتر کار راه 
بیفتد اقتصادی تر است، در صورتی که 
طوالنی شدن استعالمات ادارات کال 
سرمایه گذاری را در استان بی صرفه 
می کند. شما به نقل از مسئوالن همین 
بودید هم زمین  نوشته  ستاد خاوران 
هایی با استعالمات آماده می دهند و هم 
اینکه باید استعالمات دو هفته ای انجام 
شود که اگر این اتفاق اجرایی شود یک 
انقالب در سرمایه گذاری استان خواهد 
بود هر چند که ما بارها این مسائل را 
شنیده ایم اما چون اجرایی در کار نبوده 
باز هم اثری نداشته لذا آنهایی که همت 
دارند اگر این تصمیم را می گیرند باید 
بر اجرای آن هم نظارت کنند چون 
در استان ما عادت بر این است که به 
جای پیدا کردن راه حل، دنبال سنگ 
اندازی هستند . مطمئن باشید بسیاری 
از سرمایه گذاران به ادارات برای استفاده 
از خدمات این ستادها مراجعه خواهند 
کرد و کارشناسان متاسفانه بعضا منفی 
نگر راه ورود به سیکل این حمایت ها 
را هم برایشان مسدود خواهند کرد. ستاد 
خاوران باید عالوه بر سیاستگذاری در 
سطح مدیران، نظارت میدانی بر مبادی 
ورودی درخواست های سرمایه گذاری 
هم داشته باشد تا در هیچ مرحله ای 
تنگ نظری ها مانع اجرای مصوبات 
خوب شان نشود. برای همه مسئوالن 
دغدغه  که  آنهایی  الخصوص  علی 
مشکالت مردم و حل آن را دارند آرزوی  

سالمتی و موفقیت دارم.  

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* برای تزریق نوبت دوم واکسن کرونا 
هرج و مرج است. مراکز بهداشت شلوغ 
 است تلفن را جواب نمی دهند چند روز هم 
از شروع واکسیناسیون نوبت دوم گذشته 
نه زنگ می زنند نه پیامک. فقط بلدند 
بگویند مردم نگران نباشند به اندازه کافی 
موجود هست. ملت از این قبیل جمالت 
خاطرات خوبی ندارند جهاد هم بکنید با 

مدیریت ضعیف به هیچ جا نمی رسید.

*چرازمین های مسکونی منطقه دغال و 
چاهشند وسایرروستاهای مرزی دهستان 
بندان به افراد نامعلوم داده یا فروخته می 
شود به عواقب این کار فکری شده است؟

*باسالم به چه دلیل در بیرجند خانه اجاره 
ایی  پیدا نمی شود نکند خانه ها را  احتکار 
کرده اند یا یک دفعه ای جمعیت جهشی 
بوده شما را به خدا خانه های خالی را 
بیاورید بیرون به هر قیمتی که شده به 
عروس دامادها بگویند فعال جلسه نگیرند 

خانه گیرنمی آید ...

نفریم در گروه سنی  *باسالم ما چند 
7۰ - ۸۰ سال که در سامانه بهداشت 
ثبت نام کردیم برای نوبت اول وگفتند 
تا پیامک نیاید به مراکز واکسیناسیون 
ونه  آمد  پیامی  نه  ولی  نکنید  مراجعه 
تماسی گرفته شد و تا امروز هیچ خبری 
نشده و ما شدیم جامانده حاال هم که به 
مراکز بهداشت مراجعه کردیم می گویند 
 ما اجازه نداریم نوبت اول را تزریق کنیم .

مسئول محترم حاال تکلیف ما با این 
مشکالت جسمانی چیست.بدون پیامک 
نرفتیم که بانوبت برویم که باعث ازدحام 
نشویم این هم نتیجه خواستیم ثواب کنیم 
کباب شدیم .مسئولین محترم به خاطر خدا 
فکری به حال ما که جا مانده ایم بفرمائید.

* شورای ترافیک لطفا قبل از بازگشایی 
مدارس و شلوغتر شدن ترافیک سنگین 
چهار راه غفاری  و جلوگیری از مخاطرات 

احتمالی فکری بکنید.

* انصافا جناب آقای دکتر جاوید شهردار 
بیرجند از بسیاری از بومی ها در این سال 
ها بهتر عمل کرده اند.بیرجندی ها قدردان 
پیشرفت های چشمگیر در شهر و خدمات 

ارزنده ایشان هستند. خدا خیرشان بدهد.

*آقای استاندار لطفا یک تدبیری بیندیشید 
مردم دیگر طاقت خبرهای مرگ و میر 
کرونا را ندارند تمام دنیا ماسک هایشان 
را برداشتند ما هنوز داریم تلفات می دهیم 

ورودی های شهر را به خاطر خدا ببندید.

قوت  خدا  و  سالم  عرض  *ضمن 
و  ناجا  راهور  خدوم  پرسنل  خدمت 
حامیان برقراری امنیت  در مسیر های  
ارتباطی و جاده های کشور، پیشنهادی 
رادر قالب پیام ارسال می دارم ان شاءا... 
که مفید واقع شود. باتوجه به مشاهده 
موارد متعدد از ترمز بریدن تریلیرهای 
حمل بار در مسیر گردنه سمن شاهی 
و باعنایت به اینکه رمپ کاهش سرعت 
این مسیر تعبیه شده است در  نیز در 
صورت امکان به دالیل ذیل این رمپ 
ها را در سمت چپ مسیر ها و بین دو 
الین رفت و برگشت طراحی نمایند اوال 
در این صورت رمپ مذکور به وضوح 
جلب توجه نموده و موانعی مانند تابلوها 
و راه های فرعی متعدد که معموال در 
سمت راست راه وجود دارد امکان عدم 
مشاهد آن توسط راننده و رد نمودن رمپ 
را کاهش می  دهد ثانیا همواره کامیونی 
که با سرعت باال در سمت چپ در حال 
رمپ  به  آسانی  به  باشد  می  حرکت 
دسترسی داشته و نیاز به تغییر مسیر به 

سمت راست ندارد.

* مقبره حکیم نزاری واقعا قشنگ شده 
فقط اگر چند خانه اطراف را هم به آن 

اضافه کنند دیگه معرکه می شود.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

خبرنگاران جوان- باز هم تابستان و فصل 
رنگ،  و  آب  خوش  نوبرانه های  برداشت 
زردآلو، آلبالو و گیالس از میوه های ترش و 
شیرین است که به ایستگاه برداشت رسیده 
اند. خرداد ماه که به روزهای پایانی خود می 
رسد نوبرانه های خوش آب و رنگ تابستانی 
آماده چیدن می شود ، از زرد آلو که چشم و 
چراغ میوه های تابستانی است گرفته تا آلبالو 
زیبایی خاصی  و گیالس های خوشمزه  
به باغات سرسبز خراسان جنوبی بخشیده 

آنتی  از  سرشار  که  آبدار  میوه هایی  است. 
اکسیدان، ویتامین A و C است و درفصل 
تابستان مشتری های پرو پا قرص خودش 
را دارد.از تازه خوری گرفته تا تهیه کمپوت، 

مربا، شربت و برگه .

کام شیرین باغداران اکبر آباد
 از وفور نوبرانه ها

روستا های  باصفای  باغ های  کوچه  راهی 
اکبر آباد و نوفرست شهرستان بیرجند شدیم 
جایی که زرد آلو های خوش رنگ و رو و 
آلبالو ، گیالس های سرخ و شیشه ای روی 

این  می کردند.  خودنمایی  درختان  شاخه 
روزها کشاورزان سخت مشغول تالش اند 
و ثمره یک سال کار و تالش خودشان را 
با رضایت و خوشحالی از شاخه ها می چینند. 
اکبر آبادی یکی از باغداران روستای اکبر آباد 
گفت: چند سالی می شود که نهال میوه های 
هسته دار مانند زرد آلو، آلبالو و گیالس را 
در باغم کاشته ام خدا را شکر روستای اکبر 
آباد آب و هوای مناسبی برای پرورش این 
میوه ها دارد. او افزود: به لطف بارندگی های 

دو سال گذشته امسال محصول پرباری را 
داریم و درختان از شدت فراوانی محصول 
کمر خم کرده اند. این باغدار بیان کرد: هر 
چند امسال باردهی محصول خوبی را داریم، 
اما مواجه با آفت کرم سر شاخه خوار بسیاری 
از کشاورزانی را که مراقبت های الزم مانند 
آبدهی به موقع و سم پاشی را انجام نداده 

بودند با چالش رو به رو کرده است.

زرد آلو های آبدار و رسیده ثمره 
تالش های یکساله کشاورزان

نوفرست گفت:  روستای  باغداران  از  یکی 

مناسب  اقلیمی  دارای  نوفرست  منطقه 
برای کاشت میوه های هسته دار است، چند 
سالی می شود که کشاورزان نوفرستی درآمد 
خوبی را از فروش این محصوالت به دست 
می آورند. او افزود: ترسالی های امسال کام 
خشک زمین ها را سیراب کرده و محصول 
است.  آورده  ارمغان  به  ما  برای  را  خوبی 
استفاده  بودن،  ارگانیک  گفت:  باغدار  این 
از کود حیوانی، حذف کود های شیمیایی و 
آبیاری های دوازده روزه باعث شده تا فروش 

محصول ما افزایش پیدا کند.

روز های گرم تابستان و بازار داغ 
فروش آب آلبالو

در این روز های گرم و آفتابی سری به آبمیوه 
فروشی های سطح شهر زدیم. بازار فروش 
از مغازه  بود، یکی  این صنف حسابی داغ 
داران به ما گفت: خدا را شکر در طول روز 
مشتریان زیادی برای خرید آب آلبالو داریم. 
او افزود: در این روز های گرم تنها خوردن 
یک لیوان آب آلبالوی خنک می تواند انرژی 
بدن را باال برده و آب مورد نیاز بدن را تامین 

کند. عالوه بر مصرف آب آلبالو، خانم های 
هنرمند از این میوه و میو هایی مثل زرد آلو 
و گیالس؛ انواع شربت، کمپوت، مربا و برگه  

درست می کنند.

