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سرمقاله

بالتکلیفی خانواده  در
 اما و اگر بازگشایی مدارس

اولین ماه از سال تحصیلی در حالی روزهای پایانی خود را پشت سر می گذارد 
که کرونا همچنان همه چیز را به بازی گرفته و مجاِل راحتی خیال را، از همگان 
گرفته است. اواسط مرداد بود که زمزمه های بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در 
سال تحصیلی جاری جدی تر شد و شدت گرفتن روند واکسیناسیون و گسترش 
دامنه شمول واکسن، نوید روزهای کمرنگ شدن بیماری را می داد و امید شنیده 
شدن هیاهوی بچه ها در کالس درس را دوچندان کرد. به روزهای آخر شهریور 
که نزدیکتر شدیم، باری به هر جهت! شک و تردید در گفته ها نمایان تر شد تا این 
که خانواده ها را در برزخ سال تحصیلی مجازی و حضوری گذاشت. آنها که از بودن 
بچه ها در خانه خسته شده بودند، گروهی که بیش از این ماندن بچه ها را در خانه 
به صالح سالمت روان و جسم شان نمی دانستند و والدینی که مطمئن شده بودند 
ادامه کالس های مجازی به نفع بچه ها نیست و از این شیوه    ...  ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

 ۱۶۰ جهادگر به مناسبت هفته وحدت در استان فعال شدند

ضوابط شهری؛ مشوقی برای
تخلفات ساختمانی

بسیاری از تخلفات ساخت و ساز ، ناشی از مشکل در ضوابط شهرسازی در بیرجند است

پیام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند  
 به مناسبت  روز ملی صادرات

به  صادرات  که  دارند  نظر  اتفاق  همگان  امروز 
عنوان یکی از محورهای توسعه نقش بسیار مهمی 
در پیشرفت و رونق اقتصادی یک کشور و استان 
دارد و فعالیت در این عرصه در شرایط فعلی جنگ 
اقتصادی بی شک شایسته بهترین و برجسته ترین 
تقدیر و تشکر است. در برهه کنونی که تحریم ها و  
ویروس منحوس کرونا اقتصاد کشورها را تحت تاثیر 
قرار داده است شاهد بوده ایم که بازرگانان نقش خود 
را با  برنامه ریزی درست در صادرات تولیدات مختلف 
به خوبی ایفا نموده اند. این جهادگران امروز نیازمند 
حمایت ویژه هستند تا موانع سر راهشان برداشته شود 
و بتوانند بیش از پیش چرخ های اقتصاد کشور را جلو 
ببرند. اینجانب ضمن تبریک روز ملی صادرات به 
بزرگ مردان خط مقدم جنگ اقتصادی و تمامی 
صنعتگران و بازرگانان و کار آفرینان که عزت و اقتدار 
 ایران اسالمی را سرلوحه همت خود قرار داده اند،

 توفیق روز افزون الهی را مسئلت دارم.

محسن احتشام -  رئیس  اتاق بازرگانی، صنایع، 
صفحه 2معادن  و کشاورزی بیرجند

صفحه 3

سالی از نبودنت گذشت    اما عطر خوش حضورت 
همچنان در مشام جان ما جاریست.

در اولین سالگرد درگذشت

 مرحومـه فـروغ پـاکرو
 روز جمعه  ۱4۰۰/۰7/3۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح بر سر مزارش 
)واقع در بلوک 7 - قطعه یک( گرد هم می آییم و با فروغ نامش 

پاکرو و بستگانظلمت غم ها را می زداییم.

“بازگشت همه به سوی اوست”

به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحوم مغفورحاج محمد قاسمی
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه ۱4۰۰/۰7/29 
از ساعت ۱4/3۰ الی ۱5/3۰ در محل مجتمع 
 فرهنگی مذهبی ابن حسام )واقع در طالقانی ۱3( برگزار می گردد.
خانواده های: قاسمی ، جویبان ، فلسفی نیا و سایر بستگان

جناب آقای مهندس قاسم تنها
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد و کارآمدی 
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی می باشد

 تبریک عرض نموده، همچنین از زحمات چندین ساله 
جناب آقای مهندس آسمانی مقدم در مدت تصدی، قدردانی نموده و 

از درگاه ایزد منان موفقیت و سربلندی تان را مسئلت می نماییم.
هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان جنوبی

شگفت از  سالی که همه روزش پاییز بود، دیگر باورمان شد سال 
بی بهار را . جمعه سیصد و شصت و پنجمین روز پاییز 99 است 

سالگرد  عـزیزمان

 بهـزاد ورقانـی
 بر سر آرامگاهش  گرد هم می آییم و به روح پاکش درود می فرستیم.  

جمعه 1400/07/30 ساعت 10 صبح

هک باور می کند رد باغ ما داغ صنورب را 

در هشتمین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان
حاجیه سلطنت بُرجی          

 به یاد تمام خاطره های زیبایش روحش شاد و قرین رحمت خداوند باد 
خانواده  مهربان 

    چهـل روز است که می سوزیم و 
نگاه پاک و مهربان مادر را که بی دریغ 
نثارمان می کرد، نمی بینیم و از گرمای 
وجودش بی بهره مانده ایم و اینک در 
 آستانه میالد با سعادت پیامبر اکرم  )ص(

و چهلمین روز درگذشت ناباورانه 
مـادر  عزیزمان 

حاجیه هما  ی خزاعی
»همسر مرحوم حاج علی دهقان تنها«

با سپاس از همه عزیزان، اقوام ، خویشان ، دوستان، همسایگان و همه شهروندان گرامی 
علی الخصوص آقایان دکتر عابدی، دکتر رئیسی، دکتر گنجی ،دکتر لطیفی ،خانم دکتر 
زنگویی و خانم دکتر بابائیان ، سرکار خانم عبدالهی ، سرکار خانم محمدی، پرسنل محترم 
بخش داخلی و icu بیمارستان ولی عصر )عج(،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، معاونت 
محترم غذا و دارو ، اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ، هیئت های محترم: حسینی ، 
ابوالفضلی ، فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(، مجتمع مسجد عاشورا ، درمانگاه 

ولی عصر )عج(، داراالیتام علمدار کربال ، دفتر آیت ا... نابغ آیتی 
که نهایت همکاری و همدردی را با  ما نمودند، به اطالع می رساند: 
روز جمعه 1400/07/30 ساعت 9/30 صبح بر سر مزارش 

)واقع در بهشت متقین، ابتدای بلوک 4( 
گرد هم می آییم و یاد و خاطره والدین مان را گرامی می داریم. 

حضور سروران عزیز با رعایت پروتکل های بهداشتی موجب تسلی خاطرمان خواهد بود
از طرف فرزندان 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 همسری مهربان و پدری دلسوز، بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 کربالیی محمد حسین علی آبادی
 جلسه یادبودی روز جمعه ۱4۰۰/۰7/3۰ از ساعت 9:3۰ الی ۱۰:3۰ 
صبح برسرمزار آن مرحوم )باالتر از مقبره جمالزهی ، نرسیده به 
بلوک 5( با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 
گرد هم می آییم ، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: علی آبادی ، آب تلونوکی و سایر بستگان 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان بزرگ خاندان 

مرحوم حسین نارمنجی  )کاسب بازار( 
امروز پنجشنبه ۱4۰۰/7/29 ازساعت ۱5 الی۱6 

بر سر مزار آن مرحوم )باالتر از بلوک 4، قطعه ۱ ، مقابل غسالخانه( 
با رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی گرد هم می آییم 

حضور شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: نارمنجی، اندرزگو، سنجری، طوافی، حسن پور

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
 استان خراسان جنوبی

مقام معظم رهبری:
 همه ی بخش های تولیدی -  صنعتی ؛ باید محصوالت خود 

را با محوریت  صادرات تولید کنند. 
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۱۰ عنوان برنامه هنری در خراسان جنوبی اجرا می شود

کریمیان، رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: به منظور گرامیداشت هفته وحدت ۱۰ عنوان 
برنامه هنری شامل شب شعر، تولید نماهنگ »حضرت خاتم« به کارگردانی »سعید فوداجی« و تهیه 
کنندگی حوزه هنری خراسان جنوبی، رونمایی از آثار خوشنویسی و غیره در استان برگزار می شود.