نوبرانه هایی با طعم و چاشنی سالمتی

امیر آبادی کارشناس جهاد کشاورزی گفت: 
زرد آلو سرشار از ویتامین های A و C و آهن 
است؛ مواد مغذی موجود در زردآلو از چشم ها 
و قلب حفاظت می کند و فیبر موجود در آن 

علیه بیماری ها مبارزه می کند. او افزود: زردآلو 
 )A منبع غنی بتاکاروتن )پیش ساز ویتامین
تیره  نارنجی  رنگ  که  زردآلو هایی  است. 
بیشتری است. مواد  بتاکاروتن  دارد، حاوی 
غذایی حاوی بتاکاروتن باعث کاهش خطر 
بروز بیماری های قلبی، سکته، آب مروارید و 
بعضی سرطان ها می شود. امیر آبادی در رابطه 
با خواص گیالس نیز بیان کرد: میوه گیالس 
دارای  مهم،  امالح  و  ویتامین ها  بر  عالوه 
آنتوسیانین هایی است که اثر آنتی اکسیدانی 
دارند؛ مصرف خوراکی گیالس ادرار آور و له 
شده آن به عنوان ماسک زیبایی برای صورت 

کشاورزی  جهاد  کارشناس  است.  مناسب 
تصریح کرد: میوه آلبالو نیزبرای بیماران قلبی 
و روماتیسمی فوق العاده مفید بوده و می تواند 
زیبایی را به خانم ها به ارمغان بیاورد. او ادامه 
داد: خواص آلبالو و گیالس مانند هم است و 
مصرف آن اعصاب را آرامش می دهد، ولی در 
هر حال نباید در مصرف آن زیاده روی کرد. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  محمدی 
خشکسالی های  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند 
۲۰ ساله امان کشاورزان را بریده و آن ها را 
با مشکل شدید کم آبی مواجه کرده است، 
گفت: چند سالی می شود که کشاورزان استان 
برای بهره وری حداکثری از منابع آبی و ایجاد 
منبع درآمدی پایدار برای خودشان به سمت 
کشت میوه های هسته دار رفته اند. او افزود: 
کشت این میوه ها در دامنه های کوه باقران که 
شرایط نگهداری و رشد میوه های هسته دار 
در آن فراهم است رونق داشته ودرآمد زایی 
این منطقه کرده  خوبی را نصیب مردمان 
است. محمدی بیان کرد: ریزش باران های 
کافی در دو سال گذشته و آب گیری قنوات 
باردهی محصول خوبی را در پی داشته است. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند ادامه 
داد:هزار هکتار از اراضی خراسان جنوبی به 
کشت میوه های هسته دار اختصاص یافته که 
سهم شهرستان بیرجند از این میزان سطح 
زیر کشت ۶۰ هکتار است. او تصریح کرد: 
پیش بینی شده از باغات سرسبز استان بیش 
از ۴ هزار و ۵۰۰ تن و از باغات شهرستان 
بیرجند نیز ۲۲۰ تن میوه نوبرانه برداشت شود. 
با وجود دو دهه خشکسالی های مکرر، اما 
ریزش رحمت الهی در دو سال گذشته کام 
را سیراب و دل کشاورزان  باغات  خشک 
را شاد کرده است. حاال در کنار زعفران و 
زرشک و عناب که محصوالت استراتژیک 
هستند خراسان جنوبی را به نام میوه های 
هسته دارش نیز می شناسند. میوه هایی که 
مانند نگینی در کویر می درخشند و پرورش 
این  مردمان  نصیب  را  خوبی  درآمد  آن 

منطقه کرده است.

دلربایی ترش و شیرین های ملس در دل کویر
آوای خوش برداشت میوه های هسته دار به گوش می رسد

 افزایش 78 
درصدی کشفیات 
مواد مخدر صنعتی 

در استان

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی 
تاکنون  ابتدای سال جاری  از  گفت: 
کشفیات انواع مواد مخدر صنعتی از 
جمله حشیش، مرفین و هروئین در 
استان 7۸ درصد افزایش داشته است. 
سردار ناصر فرشید افزود: امسال بیش 
از ۲۳ تن انواع مواد مخدر در استان 
کشفیات  مقدار  این  که  کشف شده 
نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج 
درصد افزایش یافته است. وی بیان 
کرد: از این مقدار 7۰ درصد تریاک، 
۱۲ درصد مرفین، 7 درصد حشیش و 
۲ درصد هروئین بوده است. فرمانده 
به  اشاره  با  انتظامی خراسان جنوبی 
توسط  کشفیات  درصد   9۲ اینکه 
درصد   ۸ و  استان  انتظامی  نیروی 
مقابله ای  دستگاه های  سایر  توسط 
ماه  سه  در  است،گفت:  شده  کشف 
نخست امسال ۲ هزار و ۶۰۰ نفر در 
زمینه کشفیات مواد مخدر در خراسان 
جنوبی دستگیر شده اند که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد 
این  در  داد:  ادامه  وی  دارد.  افزایش 
مدت ۲۵۰ نفر خرده فروش مواد مخدر 
نیز دستگیر شدند که ۳9 درصد رشد 
داشته است. وی گفت: از ابتدای سال 
جاری ۶۰۰ دستگاه خودرو در زمینه 
کردیم  کشف  را  مخدر  مواد  حمل 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
فرشید  سردار  دارد.  رشد  درصد   ۲۴
مواد  کشفیات  زمینه  در  کرد:  بیان 
مخدر ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده در استان 
تشکیل شد و تعداد پرونده نیز رشد 
تعداد  افزایش  که  دارد  درصدی   ۶7
پرونده ها در این زمینه نشان می هد 
اکنون مواد مخدر به صورت خرد به 
این موضوع  و  استان حمل می شود 
کار کشف را خیلی سخت می کند. وی 
بیان کرد: ابتدای سال جاری ۳۰ باند 
مواد مخدر در استان منهدم شده است.

خبر ویژه

ایسنا-  معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی از 
پیگیری ها برای ترمیم اعتبارات هزینه ای 
و  داد  پایان سال جاری خبر  تا  دستگاه ها 
افزود: امسال اعتبار حوزه راه و آب استان 
هر کدام ۵۰ میلیارد تومان است که پس 
از مشخص شدن پروژه ها در صحن علنی 
شورای برنامه ریزی استان مصوب خواهد 
شد.  بهدانی اظهار کرد: در بحث اعتبارات 
استانی،   سرمایه ای  دارایی های  تملک 
اعتبارات سه درصد درآمد حاصل از صادرات 
نفت خام و گاز طبیعی، اعتبارات آب روستایی 
و عشایری و اعتبارات راه های روستایی و 

بودجه سال  قانون  اعتبارات جدول ۱۰-۵ 
۱۴۰۰، مبلغ ۴۴۸ میلیارد تومان به استان 
ابالغ اعتبار صورت گرفته است که در جلسه 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان، پس از 
کسر الزامات قانونی، اعتبار مذکور براساس 
درصد سهم برای هرکدام از شهرستان های 
قرارگرفت،  شورا  تصویب  مورد  که  استان 
بین این شهرستان ها توزیع شد.  وی افزود: 
براساس این اعتبارات در شهرستان ها اجرای 
پروژه های عمرانی در سال جاری پیگیری 
خواهد شد و ابتدا به پروژه های نیمه تمام 
و  ریزی  برنامه  معاون  می شود.  پرداخته 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  بودجه 

خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبارات هزینه ای 
که  است  تومان  میلیارد  مبلغ ۴۸۶  استان 
استان  به  تومان  میلیارد  اکنون مبلغ ۴7۱ 
ابالغ شده است. بهدانی ادامه داد: براساس 
تصویب اعضای شورای برنامه ریزی استان، 
این اعتبار با اولویت تأمین حقوق نیروهای 
و  شرکتی  قراردادی،  پیمانی،  و  رسمی 
حجمی و هزینه های دیگر بین ۲۳ دستگاه 
اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی 
ترمیم  برای  پیگیری ها  از  توزیع شد. وی 
اعتبارات هزینه ای دستگاه ها تا پایان سال 
جاری خبر داد و افزود: امسال اعتبار حوزه راه 
و آب استان هر کدام ۵۰ میلیارد تومان است 

که پس از مشخص شدن پروژه ها در صحن 
برنامه ریزی استان مصوب  علنی شورای 
بودجه  و  ریزی  برنامه  معاون  شد.  خواهد 
خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
میلیارد  و ۴۰۰  هزار  امسال  گفت:  جنوبی 
تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای 
از منابع مختلف ملی و استانی به خراسان 
جنوبی اختصاص یافته که نسبت به سال 
وی  است.  داشته  افزایش  درصد  قبل ۴۰ 
یادآور شد: ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار تملک 
نفت  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱77 و  دارایی 
داشته ایم که براساس شاخص های موجود 

توزیع شده است.