سرمقاله

بالتکلیفی خانواده در  اما و اگر بازگشایی مدارس

*  بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( والدینی که مطمئن شده بودند ادامه کالس های مجازی به نفع بچه ها 
نیست و از این شیوه آموزشی، اهل علم و تخصصی تحویل جامعه نمی شود و... میل شان به بازگشایی 
مدارس کشید و بر این حرف خود اصرار ورزیدند. در مقابل، آن دسته از والدینی که تجمع دانش آموزان 
در کالس درس را عاملی بر تکثیر بیماری می انگاشتند، معلمانی که بودن در محیط بسته کالس 
را به نفع بچه ها و عوامل اجرایی مدرسه نمی دانستند، متخصصانی که طی این ۲۰ ماه، به این باور 
رسیده اند که هرگونه تجمعی می تواند موجی جدید را به همراه داشته باشد، یا.... باز شدن مدرسه ها 
را به صالح خانواده ها نمی دانستند. همین تفاوت سلیقه ها و اختالف نظرها بود که موضوع بازگشایی 
مدارس را به ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا کشاند و در فهرست دستورکارهای متولیان امر در 
استان قرار داد. استاندار که از همان ابتدای کار بر مدیریت بومی تأکید داشت و این باور بود که برای 
رفع مشکالت استان باید با احترام به قانون، تصمیماتی خاص و داخلی گرفت، رسماً اعالم کرد؛” هیچ 
مدرسه ای در سطح شهر ها مجاز به فعالیت نیست و تنها مدارس روستایی و عشایری زیر ۱۵ نفر و نیز 
کارگاه های فنی و حرفه ای و کاردانش می توانند فعالیت کنند” .مالنوری یک نکته تذکری هم داشت؛” 
با هرگونه فعالیت مدارس شهری برخورد خواهد شد”. این مصوبه در شمار مصوبات الزم االجرای ستاد 
استانی مدیریت بیماری کرونا به دستگاه عامل ابالغ شد تا به طور کامل تمکین شده، عملیاتی شود. 
حاال اما گالیه هایی از مدارس رسیده، با این مضمون که همان روز یکشنبه ۲۵ مهرماه بخشنامه ای 
از ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها ابالغ شده و بر این تأکید دارد که؛ “به استناد مفاد بخشنامه  
۲۴ شهریورماه... و بررسی های به عمل آمده توسط این اداره، مدرسه می تواند ضمن تالش برای بهبود 
مستمر شاخص های آمادگی مندرج در چک لیست مذکور و سایر مفاد دستورالعمل نسبت به فعالیت  
حضوری آموزشی و تربیتی مطابق اولویت تعیین شده در زمان مقرر پیش بینی شده، اقدام کند. بدیهی 
است مدیر مدرسه موظف است پس از دریافت مجوز، اقدامات الزم را جهت آمادگی حضور دانش 
آموزان و آگاهی اولیا انجام دهد”. بر اساس این بخشنامه، مقاطع تحصیلی به گروه های مختلف دسته 
بندی شده اند تا از نیمه اول مهر تا نیمه دوم آبان به صورت حضوری میزبان دانش آموزان باشند و 
مدارس به طور کامل بازگشایی شوند. مدیران مدارس بر اساس این تکلیف، خود را برای حضور بچه ها 
آماده کردند که به برخی از آنها هم تماس گرفته شد و به صورت شفاهی از آنها خواستند پایلوت طرح 
بازگشایی مدارس شوند البته طی نامه ای به اداره شهرستان اعالم آمادگی نموده درخواست بازگشایی 
را ارائه کنند، به این مضمون که خود مدرسه، متقاضی برگزاری کالس ها به شکل حضوری است. 
مدیران تکلیف شده، درگیر و دار رتق و فتق این دستور بودند که ۲۶ مهرماه بخشنامه دیگری را دریافت 
نمودند؛” به استناد دستور استاندار محترم در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ۲۵ مهرماه در حال 
حاضر هیچ مدرسه ای در سطح شهرها مجاز به فعالیت آموزش حضوری نبوده و فقط مدارس روستایی 
و عشایری و کارگاه های هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش با رعایت کامل پروتکل ها، می 
توانند فعالیت کنند”. دستورالعمل  جدید، تکلیف مدارس شهری را روشن کرد، اما آن چه برای مدارس 
روستایی قید شده، با مصوبه ستاد کرونا و دستور استاندار متفاوت بود، بر اساس این بخشنامه، کلیه 
مدارس روستایی و عشایری با هر تعداد دانش آموز مکلف به برگزاری کالس ها به شکل حضوری می 
باشند.  به این ترتیب مدیرانی که خود در تعارض مانده اند، باید پاسخگوی بالتکلیفی والدین معترض 
هم باشند. شنبه اول آبان ماه در پیش است، حسب تکلیف و بر اساس بخشنامه رسیده، مدیران مدارس 
باید مقدمات حضور دانش آموزان و معلمان زیر یک سقف را فراهم کنند، خانواده های دل نگران از 
موج ششم کرونا که به گفته متخصصان، وضعیت وخیم تر از گذشته را متصور است، نمی دانند فرزند 
دلبند خود را به مدرسه بفرستند تا از قافله تعلیم عقب نماند یا او را در خانه نگهدارند تا از آفت کرونا در 
امان بماند و آن چه بیشتر دغدغه ایجاد کرده، این است که بچه هایی که به اصرار خانواده راضی به 
حضور در مدرسه نیستند، جزو مغضوبین خواهند بود یا نه، آموزش و پرورش برای بهره مندی این گروه 
از آموزش های الزم هم برنامه ای خواهد داشت، از همه مهمتر این که؛ این دوگانگی حضور و عدم 

حضور لطمه ای به کیفیت آموزش وارد نخواهد کرد؟! 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

افزایش قیمت خرید
زرشک به نفع کشاورزان

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تاکنون 
زرشک با قیمت هشت هزار و ۵۰۰ تومان تا ۹ هزار تومان در 
خراسان جنوبی خریداری می شده است، گفت: قیمت های جدید 

بعد از بازنگری و کسر هزینه های نگهداری به زودی اعالم خواهد 
شد و این افزایش قیمت به نفع کشاورزان است. ضیائیان احمدی 
با بیان اینکه سال گذشته هزار ُتن زرشک در استان خریداری شده 
بود، افزود: پیش بینی می شود امسال نیز همین میزان خریداری 
شود. وی با اشاره به اینکه ساالنه بیش از ۲۲ هزار ُتن زرشک 
خشک در استان تولید می شود، گفت: مردم به سمت خشک کردن 
زرشک حرکت کرده اند و فروشنده زرشک تازه کمتر وجود دارد. 
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: ۲۳ مجوز برای بسته 
بندی زرشک با ظرفیت بسته بندی هشت هزار و ۸۹۰ ُتن زرشک 

خشک صادر شده که امیدواریم وارد میدان شود.

زنده شدن مجدد پروژه بیمارستان خوسف

فرماندار خوسف  از آغاز به کار ساخت تنها پروژه بیمارستان خوسف 
خبر داد و گفت: در صورتی که پیمانکار طی یک ماه آینده برای 
تکمیل پروژه بیمارستان خوسف اقدام خوبی نکند، خلع ید خواهد 
شد. آخوندی در خصوص تعلل پیمانکار برای تکمیل بیمارستان 
خوسف و خلع ید، اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته توسط 
نماینده مردم در خانه ملت و دیدار با معاون توسعه وزارت بهداشت 
در خصوص روند کند تکمیل بیمارستان خوسف، مقرر شد پیمانکار 
پروژه را ادامه دهد. فرماندار خوسف با بیان اینکه مساعدت هایی 
به پیمانکار خواهد شد، گفت: سرپرست کارگاه توسط پیمانکار 
عوض شده و هم اکنون این پروژه فعال است. وی اضافه کرد:  
در صورتی که پیمانکار طی یک ماه آینده برای تکمیل پروژه 

بیمارستان خوسف اقدامی نکند، خلع ید خواهد شد.

انگور خراسان جنوبی
صنعت فرآوری ندارد

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی گفت: نبود سرمایه گذار برای ایجاد فرآوری و صنایع 
تبدیلی یکی از مهمترین مشکالت پیش روی صنعت انگورداری 
است. علی حسینی، با بیان اینکه اولویت جهاد کشاورزی حمایت 
از صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی است، اظهار 
کرد: در شهرستان خوسف جواز تأسیس شیره انگور صادر شده 
است. وی بیان کرد: صنایع تبدیلی سرمایه گذار محور بوده، 
بنابراین در صورت مراجعه سرمایه گذار در چهارچوب حداقل 

شرایط قانونی مجوز تولید صادر می شود.

هشدار مدیریت بحران در پی وقوع سرما و یخبندان
خبرنگاران جوان- مدیرکل مدیریت 
جنوبی  خراسان  استانداری  بحران 
نسبت به وقوع سرما و یخبندان شبانه 
هشدار داد و از فرمانداران شهرستان 
نظر  در  را  الزم  تدابیر  خواست  ها 
میرجلیلی گفت: طبق  باشند.  داشته 
بعدازظهر  از  هواشناسی  بینی  پیش 
شنبه  وقت  پایان  تا  پنجشنبه  امروز 
هفته آینده کاهش محسوس و قابل 
مالحظه دما در سطح استان  پیش 
بینی شده که در برخی نقاط از جمله 
سربیشه،  قاینات،  شهرستان های 
سایر  و  زیرکوه  و  بیرجند  درمیان، 
نقاط کوهستانی استان وقوع یخبندان 

شبانه دور از انتظار نیست. وی افزود: 
به  خسارت  احتمال  که  آنجایی  از 
محصوالت کشاورزی )زرشک و ذرت 
محصوالت  همچنین  و  علوفه ای( 

سالن های پرورشی مانند مرغداری ها، 
دارد،  وجود  دامداری ها  و  گلخانه ها 
باید تدابیر الزم در سطح شهرستان 
برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ 

شود. میرجلیلی از فرمانداران خواست 
اطالع رسانی گسترده به کشاورزان ، 
مسافران ، دامداران ، عشایر ، گلخانه 

داران و مرغداران  انجام شود.

سازندگی  بسیج  مسئول  فارس- 
مناسبت  به  گفت:  خراسان جنوبی 
افزایش  منظور  به  و  وحدت  هفته 
و  شیعیان  بین  اتحاد  و  همدلی 
در  جهادگر  استان ۱۶۰  تسنن  اهل 
به  مشغول  استان  محروم  مناطق 
با  هنری  می شوند.  خدمت رسانی 

گروه های  رسانی  خدمت  به  اشاره 
جهادی در هفته وحدت، اظهار کرد: 
به مناسبت هفته وحدت و به منظور 
افزایش همدلی و اتحاد بین شیعیان 
و اهل تسنن استان ۱۶۰ جهادگر در 
به  مشغول  جهادی  گروه   ۱۵ قالب 
خدمت رسانی می شوند. وی با اعالم 

اینکه این جهادگران در ۵ شهرستان 
شامل  تسنن  اهل  جمعیت  دارای 
نهبندان  سربیشه،  درمیان،  بیرجند، 
می کنند،  خدمت رسانی  درمیان  و 
گروه های  اساس  این  بر  کرد:  بیان 
سنی  روستاهای  د ر  شیعه  جهادی، 
اهل  جهادی  های  گروه  و  نشین 

شیعه نشین  روستاهای  در  تسنن 
بسیج  مسئول  می کنند.  فعالیت 
سازندگی خراسان جنوبی عنوان کرد: 
زمینه  در  جهادی  گروه های  اکثر 
تخصصی فنی و مهارتی مانند تعمیر 
لوازم خانگی، تعمیر خودرو، تأسیسات، 
آرایشگری  جوشکاری،  برق کاری، 
زمینه  در  نیز  تعدادی  همچنین  و 
خدمت رسانی  فرهنگی  و  عمرانی 
توجه  با  گفت:  هنری  کرد.  خواهند 
این  گرفته  صورت  برنامه ریزی  به 
شامل  هدف  منطقه  در ۱۲  گروه ها 
خونیکسار،  بیرجند،  بجد  روستاهای 
سرو و اسدیه درمیان، خواجه دوچاهی 
و طبسین نهبندان، حسن آباد، ملکی، 
دو  و  زیرکوه  بهمن آباد  و  فندخت 
حضور  ماخونیک  منطقه  روستای 

یافته و ارائه خدمت می کنند. 
مجموع  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات 
 این جهادگران بهره مند خواهند شد.

۱۶۰ جهادگر خراسان جنوبی در میدان خدمت به محرومان اند

32435686 -09157063220 - 09365237014 خسروی

لوله بازکنی فوق تخصصی )مدرن برتر(
صددرصد تضمینی و شبانه روزی

تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو - کلیه وسایل ضدعفونی و همراه  
با  رعایت پروتکل های بهداشتی آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی ، شرکت ها و....

ملی  شناسه  و   61549 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  ارتقاء  شرکت  تغییرات  آگهی 
10100861609 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/07/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : خانم نجمه اسدالهی به شماره ملی 0889854769 و آقای کسری عباس پور 
اسفدن به شماره ملی0880117192 و آقای حسینعلی عباس پور به شماره ملی  0889768838 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رامبد میرشاهی 
به شماره ملی0939748241 به عنوان بازرس اصلی و خانم یاسمن عباس پور با شماره ملی 
0922433313 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1210125(

ملی  شناسه  و   61549 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  ارتقاء  شرکت  تغییرات  آگهی 
10100861609 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : خانم نجمه اسدالهی به شماره ملی 0889854769 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل و آقای کسری عباس پور اسفدن به شماره ملی0880117192 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره وآقای حسینعلی عباس پور به شماره ملی 0889768838 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای خانم نجمه اسدالهی به شماره ملی 

0889854769 )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1210131(

آگهی تغییرات شرکت سکنا ساز پارسیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2366 و شناسه ملی 10360040749 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 1- اجرای پروژه های مربوط به آبرسانی شامل خطوط انتقال، شبکه توزیع، احداث مخازن، 
احداث تصفیه خانه ها و تاسیسات آن ها 2- اجرای پروژه های مربوط به گازرسانی و انرژی شامل خطوط انتقال، شبکه توزیع و ساختمان ها و تاسیسات مربوطه 3- اجرای سیستم های آبیاری و 
زهکشی ، آبیاری تحت فشار و سیستم های نوین آبیاری 4- اجرای پروژه های ساختمانی 5- اجرای پروژه های مربوط به راهسازی و پل سازی 6- اجرای پروژه های تاسیساتی، مخابراتی و برقی 
7-بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات آب، فاضالب، گاز و ساختمان ها 8- انجام کلیه امور خدماتی در زمینه های فوق 9-انجام امور نقشه برداری، محاسبه، طراحی و تهیه نقشه در زمینه های 
فوق 10- اجرای پروژه های انبوه سازی ساختمان و تاسیسات ساختمان 11- اجرای پروژه های تخریب و محوطه سازی 12- تهیه و توزیع کاال و مصالح و مواد اولیه در زمینه های فوق پس از 

اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی ضمنا ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1208598(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 980975 محکوم علیه آقای سید محمود احمدی - فاطمه یعقوب 
نژاد - علیرضا سعادتی محکوم است به پرداخت مبلغ 812.289.723 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک 
 ملت و پرداخت مبلغ 29589358 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف وانت سایپا تیپ 151

مدل 1394، رنگ سفید، شماره موتور 5463604 و شماره شاسی nas451100f4943504 و شماره انتظامی 953 ج 
15ایران 52 خودرو در مورخ 1399/11/13 تحت پوشش بیمه ما با تخفیف چهار سال، 25 درصد وضعیت الستیک 
های جلو و عقب ضعیف، کف اتاق عقب فایبر گالس داشته و دیوار اطاق عقب نرده ای است به مبلغ 950.000.000 
ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1400/08/11 از ساعت 9 الی 9:30 صبح در دفتر 
اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف  است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقی مانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
 و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

مدیر دفتر شعبه  اول اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان بیرجند - محمد علي کشته گر

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

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

 مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی گفت: یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منّور رضوی و 
گسترش فرهنگ کتابخوانی در استان برگزار می شود. حاجی افزود: این جشنواره با معرفی ۶ عنوان کتاب و اضافه شدن بخش ویژه حضرت 
مهدی )عج( در سطح استانی برگزار می شود و دبیرخانه استانی این جشنواره نیز در خراسان جنوبی تشکیل و از افراد برگزیده تقدیر خواهد شد.

تعداد  زیاد 
اولویت های اول
خراسان جنوبی

سالم. در اخبار خواندم یکی از آقایان 
نماینده استان به دولت در خصوص 
واریز حق مرزنشینان و عقب ماندن 
کار  چه  اند  داده  تذکر  موضوع  این 
خوبی کرده اند ولی یادمان نرفته در 
دوره گذشته یکی از نمایندگان ، وزیر 
نفت وقت را به خاطر واریز سهمیه به 
مرزنشینان و شائبه سیاسی بودن آن 
تهدید به استیضاح کرده بود. اینکه ما 
هر روز یک حرف می زنیم و تکلیف 
مان با خودمان مشخص نیست فقط 
 به این موضوعات محدود نمی شود .

محصوالت  استان  اولویت  روز  یک 
، شود  می  کشاورزی  و   استراتژیک 

روز بعد می گویند کشاورزی برای ما 
ما  اولویت  نداریم  آب  چون  است  بد 
گردشگری است، چند روز بعد مصاحبه 
می کنند که اولویت اول ما تجارت و 
رونق مرز است. شکر خدا ما به تعداد 
متاسفانه  که  داریم  اول  اولویت  زیاد 
به هیچ کدام از آنها توجه نمی شود 
در بحث  استان  منابع  تمام  روز  یک 
آب های ژرف هزینه می شود هنوز 
پشیمان می شوند  نرسیده  جایی   به 
می گویند انتقال آب از سد دوستی، می 
روند مطالعه می کنند تا وقتی نتیجه 
خشک  هم  دوستی  سد  گیرند  می 
می شود، باز می گویند خلیج فارس 
 و این دور باطل همچنان ادامه دارد.

آمارهای  پور  هرم  آقای  سرمقاله  در 
قشنگی بود که اگر بر اساس داده ها 
و آمارها سازمان برنامه و بودجه خودش 
بدون توجه به دیدگاه های جزیره ای 
ادارات مختلف یک برنامه راه بنویسد 
بود.  نخواهد  مشکالت  این  دیگر 
امیدوارم مدیریت استان در این دولت بر 
پایه یک برنامه بلند مدت حداقل 8 ساله 
پیش برود که بدانیم چه مسیری را می 
خواهیم برویم و مدام تغییر در اهداف و 

اولویت ها نداشته باشیم. ان شاءا...

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* سالم آوا متاسفانه گویا پیک ششم 
کرونا دارد شروع می شود. ستاد محترم 
بازگشایی  جلوی  لطفا  کرونا  با  مبارزه 
مدارس را بگیرید یک سری به آرایشگاه 
ها، تاالرها و دندان پزشکی ها بزنید تا 
ببینید خبری از رعایت پروتکل ها نیست 
به خدا خسته شدیم بعضی کشورها جشن 
پایان کرونا گرفتند ما هنوز به جریمه شبانه 

برای مبارزه با بیماری بسنده کردیم.

 * در خصوص سرمقاله امید مردم را قطع
  نکنید ، کدوم امید؟ مگر امیدی برای کسی
 مانده ؟ فقط و فقط گذران عمر می کنیم
 به سختی هرچه تمام تر چون هنوز محکوم
به نفس کشیدن در این دنیا هستیم... هر 
کسی به نوعی شرمنده خودش و خانوادش 

است...خدا خودش به دادمان برسد.

* چند روزیست شیرهای آب اطراف مزار 
شهدای یک را بسته اند و آب ندارد یاد 
روزهای عاشورا افتادم که آب را بر امام 

حسین )ع( بسته بودند.

* در مملکتی که برخی نهادها اینقدر 
 زمین داشته باشند ولی مردم هرچه کار
کنند بابت اجاره خانه بدهند و به خاطر 
برکت  خدا  به  بگیرند  طالق  نداری 
 نیست از آسمان هم نباید باران بیاید . 
خدا شر آدم هایی را که خودشان را به 
خاطر صندلی و منصب به خواب زدند از 

سر مردم کم کند.

* معاون دادگستری که گفته است با 
ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می شود 
یکی نبود بگوید شهرداری که از این 
ساخت و سازها سود می برد و خودتان 
می خواهید که غیرمجاز ساخته شود می 

گویید نه بیایید من بهتان بگویم چرا.

* مسئولین محترم بیمارستان هایی که 
دستگاه  MRI دارند خواهش می کنم به 
خاطر خدا نظارتی به نوبت دهی بیماران 
که  دردمند  مریض  من  باشید.  داشته 
مشکل دارم  اگر پارتی نداشته باشم و یا 
آشنایی که سفارشم را بکند باید سه الی 
چهارماه درنوبت قرار بگیرم ولی کسانی 
که آشنا و قوم وخویش باشند و یا پارتی 
داشته باشند دو سه روزه نوبت داده می 

شود.تا کی اینهمه بی عدالتی.

* ان شاءا... سهمیه پزشکان متخصص 
عادالنه تقسیم شود و سهمیه شهرستان 
سربیشه به حق تخصیص گردد آقای 
کنند  لطف  هم  نماینده  نخعی  دکتر 
منصفانه سهمیه سربیشه را مطالبه و 
نتیجه را به مردم  پیگیری فرمایند و 

گزارش دهند.

به  رسیدن  که  نوشتید  در سرمقاله   *
خواسته  و  آرزو   ، شده  سخت  آرزوها 
که  کنند  می  دعا  فقط  مردم  چیست 
بتوانند روزشان را شب کنند. زندگی مردم 
فقط شده گذر عمر بدون ذره ای امید 
به زندگی مردهای خانواده هم به خاطر 
خجالت از خانواده همیشه سرشان پایین 
که نمی توانند حتی کوچکترین نیازهای 
خانواده را برآورده کنند از سر سفره های 
مردمم که گوشت مرغ وگوسفند حذف 
شده میوه حذف شده ۹۹ درصد چیزها 
از سر سفره مردم حذف شده و زندگی 
ها شده نا امیدی غم غصه تنها چیزی 
که هرروز خدا دارد در زندگی مردم زیاد 
و لبریز شده قسط و قرض و وام است. 
االن اندک خانواده ای کم کمش فقط 
برجی دارند ۲ الی ۳ میلیون قسط می 

دهند یعنی فقط مقروضند.

 * مسئولین محترم لطفا یا محدودیت ها را
 برندارید و اجازه مراسم عروسی و سفر
ندهید یاهم اگر همه چیز را آزاد می 
کنید اینقد دلهره به مردم وارد نکنید که 
پیک ششم می آید وآمار بستری ومرگ 

ومیر باال می رود.