اعتبارات هزینه ای دستگاه ها در خراسان جنوبی چگونه تخصیص می یابد؟

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن مارال بنای خاوران  شماره ثبت: ۶۴۱۸    شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۵۰۶۸۳ 

 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مارال بنای خاوران ساعت ۱۷ 
روز شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ در محل دفتر تعاونی واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی – بلوک ۹۲ برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 

نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرس حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور 
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی 

تحویل نمایند. 
 دستور جلسه: ۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲. طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱3۹۹ 
3. طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ۴. تصمیم گیری در خصوص پاداش و حقوق اعضای 
هیئت مدیره و بازرس تعاونی ۵. تصمیم گیری در خصوص تامین زمین تعاونی ۶. طرح و تصویب آیین 
نامه های داخلی شرکت تعاونی )معامالت، اداری و استخدامی، شرح وظایف مدیر عامل و حقوق، حقوق و 

هیئت مدیرهپاداش هیئت مدیره( ۸. انتخاب بازرس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول( 
شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند 

شماره ثبت: ۲۴۴      شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۱۱۱۲۳      تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۴/۸
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی )نوبت اول( شرکت با دستور جلسه ذیل از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح روز شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶  
 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان حکیم نزاری بیرجند - جنب بانک صادرات مرکزی برگزار می گردد. 
از کلیه اعضای محترم شرکت درخواست می شود 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 اعضای محترم یا نماینده تام االختیار حق رای خود را تفویض نمایند. یادآور می شود هر عضو 
عالوه بر رای خود فقط 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 
است. دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بارزس ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص 
صورت های مالی منتهی به سال های ۱3۹۸ و ۱3۹۹ 3- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی 
سال های ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ ۴- تصویب بودجه مربوط به بازپرداخت حق السهم اعضای مستعفی در سال 
های ۱3۹۹ و۱۴۰۰ ۵- تصویب تغییرات سرمایه شرکت بر اساس ترازنامه به تاریخ های ۱3۹۸/۱۲/۲۹ و 
۱3۹۹/۱۲/3۰ ۶- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد ۷- انتخاب اعضای 
اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال مالی و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال مالی.
کاظم میری- رئیس هیئت مدیره 
الزم به ذکر است، چون دوره مسئولیت هیئت مدیره و بازرس شرکت رو به اتمام می باشد اعضای محترم 
که واجد شرایط بوده و قصد کاندیداتوری دارند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ با در دست داشتن تصویر 
صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به دفتر شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
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مشاوره 

فکر معجزه آسا

به جای آنکه بگوییم به چه چیزی فکر نکنید،به شما 
خواهیم گفت به چه چیزهایی فکر کنید تا موفق باشید. 
افراد خوش بین، موفق و کارآمد، عالوه بر جستجوی 
یابی جهت  هفت   ، ارزشمند  و  خوب   چیزهای 

 

یا روش کلی “فکر کردن”  دارند. مواردی که در این 
مقاله می آید، مواردی است که این افراد  اکثر اوقات 
به آنها فکر می کنند:  افراد خوش بین،  ضمن اینکه 
در زمان حال زندگی می کنند و از “االن” خود لذت 
می برند ، آینده نگر نیز هستند. آنها اکثر اوقات به 
آینده فکر می کنند و درباره آن حرف می زنند ، آنها 
بیشتر به چیزی که می خواهند برسند فکر می کنند 
و درباره آن حرف می زنند ، نه درباره آنچه در گذشته 
اتفاق افتاده است . آنها در مورد آنچه در آینده برایشان 
امکان پذیر است ، یک تصویر واضح و هیجان انگیز 

می سازند .
 آنها هدفمند هستند . اکثر اوقات به اهداف شان فکر 
می کنند و درباره آنها حرف می زنند . آنها بعد از این 
 که آینده ایده ال خود را در عالم خیال مجسم کردند ، 
اهداف و طرح هایشان را به طور واضح و مشخص 
بر روی کاغذ می آورند و هر روز بر روی آنها کار می 
کنند . آنها تمام توجه و انرژی خود را بر آن متمرکز 
می کنند و با استفاده از اهداف شان بر روی آینده خود 
کنترل دارند. افراد خوش بین ، برتری جو هستند. آنها 
تعهد می کنند تا در هر کاری که انجام می دهند 
بهترین باشند و به 10 درصد افراد برتر در زمینه ی 
تخصصی خود ، هر چه که باشد ، بپیوندند . آنها زمینه 
های نتیجه بخش کلیدی خود را شناسایی می کنند 
و برای خود معیارهای عملکرد برتر را در هر کدام 
از زمینه ها تعیین می کنند و هر روز بر روی رشد 
و پیشرفت خود کار می کنند و هرگز رشد ترقی را 
متوقف نمی سازند .آنها به دنبال راه حل هستند. آنها 
بیشتر به راه حل فکر می کنند تا به مشکل پیش 
آمده . آنها در مورد آنچه که باید انجام گیرد فکر می 
کنند نه در مورد کسی که باید سرزنش شود . آنها از 
روش های تفکر خالق برای شعله ور کردن خالقیت 
خود استفاده می کنند . آنها به اهداف شان به عنوان 
مشکالتی نگاه می کنند که باید حل شوند و بر این 
باورند که هر نوع مشکلی ، راه حل منطقی دارد که 

باید پیدا شود.

پیشگیریازعقربزدگی

توصیه می شود کشاورزان و کارگران هنگام بلند 
کردن سنگ و آجر و کار در کشتزارها دستکش 
در  بردن دست  فرو  از  کنند.  به دست  ضخیم 
النه های پرندگان جلوگیری شود.  در بیرون آوردن 

میوه از صندوق های میوه که از مناطق عقرب خیز به 
سایر مناطق برده می شوند احتیاط شود و وسائلی که 
از مناطق عقرب خیز به جای دیگر منتقل می شود، 
بازرسی شود. در مناطق عقرب خیز با نگهداری 

ماکیان برای  از بین بردن عقرب ها استفاده کرد.

ترفندبرایمقابلهباتمایلبهتنقالت

و  هستند  غذایی  فیبرهای  از  سرشار  میوه ها 
میوه  می کنند.مصرف  ایجاد  سیری  احساس 
به عنوان میان وعده با پرکردن حجم معده تمایل 
به ریزه خوری و تنقالت شیرین را کم می کند. البته 

در انتخاب میوه های خیلی شیرین نباید افراط کرد. 
گاه تمایل به ریزه خوری به دلیل گرسنگی نیست 
و صرفا در شرایط هیجانی احساس می شود. هر 
زمان که تمایل به تنقالت پیدا کردید، 20   دقیقه 

صبر کنید و یک میان وعده میل کنید.

فلفلخنککنندهبدناست

قطعا این یکی عجیب به نظرتان می رسد، اما فلفل 
تند واقعا توانایی خنک کردن بدن تان را دارد. فلفل 
تند سبب می شود که عرق کنید و به این ترتیب 
بدن شما مکانیزم های خنک کننده را به کار می 

اندازد. به همین دلیل افرادی که در آب و هوای 
بسیار گرم زندگی می کنند، اغلب غذا های تند در 
رژیم غذایی شان دارند. پس بهتر است در این روز 
های گرم تابستانی فلفل تند را به میزان بیش تری 

در غذاهای تان به کار ببرید.

بهترینزمانبرایپیادهروی

پیاده روی در هر زمان از شبانه روز برای سالمت 
جسمی و روحی بسیار مفید است. با این حال، پیاده 
روی بعد از غذا در کاهش وزن و کنترل دیابت 
ندارند مشکلی  هیچ  که  افرادی  است.   مفیدتر 

 

می توانند هر روز پیاده روی کنند تا از بروز هرگونه 
عوارض در آینده جلوگیری کنند. مقدار زیادی 
کالری در طول روز سوزانده می شود که از آن به 
عنوان متابولیسم در حالت استراحت یاد می شود. 

مواظب آب بدن در هنگام پیاده روی باشید.

تخم شربتی یکی از پرطرف دارترین نوشیدنی های خنک فصل تابستان است. شربت تخم شربتی خواص بسیار زیادی 
دارد، خوش طعم است و بسیار آسان آماده می شود. به همین خاطر استفاده از آن در فصل تابستان رواج زیادی دارد. برای 
تهیه  شربت تخم شربتی به مقداری تخم شربتی، شکر و گالب نیاز دارید.ابتدا حدود یک  قاشق غذاخوری تخم شربتی را 
داخل مقدار کمی آب گرم بریزید و اجازه دهید 2 تا ۳ ساعت در دمای محیط باقی بماند تا خوب لعاب بیندازد و سپس 
آن را همراه با مقداری شکر و گالب داخل یک ظرف آب سرد بریزید و در یخچال قرار دهید. شربت تخم شربتی بعد 
از چند ساعت آماده ی مصرف خواهد بود. برای این که شکر بهتر با آب شربت ترکیب شود می توانید ابتدا مقداری شکر 

را در آب گرم حل کنید و سپس به سایر مواد اضافه کنید.

شناسایی یک ماهی که 100 سال زنده می ماند 

هیچ نسخه ثابت از پیش تعیین شده ای برای همه 
انسان ها به صورت یکسان وجود ندارد. هر انسانی با 
توجه به جهان بینی خود به زندگی می نگرد و عوامل 
بسیاری در آن دخیل هستند.اما انسان ها با انجام برخی 
کارها می توانند لذت بیشتری از زندگی ببرند و تا حدی 
نگرش خود را تغییر دهند:شرایط و ژنتیک را فراموش 
کنید. گذشته، مسائل مالی، محدودیت های جسمی و 
هر عامل دیگری که می تواند به عنوان بهانه به کار 
رود را از یاد ببرید. چنانچه در مسائل مختلف به دنبال 

بهانه آوردن هستید حالت ذهنی شما مانند یک قربانِی 
درمانده شده است. مسئولیت خویش را بپذیرید تا بتوانید 
مهار زندگی خود را در دست گیرید. شما همانی هستید 
که هستید و همان چیزهایی را دارید که همین االن 
دارید. آنقدرها هم نمی تواند بد باشد  مسئله مهم این 
است که یک فکر مثبت پیدا کنید که الهام بخش 
شماست و به شما برای پیش رفتن در زندگی انگیزه 
می دهد. به این فکر بچسبید و روی آن تمرکز کنید. 
ممکن است تصور کنید که چیزهای زیادی ندارید یا 

اصاًل هیچ چیز ندارید، اما ذهنتان را دارید که می تواند 
به شما انگیزه دهد. برای پیش رفتن در زندگی همین 
برایتان کافی است. بخشی از زندگی و رشد کردن 
تجربه، مشکالت غیرقابل انتظار است. آدمها کارشان 
را از دست می دهند، گاهی در تصادفات رانندگی جان 
خود را از دست می دهند. وقتی جوان تر هستید  تجسم 
این واقعیت تلخ کمی دشوار است. باید بدانید که خشم 
احساسی فقط همه چیز را بدتر می کند. و این اتفاقات بد 

آنقدرها هم که به نظر می رسند بد نیستند قوی باشید.