* خدارا شکر همه هزینه های آموزش 
پرورش و مدارس غیر انتفاعی تامین شد 

دیگر پیک ششم آمد مدارس تعطیل.

* چرا این رسم دلهره آور عروس کشان را 
 منسوخ نمی کنند .چه دوردوری.همیشه
 فکر تصادف ودرگیری فیزیکی شیرینی 
 این عروسی ها را بکام خانواده ها زهرمار
 می کند .. تا قیام قیامت این حوادث به یاد
عروس و داماد خواهد ماند.این را پلیس 

ممنوع وجریمه سنگین کند. 

* قطعا وقتی الستیک گران می شود   
ها  کرایه  شود  می  گران  هم  ماشین 
افزایش پیدا می کند بعد افزایش قیمت 
کرایه ها روی تمام اقالم ضروری و غیر 
ضروری هم تاثیر می گذارد یعنی دوباره 
یک موج گرانی. االن دقیقا پیک چندم 

گرانی هستیم؟

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

از  مهر-  تخلفات در ساخت و ساز یکی 
نقاط  در  روزها  این  که  است  مشکالتی 
در  جنوبی  خراسان  استان  مرکز  مختلف 
هر کوچه و پس کوچه ای مشاهده می شود 
که نتیجه علل بسیاری است. یکی از این 
موجود  در ضوابط  نقص  و  علت ها ضعف 
است که سبب انجام این تخلفات می شود.

عضو شورای اسالمی شهر بیرجند با تاکید 
بر اینکه ضوابط ساخت و ساز طوری تنظیم 
شده اند که مردم را به انجام تخلفات سوق 
می دهند، گفت: در زمان ساخت و ساز یک 
سری تخلفات انجام می شود که چون توسط 
دستگاه های ناظر برخوردی با آن نمی شود 
به  نظر  مورد  پرونده  آنها  انجام  از  بعد 
کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود تا درباره 
آن تصمیم گیری شود تا منبع در آمدی برای 
با  شناس  یزدان  مرتضی  باشد.  شهرداری 
کار  این  بسیاری  موارد  در  اینکه  به  اشاره 
انجام می شود و این روند باید صالح شود تا 

کمتر شاهد تخلف در ساخت و سازها باشیم، 
افزود: به عنوان مثال برای اراضی موسوی 
پروانه ساخت برای دو طبقه صادر می شود 
اما افراد در این اراضی اقدام به ساخت ۳ 

طبقه می کنند و چون برای ساخت دو طبقه 
به  پرونده ها  همه  است  شده  پروانه صادر 
کمیسیون ماده ۱۰۰ برای رسیدگی ارجاع 
می شود.به گفته وی در این گونه موارد بهتر 

است به جای پرداختن به معلول، علت انجام 
این کار مشخص شود تا با اصالح آن از 
میزان تخلفات در ساخت و سازها کاسته 
شود.وی ادامه داد: در مورد اراضی موسوی 

چون همه افراد برای احداث ۳ طبقه اقدام 
وجود  مشکلی  اگر  است  بهتر  می کنند، 
نداشته باشد به جای اینکه با گرفتن جریمه 
با ساخت ۳ طبقه موافقت شود از ابتدا پروانه 
برای ساخت ۳ طبقه صادر شود تا مردم به 
سوی تخلف در این زمینه سوق داده نشوند.

عضو دیگر شورای اسالمی شهر بیرجند هم 
با تأیید اینکه بسیاری از تخلفات در ساخت 
و ساز ناشی از مشکل در ضوابط موجود در 
این باره است، گفت: اگر طرح تفصیلی شهر 
که سال 8۳ تصویب شده است و ۱۷ سال از 
تصویب آن می گذرد هر چه زودتر بازنگری 
شود خیلی از این مشکالت به وجود نمی آید. 
ویدا ناصری تاکید کرد ضرورت دارد هرچه 
شهر  تفصیلی  طرح  در  بازنگری  سریع تر 
بیرجند نهایی شود تا همه کارهای مربوط 
به مدیریت شهری بر این اساس انجام شود 
کاهش  شاهد  هم  سازها  و  ساخت  در  تا 

تخلفات باشیم.

ضوابط شهری؛ مشوقی برای تخلفات ساختمانی

افزایش 5 برابری 
قاچاق دام در 

خراسان جنوبی
تعزیرات  مدیرکل  شبستان- 
حکومتی خراسان جنوبی گفت: ۳۷ 
و  گذشته  سال  دام  قاچاق  پرونده 
امسال ۲۱۳ مورد پرونده وارد شعب 
امسال  که  شده  حکومتی  تعزیرات 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
پنج برابر به دلیل خشکسالی اضافه 
قاچاق  افزود:  پور  است. حسن  شده 
خراسان  در  دام  قاچاق  و  سوخت 
جنوبی بیشترین پرونده های تخلف 
را به خود اختصاص داده است. وی 
با بیان اینکه در ۶ ماه نخست سال 
سوخت  قاچاق  پرونده   ۷۹۷ جاری 
وارد شعب تعزیرات استان شده است، 
بیان کرد: در این مدت یک میلیون 
و ۱8۴ هزار و 8۷۶ لیتر گازوئیل، ۲ 
هزار و ۶۲۰ لیتر نفت سفید و ۴۷۷ 
لیتر بنزین در خراسان جنوبی کشف 
و ضبط شده است. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خراسان جنوبی گفت: دام 
دوم  رتبه  پرونده  فقره  با ۲۱۳  زنده 
تشکیل پرونده های قاچاق در استان 
این  در  و  داده  اختصاص  به خود  را 
زمینه امسال پنج هزار و ۹8۶ راس 
گوسفند و بره، ۳۶۹ راس بز و بزغاله، 
۷۶ راس گاو و ۲۴ نفر شتر، کشف 
و محکومیت های نقدی لحاظ شده 
 ۳۷ اینکه  بیان  با  پور  حسن  است. 
و  گذشته  سال  دام  قاچاق  پرونده 
امسال ۲۱۳ مورد پرونده وارد شعب 
تعزیرات حکومتی شده است، اضافه 
مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  کرد: 
سال گذشته قاچاق دام پنج برابر به 
است. شده  اضافه  خشکسالی  دلیل 

وی  افزود: در ۶ ماه نخست امسال  
سه هزار و ۶5۱ فقره پرونده تخلف 
در سه حوزه قاچاق کاال، ارز قاچاق 
کاال و خدمات و قاچاق بهداشت، دارو 
و درمان وارد شعب تعزیرات حکومتی 
شده است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته که دو هزار و ۳۳ فقره 

بوده 8۰ درصد رشد داشته است.

خبر ویژه

و  آموزش  مهر  پروژه  ستاد  دبیر  ایسنا- 
پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال 
حاضر، بازگشایی تدریجی مدارس از ابتدای 
آبان ماه بوده و تاکنون مصوبه جدیدی به 
دست ما نرسیده است؛ اما باید گفت هیچ 
مدرسه ای بدون مجوز حق آموزش حضوری 
را ندارد. رضا یکه خانی گفت: طبق ضوابط 
قوانین، مدرسه ای در شهرهای خراسان  و 
جنوبی باز نیست، اما واقعیت میدانی براساس 
ثابت  را  دیگری  امر  مردمی  گزارش های 
و  آموزش  مهر  پروژه  ستاد  دبیر  می کند. 
پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: تشکیل 
کالس های حضوری در مدارس شهری برای 
تعمیق یادگیری و جبران افت آموزش بوده و 
اصراری بر حضور دانش آموزان در مدارس 
نیست و این مصوبه ستاد کرونا است. یکه 
خانی با اشاره به اینکه مصوبه ستاد کرونا این 
است که تنها مدارس روستایی و عشایری زیر 
۱5 نفر و کارگاه های کاردانش و فنی حرفه ای 