تجربهزندگیتانرابهبودببخشید!

یادیاران
شهید: مهدی ثنایی فر               فرزند: محمد    شهرستان : فردوس

 از تمام دوستانم مي خواهم که پیرو امام بوده و امام را تنها نگذارند و اگر روزي انقالب احتیاج
سه شنبه  ۸ تیر  1۴00 * شماره  ۴۹۵1 به خون داشت در راه فداکردن جان شان دریغ نورزند.
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فرهنگ و هنر

طاق شاه عباس 
و چشمه آبگرم مرتضی علی

برای رسیدن به آبگرم مرتضی علی و طاق شاه 
عباس  باید از روستای توریستی خرو که در 20 
کیلومتری شرق طبس قرار دارد بگذرید تا وارد 
دهانه دره ای شوید. جاده رسیدن به این روستا 
آسفالت می باشد و در این روستا محل اقامت یک 
یا چند روز نیز وجود دارد. برای رسیدن به چشمه 
آبگرم مرتضی علی باید مسیری حدود ۵ کیلومتر 

را طی کنید که بیشتر آن از میان آب می گذرد. 
در پشت سر گذاشتن این مسیر هیجان انگیز در 
دوطرف راه دیواره های بلندی دیده می شود که 
بر روی آنها حفره های کوچک و بزرگی با نظم 
خاصی پدید آمده است که »خانه گبر« نامیده می 
شود؛ برخی از آنها چشمه های آب جوشان است و 
بزرگترین شان به حمام مرتضی علی شهرت پیدا 
کرده است. قدمت هرکدام از این حفره ها به دوران 
ساسانی برمی گردد. چشمه مرتضی علی نمونه ای 

بی نظیری می باشد.

تصمیم جدید مهران غفوریان

در  بازی  از  گرفته  تصمیم  غفوریان  مهران 
کمدی های تجاری دوری کند و از این پس با 
را به  پذیرش پیشنهادهای غیرکمدی خودش 
چالش بکشد. مهران غفوریان پس از سال ها بازی 
در آثار کمدی، فعال تصمیم دارد در نقش های 
جدید و آثار غیرکمدی دیده شود، تصمیمی که 
احتماال برای بسیاری از طرفداران او خوشایند 
نیست. مهران غفوریان در مقام کارگردان هم 
به سراغ ساخت سریالی غیرکمدی رفته است. 
او پس از گذشت پنج سال از آخرین سریالش 
یعنی »همسایه ها«، قصد دارد زمستان امسال 
مجموعه ای به نام »بوق سگ« را به نویسندگی 
رضا اصغری جلوی دوربین ببرد.غفوریان گفته پس 
از بازی در سریال های نمایش خانگی که برای 
بازی در آن ها قرار داد  این سریال را خواهد ساخت. 
اخیر  سال های  در  غفوریان  مهران 
برای  تصمیمش  درباره  صحبت هایی 
سریال  ادامه  و  تاک  شو  یک   ساخت 

»زیر آسمان شهر«  نیز مطرح کرده است.

جاذبه گردشگری  دیالوگماندگار
بانی:  گذاشتم.«  کار  این  روی  رو  عمرم  تمام  »من   جودی: 
»می دونیم و خیلی هم هیجان زده ایم؛ اما یه کم ترسیدیم.«جودی: 

»تنها چیزی که باید ازش بترسیم، خود ترسه.«  )زاپاتا( 

تخم شربتی پر طرفدار در تابستان

از  جدیدی  ماهی  شناسایی  از  محققان 
خانواده کولکنتس خبر داده اند که در عمل 
یک فسیل زنده است و از ۴00 میلیون سال 
قبل در جهان وجود دارد.این ماهی که دوره 
حیات دایناسورها را نیز درک کرده می تواند 
تا صد سال زندگی کند. دوره حاملگی گونه 

مونث آن تا ۵ سال طول می کشد.

جدول ۴۹51                        
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شرکتپخشسراسریتوسعهآرمانگلریز
تولید کننده محصوالت سلولزی جهت تکمیل کادر فروش خود بازاریاب 
بومی مرد با حقوق و پورسانت عالی و با حداقل مدرک دیپلم جهت 
شهرستان های استان خراسان جنوبی و شهر زابل می پذیرد. عالقه 
مندان روزمه کاری خود را از طریق واتساپ به شماره۰۹۱۵۵۶۱۰۳۶۵ 

)آقای  جعفری( ارسال نمایند.

شارژ گاز یخچال،ساید  
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵- ناصری نژاد

به یک همکار در فروشگاه لوازم 
یدکی و شراکت در کار نیازمندیم.

 ۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲

مقاوم در برابر رسوب و امالح آب 
با ۵ سال گارانتی تعویض 

زیبا در انواع طرح ها / ارزان و با کیفیت 

شیــــرآالت رستاک

 نمایندگی خراسان جنوبی: بین مدرس ۳۵ و ۳۷ فروشگاه کاظمی 
۰۹۱۵۱۶۳۸۸۹۰ - ۰۹۱۲۳۰۲۴۰۶۶ 

به2نفرنیرویخانمباروابطعمومیباال
باحقوقیکمیلیونتومانوپورسانتعالی

نیـازمندیـــم

لطفارزومهخودرابهشمارهواتساپ09134568792
ارسالفرمایید.شمارهتماس:32234532

شرکتنویدگسترزهانجهتتکمیلکادرکارگاهیخود
تصمیمبهجذبنیرودررشتههایذیلنمودهاست:

۱- سرپرست کارگاه: با مدرک کارشناسی عمران و 3 سال سابقه جهت کار در پروژه آب.
۲- مسئول عملیات اجرا: با مدرک کارشناسی عمران و 3 سال سابقه در حوزه راهسازی 

جهت مباشر عملیات خاکی.
 ۳-کارشناس دفتر فنی کارگاه: با مدرک کارشناسی عمران و 2 سال سابقه کار در دفتر فنی.
۴- مسئول ماشین آالت: با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس مکانیک و 5 سال سابقه کار در 

حوزه ماشین آالت راهسازی.
 ۵-کارپرداز: با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس حسابداری و حداقل 2سال سابقه کار در شغل مرتبط.

۶- نیروی خدماتی: جهت کار در کارگاه راهسازی.
تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۴۶۶۰۰۴

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

فروشگاهفنیمهندسینورپردازان

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک ۱۴۶
 ۰۹۱۵۳۶۳۳۵۴۵ - ۳۲۴۰۵۰۵۴

 حسن رضا چهکندی نژاد

* نمایندگی انواع فن های دمنده 
خانگی و صنعتی

* عرضه انواع سیم و کابل، سیم و 
صفحه مسی، ارت 
* زغال و نمک ، المپ و آیفون، انواع 
کلید و پریز دلند

* اجرای پروژه های برق 
* بست کمربندی کلی - جزئی 

ایزوگامشــرق
09155622050
09155629033
بیرجند،میدانتوحید
32442331)بخشی(

 ثبت  ۶۷۳۶

شرکتاندیشهپردازانممتاز
• ارائه کلیه خدمات کامپیوتری
• راه اندازی شبکه و ارتباطات 

شبکه ای
• دوربین های مداربسته با ۱۰سال 

سابقه کار به همشهریان گرامی
۰۵۶۳۲۴۶۰۲۳۷-۰۹۱۵۹۶۲۴۶۳۴



۵
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شناسایی 24 مبتالی جدید به ویروس کرونا در استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: روز گذشته ۱۱۰ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که 
مجموعا ۲۴ بیمار جدید شامل ۹ بستری و ۱۵ مورد سرپایی، شناسایی شدند. مهدی زاده افزود: از این تعداد ۱۵ مورد 

از بیرجند، ۵ مورد از نهبندان، ۲ مورد از سربیشه و یک مورد از بشرویه و یک مورد از فرودس بودند.

* عرب نژاد مدیرکل بهزیستی استان 
گفت: روند اعتیاد در بین جوانان و زنان 
در خراسان جنوبی کاهشی است و از 
طرف دیگر درمان در بین این قشر 

روند افزایشی دارد.
* سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( خراسان جنوبی از نبود اعتبار 
برای لوله کشی گاز منازل مددجویان 

این نهاد خبر داد.
و  آب  شرکت  مدیرعامل  امامی   *
به صورت  جنوبی  خراسان  فاضالب 
برخط به پاسخگویی مشترکین از طریق 
آبفای  مردم شرکت  با  ارتباط  سامانه 
استان به شماره ۱۲۲ برای اولین بار در 

استان پرداخت.
پیشگیری  معاون  نیا  وحدانی   *
خراسان  دادگستری  جرم  وقوع  از 
جنوبی از قوه قضائیه به عنوان یکی 
جمهوری  نظام  توانمند  بازو های  از 

اسالمی یاد کرد.
 * روستای شیرگ از توابع شهرستان
درمیان به اینترنت پرسرعت متصل شد.

اخبار  کوتاه 

اموال خرده فروشان و حامالن
 مواد مخدر مصادره می شود

دادستان مرکز استان گفت: امسال در جهت 
خرده  اموال  استان  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
فروشان مواد مخدر و کسانی که مواد را توزیع 
می کنند، مصادره خواهد شد تا برای آنها این 
کار گران تمام شود. نسایی، با اشاره به اینکه 
متاسفانه شاهد افزایش روند استفاده از مواد 
مخدر صنعتی در استان و کشور هستیم، افزود: 
این موضوع یک زنگ خطر جدی برای مردم 
است تا بدانند چنانچه با این بالی خانمان سوز 
مقابله نکنند ممکن است اعضای خانواده آنها را 

هم گرفتار خود کند.