در مناطق شهری حق فعالیت دارند، اظهار 
کرد: در حال حاضر پایه اول و دوم ابتدایی 

یک روز در هفته آموزش حضوری دارند و 
مردم می توانند شکایات خود را به شماره 

پروژه  ستاد  دبیر  کنند.  اعالم   ۳۲۴۴۴۷۳۴
مهر آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان 

تدریجی  بازگشایی  حاضر،  حال  در  کرد: 
تاکنون  و  بوده  ماه  آبان  ابتدای  از  مدارس 

مصوبه جدیدی به دست ما نرسیده است؛ اما 
باید گفت هیچ مدرسه ای بدون مجوز حق 

آموزش حضوری را ندارد. یکه خانی با بیان 
اینکه مدارس به اقتضای شرایط خود و تایید 

در شورای مدرسه شیوه آموزش حضوری، 
غیرحضوری و ترکیبی را پیش می گیرند، بیان 
کرد: مدارس باید برای اخذ مجوز بازگشایی 
به ادارات آموزش و پرورش مناطق مراجعه 
و سپس در صورت گرفتن مجوز و اگر الزم 
بود، آموزش را حضوری کنند. وی یادآور شد: 
اکنون مدارس شهری استان با جمعیت  زیر 
۳۰۰ نفر در نیمه اول آبان و مدارس دارای 
جمعیت بیشتر از ۳۰۰ نفر، در نیمه دوم آبان، 
بازگشایی خواهد شد، اما تا آن زمان ممکن 
است بخشنامه جدیدی به دست ما برسد؛ 
به هر حال همه موارد طبق مصوبات ستاد 
مصوبه  براساس  رفت.  خواهد  پیش  کرونا 
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر 
عدم بازگشایی مدارس شهری، همچنان در 
برخی مدارس آموزش ها به صورت حضوری 
ادامه دارد و این امر باعث واکنش هایی در 
فضای مجازی و توسط والدین دانش آموزان 

شده است.

در پی انتشار خبری با موضوع وام ازدواج در 
راستای مفاد ماده  )۲۳( قانون مطبوعات ، پاسخ 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان برای 
درج در آن خبرگزاری به منظور تنویر افکار 
عمومی تقدیم می گردد. خواهشمند است وفق 
 مفاد قانون مذکور اقدام را الزم مبذول فرمایید .

از پیروزی  همانگونه که مستحضرید پس 
انقالب شکوهمند اسالمی و تغییر بنیادی در 
ارکان جامعه ، بالتبع نظام بانکی نیز با دگرگونی 
اساسی مواجه و مطابق قانون بانکداری بدون 
ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ ، نظام بانکی نیز با 
تحول اساسی مواجه گردید. در همین راستا 
عقود اسالمی مبتنی بر فقه اسالمی جایگزین 
وام شده و شبکه بانکی کشور متناسب با جذب 
و تودیع منابع توسط مردم شریف ، مبادرت 
به اعطای تسهیالت می نماید. به لحاظ طبقه 
بندی ، دو دسته منابع وجود دارد که عموما 
منابع وکالتی و منابع مالکانه می باشند که 
بانک ها می بایست از منابع وکالتی در طرح 
های کالن ، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری 
استفاده نموده و درخصوص بخشی از منابع 
مالکانه شامل حساب های قرض الحسنه پس 
انداز صرفا در اموری نظیر وام های ازدواج و 
موارد مشابه مبادرت به پرداخت نماید که بنابر 
مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسالمی ، 
منابع حساب های جاری نیز می بایست در این 
امر به کار گرفته شود .  از سوی دیگر با توجه 
به تاکید دین مبین اسالم و توصیه معصومین 
و علمای دین برای ترویج و اشاعه فرهنگ 
قرض الحسنه ؛ متاسفانه بخش عمده ای از 
منابع بانکی در سرفصل های کوتاه مدت و 
بلندمدت که جزء منابع وکالتی بانک ها می 
باشند سرمایه گذاری می شود به همین دلیل 
بانک ها ناگزیر به اعطای تسهیالت با نرخ 

های سود مصوب شورای محترم پول و اعتبار 
بوده و عمال امکان پرداخت وام قرض الحسنه 
از این نوع منابع مقدور نمی باشد لذا با توجه به 
تکالیف قانونی مندرج در بودجه سنواتی کشور 
و تبصره های آن ، بانک ها مکلف به پرداخت 
وام های خوداشتغالی ، مسکن محرومین و 
موارد مشابه می باشند که با توجه به عدم اقبال 
مردم به امر سپرده گذاری در بخش قرض 
الحسنه عمال بانک ها را با چالش کمبود منابع 
در خراسان  است. خوشبختانه  مواجه کرده 

جنوبی با توجه به آمار و اطالعات موجود ، 
بانک ها همکاری الزم پیرامون پرداخت وام 
های قرض الحسنه از جمله ازدواج را داشته 
اند که مؤید آن آمار پیوست در هفت ماهه اول 
سالجاری می باشد. برابر استاندارد تعریف شده ، 
بانک ها حداکثر می توانند 8۰ درصد منابع خود 
را صرف اعطای تسهیالت نمایند و این مهم 
در خراسان جنوبی در بخش قرض الحسنه 

در مجموع بالغ بر ۱۱۰ درصد بوده که نشان 
دهنده عزم شبکه بانکی برای رفع مشکالت 
اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و کمک به ازدواج 
جوانان می باشد. در گزارش تنظیمی با تعدادی 
از جوانان مصاحبه گردیده بود که الزم است 
نکاتی برای روشن شدن مطلب تقدیم گردد 
.۱-در پذیرش تضامین و وثایق ؛ مالک کلیه 
بانک ها ، اعتبارسنجی صورت گرفته از سامانه 
اعتبارسنجی ایرانیان می باشد که برابر خروجی 
سامانه و متناسب با وام یا تسهیالت درخواستی 

، نوع ضامن یا وثیقه توسط شعبه تعیین می 
گردد .۲-وفق مقررات بانک مرکزی ؛ ضامن 
و مدیون اصلی)وام گیرنده( می بایست فاقد 
چک برگشتی و تعهدات مستقیم و غیرمستقیم 
در طبقه غیرجاری باشند . لذا در گزارش به 
صراحت بیان شده تعدادی از ضامنین فاقد 
شرط اصلی برای ضمانت بوده اند. ۳-بیان 
گردیده حساب یارانه می بایست به عنوان 

تضمین ، مورد پذیرش قرار گیرد . از آنجائیکه 
اخذ تضمین ، اطمینان از برگشت منابع می 
باشد و برابر قانون ، بانک ها مجاز به برداشت 
از یارانه فردی غیر از مدیون اصلی نمی باشند 
و با امعان نظر به اینکه رقم یارانه در حال حاضر 
۴55،۰۰۰ ریال می باشد و قسط وام ازدواج 
با فرض ۷۰۰ میلیون ریال و تقسیط ده ساله 
برابر 5،8۳۴،۰۰۰ ریال است ، مالحظه می 
فرمائید که عمال این امر مقدور نبوده لذا در 
موارد خاص حساب یارانه می تواند به عنوان 

بخشی از تضمین ترکیبی ، مورد پذیرش قرار 
گیرد . درخصوص الزام به ارائه ، صرفا ضامن 
کارمند متقاضیان می تواند موارد را به واحد 
بازرسی بانک های اعطاکننده وام ، اطالع و 
راهنمائی الزم دریافت نمایند .۴-پدیده فروش 
وام نیز از مواردی است که مردم در صورت 
مواجهه با آن می توانند به صورت مستقیم و 
بدون واسطه به دبیرخانه کمیسیون )به شماره 

۳۲۲۲5۰۴5( یا حراست بانک های عامل ، 
قانونی الزم صورت  برخورد  تا  داده  اطالع 
پذیرد .5-آمار ارائه شده توسط معاون محترم 
اداره کل ورزش و جوانان به نظر صحیح نمی 
باشد زیرا براساس استعالم صورت گرفته از 
اداره کل ثبت احوال ، ثبت واقعه ازدواج در 
 استان در سه سال اخیر به شرح زیر می باشد :

سال ۱۳۹8 ، ۶۰۲8 مورد  - سال ۱۳۹۹ ، 
 ۷۰5۴ مورد - چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ ، 
۲۷۷۲ مورد این در حالیست که مطابق آمار 
سایت بانک مرکزی ج.ا.ا آمار پرداختی های 
وام ازدواج توسط شبکه بانکی استان و در 
هفت ماهه نخست سالجاری تعداد ۷،5۲۳ 
انتظار جهت دریافت  آمار در صف  مورد و 
وام ، 8۰۱ مورد می باشد بنابراین عملکرد 
شبکه بانکی در بین استان های کشور بسیار 
ممکن  هرچند  گردد  می  ارزیابی  مطلوب 
است نواقصی در کار باشد که اجتناب ناپذیر 
است. لذا نقدهایی به قوانین موجود و حاکم 
به  نیاز  باشد که  وارد می  بانکی  بر شبکه 
اصالح و بازنگری دارد اما در شرایط خاص 
جامعه و اقتصاد بانک محور کشور ، به نظر 
کارکنان  برخی  ضعیف  عملکرد  رسد  می 
 . شود  نوشته  کارکنان  تمام  پای  به   نباید 
در حالی که در شرایط بحران کرونا بعد از 
کادر درمان ، بیشترین آمار شهدای خدمت  در 
جبهه اقتصادی و بانک ها رقم خورده که با 
تقدیم ده ها شهید در بحران کرونا ، وظیفه 

خود را به درستی ادا نموده اند. 
؛  کالم  اطاله  از  پوزش  ضمن  خاتمه  در 
تنویر  برای  فوق  مراتب  است  خواهشمند 
افکار آحاد جامعه در آن خبرگزاری محترم، 
منتشر تا بانک ها بتوانند با دلگرمی بیش 
 از پیش به انجام وظایف خویش بپردازند. 

دبیرستادپروژهمهرآموزشوپرورشخراسانجنوبی:

واکنششورایهماهنگیبانکهایاستانبهیکخبر

هیچمدرسهایحقشروعآموزشحضوریبدونمجوزراندارد

پرداختبیشازهفتهزارفقرهوامازدواجدراستان

عضوشورایشهر:دربازنگریطرحتفصیلیتسریعشود



آموزشی

مزایای ساخت فضای سبز در خانه

عالوه بر زیبایی فضا و همین طور گرفتن حس و 
حال بی نظیر از فضای سبز، ساخت فضای سبز در 
خانه مزایای بسیار دیگری را نیز به دنبال خواهد 

داست. این مزایا در صورتی که درصد باالیی از 
افراد به داشتن فضای سبز اهمیت دهند می تواند 
تأثیر به مراتب بیشتر و فراگیرتری نیز داشته باشد.

اگر تصمیم به ساخت فضای سبز در خانه خود 
دارید باید این را بدانید که این کار می تواند در 
کاهش استرس و تنش میان اعضای خانواده و 
همین طور اعضای ساختمان تأثیر بسیار زیادی 
داشته باشد. عالوه بر این وجود فضای سبز در 
ساختمان می تواند در کاهش گرمای محیط نیز 
مؤثر باشد. به همین دلیل هم هست که وقتی 
به خانه ها و ساختمان هایی که پر از گیاه و گلدان 
است پا می گذارید، خنکی فضا حس فوق العاده ای 
را در شما زنده خواهد کرد. یکی از پرطرفدارترین 
و البته زیباترین روش های ساخت فضای سبز 
در خانه استفاده از دیوار سبز است. به طور کلی 
باید بگوییم که دیوار سبز به عنوان یکی المان ها 
و عناصر طراحی داخلی و طراحی فضای سبز 
امروز در محیط های بسیار متنوعی اجرا شده و 
مورداستفاده قرار می گیرد. شما می توانید دیوار سبز 
را در بخش های مختلفی از خانه به کار بگیرید، اما 
این موضوع به کارشناسی و تائید متخصصین این 
حوزه معطوف و مشروط خواهد بود. از آنجایی که 
بسیاری از دیوار های سبزی که در ساخت فضای 
سبز در خانه مورداستفاده قرار می گیرند در معرض 
نور آفتاب چندانی نیستند معموالً با گیاهانی طراحی 
و ساخته می شوند که برای رشد خود به نور کمی 
احتیاج دارند. با این کار دیگر خیالتان از بابت رشد 
گیاهان خود راحت خواهد بود. تراس سبز نیز یکی 
دیگر از روش های پرکاربرد در ساخت فضای سبز 
در خانه است. از آنجایی که امروزه یکی از مهم ترین 
المان های بسیاری از خانه ها وجود تراس است، 
استفاده از این روش ساخت فضای سبز در خانه 
می تواند اهمیت و محبوبیت به مراتب بیشتری نیز 
پیدا کند. شما می توانید بنا بر سلیقه و البته متراژ بالکن 
و تراس منزل خود اجرای فضای سبز را متفاوت تر 
انتخاب کنید. متخصصینی که در اجرای فضا سبز 
و ساخت فضای سبز در خانه مشغول به کار هستند 

مشاوره های بسیار خوبی را به شما ارائه می دهند.

مراقب سیفون توالت فرنگی  باشید

میکروب های زیادی در توالت تجمع پیدا می کند 
هنگامی که صحبت از توالت فرنگی می شود، 
همه با انگشت خود روی سفون آن می زنند. بهتر 
است که شما برای انجام این کار از یک دستمال 

کاغذی استفاده کنید تا در معرض میکروب های 
مختلف قرار نگیرید.بعد از استفاده از توالت عمومی 
برای از بین بردن تعداد زیادی از میکروب ها، از آب 
داغ و صابون استفاده کنید و حداقل 20 ثانیه دست 

خود را با آب گرم شسته و خشک کنید. 

کافئین  در قهوه مانع ریزش مو می شود

محققان می گویند کافئین موجود در قهوه می تواند 
مانع ریزش مو شده و به رشد آن کمک کند. 
کافئین موجود در قهوه از فولیکول های مو در 
برابر اثرات هورمون “دی هیدرو تستوسترون” 

محافظت می کند. هنگامی که این محافظت 
انجام شود، رشد مو ها تقویت شده و ریشه های آن 
روی پوست سر گسترش می یابد. از آنجایی که 
کافئین یک ماده محرک است، به تحریک گردش 

خون به سمت فولیکول های مو کمک می کند.

ماسک مناسب برای دست

یک قاشق غذاخوری شیر بادام یا نارگیل یا آب، 
یک قاشق چایخوری جوش شیرین و یک قاشق 
چای خوری شکر قهوه ای یا سفید خام یا نمک 
دریایی دانه درشت را با 2-۱ قطره روغن زیتون 

مخلوط کنید. سپس دست را  ۳-2 دقیقه با این 
محلول ماساژ دهید و در نهایت با آب گرم بشویید.

همچنین در یک ظرف جداگانه، شکر یا نمک و 
روغن زیتون اضافه کنید، هم بزنید و آن را روی 
دست ها بمالید و بعد از ۳-2 دقیقه دست ها را بشویید.

تقویت سیستم دفاعی بدن با پیاز

از راه های کاهش احتمال ابتال به بیماری های 
عفونی تنفسی مانند سرماخوردگی، آنفلوآنزا یا 
کووید ۱۹- در روزهای سرد سال، تقویت سیستم 
دفاعی بدن است. بیشتر ما می دانیم که داشتن یک 

رژیم غذایی سرشار از میوه ها و سبزی های تازه در 
کنار کاهش مصرف چربی های ناسالم، قند، شکر و 
نمک می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک 
کند. پیاز خام ترکیبی به نام آلیوم دارد  که   احتمال 

ابتال به بیماری های تنفسی را کاهش می دهد.