اختصاص ۶۱ حوزه امتحانی برای 
کنکور ۱4۰۰ در خراسان جنوبی 

آموزش و پرورش خراسان جنوبی  مدیرکل 
گفت: آموزش و پرورش استان در ۸ شهرستان 
۶۱ حوزه امتحانی برای کنکور ۱۴۰۰ در نظر 
گرفته است که در این ۶۱ حوزه ۶ هزار و ۸۶۳ 
داوطلب آزمون خواهند داد. واقعی افزود: البته 
نیز  بیرجند  دانشگاه  حوزه ها،  این  بر  عالوه 
حوزه هایی را برای آزمون در نظر گرفته است 
تا در هر حوزه داوطلبان کمتری حضور داشته 
و امکان رعایت فاصله گذاری فیزیکی وجود 
داشته باشد.واقعی با اشاره به اینکه به داوطلبان 
و خانواده های آنان این اطمینان را می دهیم که 
پروتکل های بهداشتی به نحو احسن اجرا شود، 
ادامه داد: به عنوان مثال طبق ضوابط فاصله 
صندلی ها باید بین یک متر و نیم تا یک متر 
و ۸۰ سانت باشد که ما برای اطمینان بیشتر 
فاصله یک متر و ۸۰ سانت را رعایت خواهیم 
کرد. وی گفت: ضدعفونی کردن حوزه های 
تهویه  آزمون،  شروع  از  قبل  روز  در  کنکور 
مناسب سالن های امتحان، استفاده از ماسک 
توسط همکاران و عوامل برگزار کننده کنکور 
در خراسان جنوبی به طور جدی مورد تأکید 

است.

آغاز اجرای عملیات روکش آسفالت 
گرم در محور دیهوک - راور

 رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
دیهوک از آغاز عملیات روکش آسفالت گرم 
در محور دیهوک - راور خبر داد. کیانپور افزود: 
با توجه به آمار باالی تردد خودروهای عبوری 
سواری و ترانزیتی در محور دیهوک - راور و 
محورهای  ایمنی  ارتقای  افزایش  راستای  در 
و رضایت مندی عمومی عملیات  مواصالتی 
روکش آسفالت گرم در محور دیهوک - راور )باند 

رفت( به طول ۱۰ کیلومتر آغاز شده است.

۹۰ درصد چاه های کشاورزی مجهز 
به کنتور هوشمند آب و برق است

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از 
مجهز بودن ۹۰ درصد چاه های کشاورزی استان 
به کنتور هوشمند آب و برق خبر داد. سروری، با 
بیان اینکه تاکنون از ۲ هزار و ۸۱۳ چاه برقی واجد 
شرایط نصب کنتور، ۲ هزار و ۲۰۷ چاه به کنتور 
هوشمند مجهز شده ، گفت: از ابتدای امسال ۴۵ 
کنتور در استان نصب شده که ۳۷ عدد بر روی 
چاه های کشاورزی و ۸ عدد بر روی چاه های 

صنعتی نصب شده  است.

بهره مندی بیش از 2 هزار نفر 
از آموزش های هالل احمر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
از برخورداری بیش از ۲ هزار نفر از دوره های 
آموزشی هالل احمر خبر داد. رضایی گفت: از 
ابتدای سال تاکنون ۸۰ دوره  آموزشی همگانی 
و تخصصی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در استان برگزار شده است. وی ادامه داد: ارائه 
رسانی  اطالع  از  اعم  همگانی  آموزش های 
عمومی، آگاه سازی، دوره های مبتنی بر نیاز 
حساس  و  آموزشی  پیام های  انتقال  محلی، 
سازی جامعه به دو هزار و ۴۹۵ نفر، از جمله 

اقدامات انجام شده هالل احمر است.

ایسنا-  استاندار خراسان جنوبی در دومین 
نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان خراسان جنوبی در سال جاری با بیان 
اینکه احساس خطر و نگرانی از مواد مخدر 
هنوز در جامعه همه گیر نشده است، گفت: 
در شورای هماهنگی مبارزه با مخدر باید به 
جای گزارش دادن طرح بدهیم و می توانیم 
طرح داده و براساس آن یک منطقه خاص 
را به صورت پایلوت پاکسازی کنیم. مالنوری 
طبیعی  حوادث  سایر  و  کرونا  پدیده  افزود: 
احساس  همه  که  مختلف  زمان های  در 
وظیفه و احساس خطر و نگرانی کردند به 
خوبی مدیریت شد. استاندار خراسان جنوبی 
گفت: هرگاه در زمینه مبارزه با مواد مخدر 
به اندازه شیوع ویروس کرونا احساس خطر 
کنیم، می توانیم با هم افزایِی به موفقیت های 
ارزشمندی دست یابیم. وی افزود: براساس 

آمارهای نیروی انتظامی استان در سه ماه اول 
امسال ۲ هزار و ۸۵۰ نفر شامل ۲ هزار و ۶۰۰ 
نفر در حوزه حمل و ۲۵۰ خرده فروش دستگیر 

شده اند که رقم باالیی است. مالنوری اظهار 
کرد: آنالیز خودروهای توقیف شده در پارکینگ 
با مواد  مبارزه  خودرویی شورای هماهنگی 

مخدر نشان می دهد که همه سطوح درآمدی 
جامعه به نوعی درگیر جابه جایی مواد مخدر 
شده اند. وی با اشاره به اینکه مبارزه با مواد 

مخدر ۳ هزار شهید و میلیاردها تومان هزینه 
برای کشور به همراه داشته است، گفت: با 
وجود تالش ها و هزینه های زیادی که در این 

زمینه شده، براساس آمار از هر ۱۰۰ نوزاد زیر 
۶ سال تحویل شده به شیرخوارگاه ها و مراکز 
نگهداری، ۹۰ درصد معتاد هستند. استاندار 
خراسان جنوبی تصریح کرد: متاسفانه موضوع 
آلودگی به اعتیاد در همه قشرها دیده می شود 
و با وجود اینکه سال ها از آن به عنوان بیماری 
را  خطرش  نتوانسته ایم  هنوز  اما  شده  یاد 
کاهش دهیم. وی بر لزوم سوق دادن جلسات 
به سمت ارائه طرح و راهکار تاکید کرد و 
گفت: باید در جلسات به جای گزارش دادن، 
طرح ارائه دهیم، لذا مسئوالن کمیته های یک 
منطقه برای مثال درح سربیشه را به عنوان 
پایلوت قرار داده و آسیب های آن را به دقت 
مورد شناسایی قرار دهند. وی گفت: حتی 
آمادگی داریم اعتبارات شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان را متمرکز بر این طرح اختصاص 
دهیم و باید همه در این خصوص بسیج شویم 

و یک منطقه را به عنوان پایلوت انتخاب کنیم 
و در همه زمینه های فرهنگی، اشتغال و مسائل 
معیشتی آن ورود داشته باشیم. وی گفت: در 
زمینه مقابله با مواد مخدر اقدامات خوبی توسط 
دستگاه های متولی از جمله نیروی انتظامی 
استان در حال انجام است و حضور مقابله ای 
با مواد مخدر با توجه به گستردگی و کویری 
بودن خراسان جنوبی حضور جدی و قابل 
تقدیر است. استاندار افزود: براساس آمارهای 
ارائه شده، کشفیات نیروی انتظامی افزایش 
داشته که با توجه به پهناور بودن استان این 
میزان کشفیات قابل تقدیر است و در این 
موفقیت، زحمات دیگر دستگاه های مرتبط را 
نیز نمی توان نادیده گرفت.وی گفت: به دلیل 
مواد  ورود  جنوبی  خراسان  مرزهای  امنیت 
مخدر را از مرزهای استان نداریم و ورود مواد 

مخدر از سایر استان ها است.

 در مبارزه با مواد مخدر به اندازه شیوع ویروس کرونا احساس خطر کنیم

افزایش بیماران سرپایی کرونا در استان

اتصال خیابان عدل به شهید قرنی بیرجند وارد مرحله اجرایی شد
عمرانی،  امور  معاون  جوان-  خبرنگاران 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند از 
اجرای عملیات جدول گذاری برای اتصال 
خبر  بیرجند  قرنی  شهید  به  عدل  خیابان 
اردیبهشت ماه امسال بر  داد. عدل گفت: 

اساس مصوبه  کمیسیون ماده  ۵ مقرر شد 
که به منظور اتصال خیابان عدل و معلم 
دیوار پادگان ۰۴ بیرجند تخریب شود. وی با 
اشاره به این که مقرر شده دیوار های پادگان 
برداشته و نسبت به بازگشایی خیابان عدل و 

معلم اقدام شود، افزود: تاکنون نقشه برداری 
کامل این دو خیابان انجام شده است. عدل 
با اشاره به این که اتصال خیابان عدل در 
کرد:  اظهار  است،  اجرایی  عملیات  مرحله 
درختان خشک در مسیر جمع آوری، جدول 

کشی و مشکالت معارضین برطرف شده 
نهایی  عملیات  اجرای  برای  مجموعه  و 
و  حمل  عمرانی،  امور  معاون  است.  آماده 
تصریح  بیرجند  ترافیک شهرداری  و  نقل 
لوله های  تأسیسات،  جایی  جابه  با  کرد: 

فاضالب، شبکه  برق و آب عملیات اتصال 
بینی  پیش  می شود.  نهایی  مسیر ها  این 
به  جا  و  اعتبار  تأمین  در صورت  می شود 
جایی تأسیسات این طرح تا یک ماه آینده 

اجرایی شود.

ایرنا- مدیر کمیته اطالع رسانی ستاد استانی 
مدیریت کرونا خراسان جنوبی گفت: طی هفته 
گذشته شاهد افزایش بیماران سرپایی مبتال 
به کرونا بوده ایم و با توجه به شیوع ویروس 
جدید و ناشناخته بودن آن، استفاده از ماسک 
به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته است. 
ناصر نبی زاده در هفتاد و دومین نشست کمیته 
اطالع رسانی و تبلیغات شورای اطالع رسانی 

استان خراسان جنوبی افزود: تا زمان گسترش 
واکسیناسیون عمومی، استفاده از ماسک و 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی تنها راه حل 
مقابله با بیماری است. وی با بیان این که شاهد 
افزایش تعداد شهرهای قرمز به خصوص در 
استان های جنوبی کشور هستیم، گفت: طبق 
آخرین آمار، ۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
۱۷۴ شهر در وضعیت نارنجی و ۲۴۲ شهر در 

وضعیت زرد قرار دارد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی افزود: تعداد شهرهای 
قرمز اطراف استان نیز افزایش یافته و احتمال 
گسترش بیماری وجود دارد.وی تصریح کرد: 
این افزایش با توجه به رفت و آمد بین استان 
ما و استان های مجاور به خصوص سیستان 
و بلوچستان، نگران کننده است. نبی زاده گفت: 
۲ شهرستان درمیان و نهبندان که با سیستان 

در  دارد،  گسترده ای  ارتباطات  بلوچستان  و 
وضعیت نارنجی قرار گرفت، لذا باید تمرکز 
اصلی اطالع رسانی بر این دو شهرستان و 
شود.  معطوف  مرزی  شهرستان های  سایر 
رعایت  میزان  گزارش ها  طبق  افزود:  وی 
در  انتخابات  زمان  بهداشتی  شیوه نامه های 
استان قابل قبول بوده و طبق گزارش اداره کل 
آموزش و پرورش استان، استفاده از ماسک،  

فاصله گذاری اجتماعی، فاصله های صندلی ها  
و گندزدایی محیط حین امتحانات حضوری نیز 

به نحو مطلوب صورت گرفته است.
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سازی مناسب جهت کار آفرینی و تولید در سطوح مختلف فردی، بنگاهی،محلی،و منطقه ای. ایجاد زمینه های الزم جهت اشتغال جوانان جویای کار و تحصیل کرده و نیز انتقال تجربیات مدیریتی و تخصصی به آنان. تالش برای هدایت و پرورش نیرو های ماهر و خالق و توسعه ساز و 
پرورش استعداد های برتر و سرامد و رشد و بالندگی سرمایه های خدادادی و ملی در راستای دست یابی کشور به توسعه پایدار. پشتیبانی از چرخه تبدیل علم به ثروت در قالب تجاری سازی ایده ها و دستاورد های جوانان و نوجوانان و کارافرینان. برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح 
از ظرفیت های داخلی و خارجی در زمینه کمک و مشارکت مردمی در امر نخبگان، جمعیت های نخبگان و نخبه پروری و کارآفرینان. گسترش ارتباطات مردمی ، نهادها،موسسات دولتی و غیر دولتی با مراکز مرتبط استعداد های درخشان و کارآفرینان. هدایت استعداد ها و ظرفیت 
های جوانان به سمت ایجادشغل پایدار ، کمک به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی از طریق انعقاد تفاهم نامه ، ایجاد بستر های الزم برای ایجاد مشاغل خانگی پایدار و آموزش برای ترغیب مخاطبین جهت ایجاد مشاغل. کنترل و کاهش عوامل اختالل روانی، خلقی و اضطرابی. 
کمک به کمتر شدن عوامل پدیدآورنده رفتاری و اجتماعی جوانان. تحقیق و مشاوره در خصوص مشکالت و ضررهای رفتاری و خلقی و اجتماعی جوانان. آموزش و مهارت به قشر مخاطب با هدف کاهش اضطراب و بیماری. ترویج نظام خود مراقبتی به ویژه در بین جوانان. آگاه سازی 
جوانان نسبت به مهارت های زندگی. ترویج فرهنگ ایرانی اسالمی، تقویت تعلق ملی و استانی و مسئولیت پذیری میان کارآفرینان، استعدادهای برتر و نخبگان در راستای برآوردن انتظارات جامعه از آنها. برگزاری طرح ها و آیینهای فرهنگی، اجتماعی در مناسبتهای مقتضی با مشارکت 
 های عمومی آحاد جامعه با هدف خدمت رسانی به گروهای مورد نظر موسسه )شماره مجوز 1938/4 مورخ 1400/03/20 مرجع صدور مجوز اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی(. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت تا 1405/02/07 
مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله شهداء ، خیابان شهدا ، کوچه شهدا 3 ، پالک 24 ، طبقه همکف کدپستی 9716633637 دارایی شخصیت حقوقی 0 ریال نقدی. مدیران: آقای محمد حسن نژاد به شماره ملی 0640273858 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال و به سمت دبیر به مدت 5 سال، آقای صادق مقیمی به شماره ملی 0640623379 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال، آقای امیرحسین حسن نژاد به شماره ملی 
0640626866 و به سمت خزانه دار به مدت 5 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال، آقای مهدی عارفی نژاد به شماره ملی 0640639747 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 5 سال، آقای علی حجت زاده به شماره ملی 0922904820 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال و 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 با امضای آقای محمد حسن نژاد به سمت دبیر و آقای امیرحسین حسن نژاد به سمت خزانه دار و مهر 
موسسه و همچنین کلیه نامه های اداری و عادی با امضا آقای محمد حسن نژاد به سمت دبیر و مهر موسسه معتبر می باشد. بازرسان: آقای علی حسن نژاد به شماره ملی 0640204449 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1154781(آگهی های موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

خاص(  )سهامی  گاندو  محرکه  نیرو  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1400/02/27 به شماره ثبت 6548 به شناسه 
ملی 14010029407 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مهندسی و طراحی و 
تولید قطعات و مجموعه سازی و پیاده سازی فرایند مونتاژ 
و ایجاد خط تولید دامتراک کمرشکن مفصلی معدنی و 
صنایع وابسته و مهندسی و طراحی و تولید قطعات و 
دستگاه ها و ادوات خاص در صنایع مختلف و فروش 
قطعات لوازم یدکی وتکنولوژی درصنایع مختلف و شبکه 
خدمات پس از فروش ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی 
و ضمانت نامه ها از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
، شرکت در مناقصات و مزایدات نهادها ، سازمان ها ، 
شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد 
درصورت  شرکت  فعالیت  موضوع  با  رابطه  در  آنها  با 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی   فعالیت: 
 استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، بخش مرکزی ، 
شهر بیرجند، محله باقریه ، سی 2 ق 1 اصالح ، کوچه 
)فرعی1کارگاهی( ، کوچه )فرعی 2 سمت چپ کارگاهی( 
، عاملیت مجاز شماره562 ، طبقه همکف  ، پالک 0 
حقوقی  شخصیت  سرمایه   9716933378 کدپستی 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم  عبارت است 
با  آن  سهم  تعداد 100  ریالی  سهم 10000  به 100 
نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
ص/050869/01/9023/1400  شماره  بانکی  گواهی 
مورخ 1400/02/21 نزد بانک ملی شعبه حکیم نزاری 
بیرجند با کد 9023 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت 
مدیره: آقای مهدی اصالح به شماره ملی 0651809770 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم زهره کارگر به 
شماره ملی 0651935131 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، خانم زهرا کارگر به شماره ملی 
0653124139 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضای آقای مهدی اصالح )مدیرعامل( همراه با مهر 
: طبق  اختیارات مدیر عامل  باشد.  شرکت معتبر می 
اساسنامه. بازرسان: آقای مصطفی دادرس مقدم به شماره 
مدت  به  اصلی  بازرس  به سمت  ملی 0650178637 
یک سال و خانم سعیده دادرس مقدم به شماره ملی 
0653216211 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال 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 )1151996(

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با ۱ سال ضمانت 

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

شعبه  1 : بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید ۲8   تلفن تماس:  ۰۵۶۳۲۴۳۲۹۵۰

شعبه ۲ :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ،نبش امام حسین )ع( ۳     تلفن :   ۳۲۳۰۰۵7۵

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(
۰۹1۵۳۶17۶11 -۰۵۶۳۲۰۴۴۴۴۹WWW.BOGHBAND.COM   ما برای حمایت در کنارشما خواهیم بود

برای اولین بار دراستان:             
استخدام و دعوت به کار بانوان محترم متخصص وهنرمند بومی
www.BoghBand.comسایت فرهنگی،گردشگری وفروش صنایع دستی
*بدین وسیله جهت راه اندازی وتکمیل کادر پشتیبانی وطراحی خود از جوانان وهنرمندان 
توانمند همشهری خود دعوت می کنیم. درصورت داشتن شرایط ذیل جهت قرارداد و 
استخدام، رزومه خود را از طریق واتساپ به شماره 09015616001 ارسال کنند؛پس از 

بررسی ظرف مدت 10روز  با شما تماس خواهیم گرفت:
*دانشجویان وفارغ التحصیالن رشته کامپیوتر مسلط به رشته های برنامه نویسی،فتوشاپ 

و نرم افزار)5نفر(
 *همچنین کارگاه آموزشی تخصصی بق بند با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار، با برگزاری دوره های تخصصی در رشته های:  
 خیاطی-عروسک سازی- طراحی پارچه ولباس-گلدوزی پیشرفته ومقدماتی- طراحی و برش سنگ های تزئینی - سفال و صنایع چوبی - 

فرش بافی وتولید پارچه
»خرید محصوالت و دست سازه های هنری این قشر از بانوان محترم)50درصد خرید درابتدای قرارداد(و با حمایت مالی نمایندگی بیمه ایران 
کد 36235«  در روستای گردشگری شوکت آباد، از بانوان محترم تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان،کمیته امداد و بهزیستی استان 
خراسان جنوبی دعوت می نماید که جهت ثبت نام رایگان کالس ها و انعقاد قرارداد بیمه عمر و بازنشستگی حداکثر تا پایان تیرماه به دفتر 

نمایندگی بیمه ایران خانم عزیزی به آدرس: بیرجند،بلوار پاسداران،حاشیه میدان جانبازان مراجعه نمایند.



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا
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12 : 36
    20 : 05
23 : 46
3 : 48 
5 : 27

  

پیامبر اکرم صلی ا... و علیه و آله فرمودند :
َمن َرَدّ َعن ِعْرِض أِخیِه الُمْسلِِم َوَجبَْت لَُه الَجنَُّة اَلْبَتََّة.

هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود. 
ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص 14

ادعایی درباره فهرست ۱۰ نفره 
رئیسی برای هر وزارتخانه

 باید سهم ایران از بازارهای 
نفت جهان را پس بگیریم

چانه زنی های  در  نوشت:  همشهری 
اولیه برای بستن کابینه آینده به  ازای هر 
سمت ۱۰ گزینه مطرح است. رئیسی در 
ارزیابی های اولیه خود برای کابینه آینده به 
فهرستی ۱۰ نفره برای هرکدام از مناصب 
کابینه رسیده  و قرار است از میان آنها کابینه 
نهایی خود را برای رأی اعتماد به مجلس 
رقابت های  جریان  در  او  کند.  معرفی 
انتخاباتی تصریح کرده مستقل به میدان 
داشت.  خواهد  فراجناحی  کابینه  و  آمده 
رئیسی در همان ایام در واکنش به برخی 
تندروی  چهره های  حضور  از  نگرانی ها 
سیاسی در ستادهای انتخاباتی اش، گفت: 
ستادهای انتخاباتی در واقع آیینه دولت آینده 
نیستند و دولت براساس بررسی عملکرد و 
سوابق و برنامه های افراد مختلف طراحی 
شده و شکل می گیرد و گروه های سیاسی 
زیادی از جریان اصولگرایی در پی سهم 

خواهی از رئیسی هستند. 

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
به ۴  جهانی  نفت  تولید  از  ایران  سهم 
ملی  وظیفه  است،  گفت:  رسیده  درصد 
و  سرمایه گذاری  افزایش  با  که  ماست 
ورود تکنولوژی های جدید و بهره گیری از 
ظرفیت های داخلی بار دیگر سهم ایران 
را از بازارهای نفت جهان به دست آوریم. 
جهانگیری افزود: ایران پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی ۱۰ درصد از سهم تولید 
جهانی نفت را در دست داشت اما پس از 
پیروزی انقالب  به دلیل اختالف نظرهای 
مدیریتی و توطئه و تحریم های ظالمانه 
دشمنان علیه جمهوری اسالمی ایران این 

سهم به ۴ درصد کاهش یافته است.

رئیس مجلس گفت: با اطمینان عرض 
می کنم ظرفیت کشور به نحوی است 
تحریم  سخت  شرایط  همین  با  که 
می توان در یک برنامه پنج ساله آرامش 
و ثبات را به اقتصاد کشور و زندگی مردم 
همیشه  مردم  افزود:  قالیباف  بازگرداند. 
پای انقالب و ایران عزیز بودند که ما به 
خودمان بیاییم و شهید بهشتی و سلیمانی 
را ببینیم، خواسته های مردم و رهبری را 

ببینیم و باور کنیم که همان خدای اهل 
بیت)ع( و اسالم، خدای شهید بهشتی 
و سلیمانی است که این موفقیت ها را 
آفرید. همان خدا، برای اقتصاد و سیاست  
و  فرهنگ نیز هست و اگر امروز ضعف 
داریم برای این است که ما مدیران باور به 
سنت های الهی، مردم و اینکه می توانیم، 
نداریم؛ درحالی که خدا با ما و ناظر بر ما 
است و اگر برای خدا گام برداریم و تالش 

کنیم، تردید نکنیم که برکت به زندگی 
بازخواهد گشت و مشکالت حل خواهد 
دولت  در  امیدواریم  داد:  ادامه  وی  شد. 
جدید و مجلس و قوه قضائیه در کنار 
جوانان خالق و مردم عزیز این فرصت 
یکبار دیگر فراهم شود که بی وقفه در یک 
زیست و سیاست ورزی مومنانه و خالصانه 
گام برداریم. با اطمینان عرض می کنم 
ظرفیت های کشور به نحوی است که 

با همین شرایط سخت تحریم می توان در 
یک برنامه پنج ساله آرامش و ثبات را به 

اقتصاد کشور و زندگی مردم بازگرداند.

کارشناس مسائل سیاسی بر این عقیده 
در  مشارکت  میزان  کاهش  که  است 
دارد  متعددی  عوامل  ایران،  انتخابات 
انسدادی  رویه های  نقش  نمی توان  و 
تاثیر و کمرنگ  این موضوع بی  را در 
از  بخشی  افزود:  ظریفیان   دانست. 

صندوق های  از  مردم  برگرداندن  روی 
و  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  رای 
عملکرد حاکمیت است و اگر به اعتراض 
است  ندادن  رای  همان  که  مردم  نرم 
توجه نکنیم، ممکن است مردم اعتراض 
خود را به شکل سخت تری نشان دهند. 

جریان های  همه  اکنون  داد:  ادامه  وی 
سیاسی کشور خصوصا جریانی که پیروز 
شده است، باید بدانند به جای نگاه های 
محدود، به سراغ دانشگاهیان و نخبگان 
از شرایط  از آن ها برای خروج  بروند و 

فعلی و مشکالت، کمک بخواهند

این  علت همه  نماینده مجلس گفت: 
فرماندهی  ستاد  همان  نبود  اختالفات 
سازی  خودش  برای  نهادی  هر  است، 
کوک می کند و در زمان مشکل خود 
این مملکت قوه  را کنار می کشد، در 
قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه همه 

یکی هستند در صورت بروز مشکل همه 
مقصرند. پزشکیان افزود: یکدست شدن 
مجلس و دولت به شرط نقش داشتن 
همه مردم در آن اشکالی ندارد، اما اینکه 
یک گروه خاص تمام قدرت را به دست 
بگیرد و بقیه سالیق ها را کنار بزند، قطعا 

نخواهد شد.  پیشرفت کشور  به  منجر 
نمی شود دیگران را بازی نداد و بگوییم 
هر چه ما می گوییم همان را بپذیرید. وی 
ادامه داد: نمی دانم که کاندیدا های مورد 
 تایید شورای نگهبان چه داشتند که ما 

رد صالحیت شده ها نداشتیم.

رهبر معظم انقالب گفتند: حرکت جناب 
آقای رئیسی در قوه قضائیه مصداق همان 
چیزی بود که ما همیشه تکرار می کنیم؛  
یعنی حرکت جهادی، حرکت جهادی؛ 
پرتالش،  شبانه روزی،  جدی،  یعنی 
پرانگیزه. آیت ا... خامنه ای ادامه دادند:  
این انتخابات حقاً و انصافاً حماسه بود. 
به معنای واقعی کلمه حماسه این مردم 

بود، حماسه آفریدند. تالش هایی انجام 
فضای  در  می نویسند،  نامه  می گیرد، 
مجازی حرف می زنند که عظمت این 
انتخابات را انکار کنند، اما فایده ای ندارد.

ایشان افزودند: ممکن است با بعضی از 
این نظرات شورای محترم نگهبان موافق 
هم نباشم، اما شورای نگهبان طبق وظیفه 
دینی و طبق قانون عمل می کند. رهبری 

آرای  درباره  غلط  تحلیل های  برخی  به 
باطله نیز اشاره کردند و گفتند: این آرا، 
ابداً به معنای جدایی آن ها از نظام نیست، 
بلکه بر عکس است، زیرا کسی که پای 
صندوق رأی آمده در واقع عالقه مندی 
خود را به صندوق رأی و نظام نشان داده 
است.ایشان گفتند: نتایج انتخابات بر مردم 

و رئیس جمهور منتخب مبارک باشد.

قالیباف: ۵ ساله می توان آرامش را به کشور برگرداند

بخشی از حاکمیت فکر می کند حق دارد برای همه تعیین تکلیف کند

مدعیان اگر می توانند، بدون برجام و FATF، سفره مردم را رنگین کنند

۳۰۰ شهر کشور در وضعیت تنش آبیرهبر انقالب: حرکت آقای رئیسی در قوه قضائیه مصداق حرکت جهادی بود

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعالم کرد: 
شهر  و ۴۰۰  هزار  از  شهر  حاضر ۳۰۰  درحال 
کشور در وضعیت تنش آبی قرار گرفته اند.  تقی زاده 
خامسی افزود: منظور از تنش آبی، قطعی آب 
نیست، ما وقتی از تنش آبی حرف می زنیم یعنی 
چنانچه مصرف در مقابل تامین آب افزایش پیدا 
کند، آب دچار افت فشار می شود. وی ظرفیت 
مخازن آب سدهای کشور را حدود ۵۰ میلیارد متر 
مکعب اعالم کرد و اظهار داشت: ظرفیت مخازن 
 پشت سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته

 ۲۸ درصد کاهش یافته است.

افزایش صعودی هزینه دامداران

رئیس اتحادیه سراسری مرکزی دامداران گفت: 
دولت خوراک دولتی به دامداران نمی دهد و آنها به 
چند برابر قیمت از بازار آزاد خریداری می کنند، سایر 
نهاده ها هم به شدت گران شده و هزینه تولید را 
باال برده است و نمی توانند با این وضع تولید کنند. 
اکبری افزود: همه نهاده ها گران شده از ۵ ماه پیش 
همه اقالم مصرفی خوراک دام و لبنیات افزایش 
پیدا کرده، اما قیمت شیرخام  را افزایش نداده اند و 

تولید برای دامدار به صرفه نیست.

رشد ۷۰ درصدی درآمد های مالیاتی 
کشور در شرایط کرونا

بودجه  اینکه در  به  توجه  با  نوشت:  رویداد ۲۴ 
سالجاری بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی پیش بینی شده است، معاون درآمد های 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی می گوید در سه ماهه 
اول سالجاری نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان 
مالیات وصول شد که نسبت به سال گذشته از 

رشد ۷۰ درصدی برخوردار شده است.

سرباز فراری ها خودشان را معرفی کنند،
 از مجازات خبری نیست 

کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
نگران  فراری  سربازان  گفت:  مسلح  نیروهای 
نباشند؛ دادسرای نظامی تخفیفات ویژه ای را برای 
بازگشت به خدمت سربازی افراد خودمعرف در نظر 
گرفته است. دریادار رحیمی پور افزود: سربازان 
فراری نگران اضافه خدمت و مجازات های دیگر 
نباشند. دادسرای نظامی در حال حاضر به فراریان 
خودمعرف تخفیف می دهد. افرادی هم که فرار 
کرده اند و عذر موجه دارند، هرچه زودتر با مستندات 
خود مراجعه کنند تا تعیین تکلیف شوند و خدمت 

خود را به پایان برسانند.

امید خریداران به کاهش قیمت خودرو

مهر نوشت: بررسی های میدانی از بازار خودرو نشان 
می دهد که بنیان کنونی در بازار بر پایه انتظار استوار 
است. خریداران اگرچه در بازار حضور دارند اما 
منتظر کاهش قیمت ها هستند و برای خرید دست 
نگه داشته اند. از آن طرف فروشندگان که معامله 
ثبات قیمت ها  انجام نمی دهند منتظر  چندانی 
هستند تا مصرف کنندگان به خرید ترغیب شوند.

ده میلیون نفر کارت ملی هوشمند 
دریافت  نکرده اند

احوال کشور در مورد  ثبت  سخنگوی سازمان 
آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند گفت: تا 
پایان هفته گذشته تعداد ۵۱ میلیون و صد و چهل 
وپنج هزار و هشتصد و چهل کارت ملی صادر شده 
است. ابوترابی در مورد تعداد افراد در انتظار صدور 
کارت ملی هوشمند نیز گفت: حدود ده میلیون 
اند نکرده  دریافت  را  خود  هوشمند  کارت   نفر 
 که در صورت تامین بدنه کارت ملی کمتر از ۵ ماه 
با ظرفیت ماهانه دو و نیم میلیون کارت  آن ها نیز 

صادر خواهد شد. 

گسترش شهرهای قرمز کرونا 
از جنوب به مرکز کشور 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
پزشکی از گسترش شهرهای قرمز کرونا از جنوب 
به مرکز کشور و نیز افزایش روند بستری در شهر 
تهران خبر داد. الری تصریح کرد:  با توجه به اینکه 
روند شهرهای قرمز کرونایی رو به افزایش و اکنون 
۳۲ شهر است و تعداد شهرهای نارنجی ۱۷۴ و 
شهرهای زرد نیز ۲۴۲ بوده از مردم می خواهیم 

پروتکل های بهداشتی را کامال رعایت کنند. 

واکسن برکت کرونای آفریقایی
 را کامال خنثی کرد

عبدلی، عضو هیئت علمی انستیتو پاستور  نسخه 
نوع  ترین  مقاوم  را  کرونا  ویروس  آفریقایی 
جهش یافته ویروس کرونا اعالم کرد و گفت: 
آزمایش های ما نشان می دهد که واکسن ایرانی 
برکت با موفقیت کامل، توانسته ویروس جهش  
یافته آفریقایی را هم به طور کامل خنثی کند. 
وی افزود: این واکسن می تواند ویروس کرونای 

آفریقای جنوبی، انگلیسی و چینی را مهار کند. 

احمدی نژاد: نمی خواهم ایران مانند 
کره شمالی شود

رئیس دولت های نهم و دهم در اظهاراتی گفت: 
من به عنوان یک ایرانی، هرگز نمی خواهم کشورم 
مانند کره شمالی شود. احمدی نژاد افزود: ایران 
متفاوت از دیگران است. اینجا سرزمین فرهنگ و 
تمدن و تاریخ است. من دوست دارم همه ملت ها 
با هم ارتباط داشته باشند، همکاری کنند و در صلح 

و دوستی زندگی کنند.

اصالحات به خون تازه ای نیاز دارد

رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
برنامه جدی برای  باید  گفت: در شرایط فعلی 
بازسازی و آسیب شناسی عملکرد اصالح طلبان 
طراحی شود. جریان اصالحات نیاز به خون و نگاه 
تازه ای دارد. محسن هاشمی اظهار کرد: بازسازی 
جریان اصالحات باید با تمرکز بر عملگرایی و 
واقع گرایی و مساله محوری صورت گیرد تا اعتماد 
جامعه به کارآمدی اصالح طلبان و توانایی آنها 

برای حل مساله جلب گردد.

نیکزاد: قوه قضائیه در دوره
 رئیسی مردمی شد

توئیتی  در  مجلس  رئیس  نایب  نیکزاد،  علی 
نوشت: قوه قضائیه در دوره آیت ا... رئیسی مردمی 
شد،حقوق عامه در آن محور قرار گرفت و در مبارزه 
با فساد، نزدیکی ها و مالحظات سیاسی را کنار زد. 
این قوه قضائیه توانست نگاه مردم را به خود جلب 
کند. خداقوت به همه کسانی که در این مسیر 

نقش  داشتند.

  در دولت رئیسی به عقب برمی گردیم

عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
اولین و شاید مهم ترین موضوع در دستور کار دولت 
جدید، حتی از االن و پیش از ورود به پاستور، مسئله 
برجام و گفت وگوی وین است.احتماال دولت جدید 
هیچ تصور درستی از ماجرا ندارد که با این وضع 
مدیریت کشور غیرقابل تصور است. هیچ کدام 
از شعارهای داده شده را نه تنها نمی توانند محقق 

کنند، بلکه عقب گرد هم خواهند کرد.

لیالز: نمی شود یک ایرانی میهن پرست، 
ضد آمریکایی نباشد

سعید لیالز، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: من 
درک نمی کنم چطور ممکن است کسی به عنوان 
اصالح طلب  یا  باشد،  میهن پرست  ایرانی  یک 
و ضدآمریکایی نباشد. آمریکا هرگاه در مسائل 
ایران دخالت کرده به سمت فاشیسم و استبداد و 
دیکتاتوری و ضد اصالحات دخالت کرده است.  
معدود اصالح طلبانی را که فکر می کنند از تنور 

آمریکا چیزی گرم می شود، درک نمی کنم.

 از دولت منتخب نباید سهم خواهی کرد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: 
مالک ما استفاده از افراد شایسته و کارآمد است و 
همه باید در پی کمک به دولت و حل مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم باشیم و نباید از دولت 
سهم خواهی کنیم. ترقی افزود: برجام هم می تواند 
فرصت و هم تهدید باشد. اگر در مذاکرات به 
همه ابعاد موضوع توجه شود و مانند گذشته موانع 
مختلف تحریمی برای ایران درست نکنند، دولت 

سیزدهم آن را پیگیری کند.

مشکلی برای حضورم در مجلس نیست

میاندوره ای  انتخابات  در  تهران  مردم  منتخب 
مجلس در رابطه با شکایت حمید رسایی درباره 
حضور غیرقانونی وی در انتخابات مجلس، اظهار 
کرد: موردی که وجود دارد این است که وقتی 
نام ها شورای نگهبان و وزارت  ابتدای ثبت  در 
کشور بنده را تایید کرده اند دیگر چیز غیرقانونی 
وجود ندارد. کوثری افزود: شورای نگهبان بعد از 
توضیحات بنده در رابطه با شکایت آقای رسایی 
قرار است رسیدگی های الزم را انجام دهد و بنده 

هم با این موضوع مشکلی ندارم.

طالبان تغییر کرده، یا برخی در ایران

مشاور پیشین ریاست جمهوری در توییتی به 
حمایت برخی از طالبان واکنش نشان داد. حسام 
الدین آشنا در توییتر نوشت:  طالبان در افغانستان 
تغییر کرده اند یا برخی در ایران به تنظیمات اصلی 

بازگشته اند؟

تقوی: باید به رئیسی کمک کنیم
 تا مشکالت رفع شود

تقوی، فعال اصولگرا با اشاره به پیروزی ابراهیم 
رئیسی در رقابت های انتخاباتی گفت: این سید 
بزرگوار حضرت آیت ا... رئیسی آمد و با رای شما 
انتخاب شد؛ به این صورت نیست که از فردای 
ریاست جمهوری ایشان کار درست شود. باید به 

وی کمک کنیم تا مشکالت رفع شود.

درباره پاک شدن اطالعات دوربین های 
آژانس تصمیمی اتخاذ نشده است

موضوع  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ادامه آن  ادامه و عدم  و  آژانس  با  فنی  توافق 
موضوع بحثی است که همچنان تصمیم جدیدی 
اتخاذ نشده است. خطیب زاده افزود: چه درباره 
ادامه یا عدم ادامه آن و همچنین درباره پاک 
شدن اطالعات تصمیمی از سوی مراکز تصمیم 

گیری اتخاذ نشده است.
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* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
* 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

دوربین مداربستهپویـا بیـن
خانواده های محترم دیمه ور و هنرمند

مصیبت درگذشت
 مرحومه رقیه هنرمند 

را صمیمانه خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و برای 
بازماندگان سالمتی از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت حسینی 