مصرف بیش از حد قند و شکر و به طور کلی مواد قندی و شیرین باعث افزایش فشار خون، اضافه وزن، کاهش 
کلسترول خوب خون و افزایش تری گلیسرید می شود که همگی از عوارض ابتال به بیماری های قلبی- عروقی 
است.یکی از مهم ترین دالیل ابتال به دیابت، مصرف زیاد قند، شکر و مواد شیرین است.به منابع پنهان قند در 
مواد غذایی توجه کنید. انواع سس ها، قهوه های فوری، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی، کمپوت ها، 
انواع شیرینی، شکالت و دسرهای آماده حاوی مقادیر زیادی قند است. برای پیشگیری از دیابت سازمان بهداشت 
جهانی، توصیه می کند قند و شکر مصرفی روزانه حداکثر 5 درصد انرژی مورد نیاز روزانه را تامین کند. یعنی کمتر 

از 6 قاشق چایخوری. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ماشین مقابل ماشین

قبل از انتقال تماس باید مطمئن شویم که فرد موردنظر 
آمادگی صحبت با تماس گیرنده را دارد و یا اصاًل در 
اتاق یا پشت میزش حضور دارد. بنابراین قبل از هلد 
کردن تماس از دسترس بودن طرف مطمئن شوید. 
به طورمثال در این مواقع بگوییم، اجازه بدهید ببینم فرد 

مورد نظرتون امکان صحبت کردن را دارد یانه.
 اینک برایتان یک ترفند خاص گفته می شود که 
حتی اگر بسیار معمولی هم سخن بگویید، ولی خوش 

صحبت به نظر بیایید. 

در حین صحبت با فردی بودم او تنها در حال صحبت 
کردن در مورد خود بود و من تنها شنونده خوبی بودم. 
در آغاز صحبت او تنها یکبار خود را معرفی کرد و من 
سریع اسم او را به ذهن سپردم. آنگاه در حین گفت و 
 گو اسم او را به کار بردم و در انتهای گفت و گو او 

مرا فردی خوش صحبت فرا خواند!!
بر همین اساس در زمان انتقال تماس تالش کنیم اسم 
فرد تماس گیرنده را برای این که نشان دهیم اسم او را 

خوب شنیده و به ذهن سپرده ایم، به کار ببریم. 

به طورمثال ” متاسفم خانم یا آقای....، فردی که می 
خواهید با او حرف بزنید هم اینک در دسترس نیست، 
من می توانم به شما از هر طریقی کمکی کنم؟ تن 
صدا و نحوه بیان در انتقال پیام در پشت تلفن بسیار 
مؤثر است. روش اتمام مکالمه ما بسیار در ذهن تماس 
گیرنده باقی می ماند. بنابراین در انتهای مکالمه با لحن 
صمیمی از تماس گیرنده بابت تماسش قدردانی می 
کنیم. به طور مثال:” از تماس شما متشکرم. روز خوبی 

داشته باشید”.

صحبت کردن با تلفن به شیوه حرفه ای ها

یاد یاران 
شهید حسین طاوسی: انگار حسینی دوباره به میدان آمده و مردم را به قیام علیه ظلم 

و ستم می خواند ، پس باید رفت ، درنگ جایز نیست.

پنجشنبه  2۹  مهر  ۱۴00 * شماره  50۳۸
روستای فورگ درمیان 4

با بافت سنتی منحصر به فرد

روستاي فورگ از توابع بخش مرکزي شهرستان 
درمیان در فاصله ۱2 کیلومتري جنوب غرب شهر 
اسدیه و۱۱0 کیلومتري شرق بیرجند واقع شده 
است. قلعه تاریخی و مشهور فورگ به همراه چشم 
اندازها و جاذبه های طبیعی روستای مذکور، آن را 
در ردیف روستاهای پر رونق گردشگری قرار داده 

است. روستاي فورگ عالوه بر داشتن قلعه تاریخي 
از بافت سنتي ارزشمندي نیز برخوردار است. اطراف 
فورگ را دشت هاي وسیع با باغستان هاي زرشک 
احاطه کرده و هر منظره اي در آن یا به قلعه یا به 

درختان سرخ زرشک ختم مي شود.  

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
علم، به خوبی می تواند جواب »چگونگی ها« را بدهد؛ اما از پاسخ 

دادن به »چرایی ها« عاجز است! )اروین چارگاف(

قند و شکر و سالمت قلب

معما،  حل  که  کرده اند  ثابت  تحقیقات 
فوق العاده برای مغز مفید است. دو اتومبیل 
وجود دارد، ماشین آبی 60 مایل در ساعت 
و ماشین قرمز ۴0 مایل در ساعت حرکت 
می کند. هر دوی آن ها در همان زمان شروع 
کرده اند، اما هنوز هم در یک نقطه از یکدیگر 

عبور می کنند. چطور ممکن است؟

شماره ۵۰۳۸                        
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

فرهنگ و هنر

چگونه یک سریال
 اینترنت جهان را مختل کرد؟

»بازی مرکب« که این روز ها به پربیننده ترین 
سریال پلتفرم نتفلیکس تبدیل شده است در نیمی 
از کشور ها عنوان محبوب ترین مجموعه را در اختیار 
دارد و تمایل زیاد کاربران برای دانلود قسمت های 
مختلف آن باعث شده است ترافیک اینترنتی 
در بسیاری از نقاط جهان با مشکل مواجه شود. 
روزنامه گاردین در تازه ترین گزارش خود نوشت، 
در کشور سازنده  قدری  به  این سریال کره ای 
محبوبیت کسب کرده که طی یک ماه گذشته 
اختالالت گسترده در پهنای باند کره جنوبی ایجاد 
شد و در راستای این اتفاق، بزرگترین شرکت 
ارائه دهنده خدمات اینترنتی کره جنوبی با تنظیم 
شکایت و انجام اقدامات قانونی از بزرگترین پلتفرم 
پخش فیلم در جهان درخواست کرد با پرداخت 
جریمه مالی، به آن ها کمک کند زیرساخت های 
اینترنتی خود را بهبود بخشند. این اتفاق در حالی 
صورت گرفت که دانلود این سریال میانگین مصرف 
پهنای باند در سراسر جهان را افزایش داد و بسیاری 
دیگر اپراتور های اینترنتی را هم با مشکل مواجه 
کرد. نخستین قسمت مجموعه  تلویزیونی »بازی 
مرکب« ساخت کره جنوبی هفدهم سپتامبر از پلتفرم 
آنالین نتفلیکس پخش شد و درحالی که از همان 

ابتدا نقد های مثبت فراوانی را دریافت کرد.

خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم 
  خرید و فروش خط رند 

حسیــن راه رو
0915  561  6161  

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، 
تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 

۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷ - ۰۹۱۵۶۲۱۷۵۰۷  حسینی

کلیه لوازم منزل شما را خریداریم  
با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.    ۰۹۱۵۰۵۶۲۱۰۰

ایزوگام شــرق
0۹۱۵۵۶۲۲0۵0

0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳ 
بیرجند، میدان توحید 

۳۲44۲۳۳۱ )بخشی(

 ثبت  ۶۷۳۶

باغ رزگ 
آپارتمان ۸۸ متری نوساز

آپارتمان سپیده- واگذاری تعویض روغن

 بـرق صنعتـی

اجرا و نظارت کلیه پروژه های 
 صنعتی ، روشنایی و امنیتی

آماده همکاری با کلیه مراکز 
تولیدی،تجاری و صنعتی

شماره تماس 

0۹۱۵۶۶۶440۵    ساالری

فروش و حمل انواع مصالح ساختمانی
 به تمام نقاط استان  

سیمان - گچ - آهک کیسه ای و فله - پودر سنگ - مالت آماده
دیوار گچی - انواع آجر تیغه 10 و 15 و گری -  لوله سیمانی و موزائیک و... 

 انجام پیمانکاری ساختمان از صفر تا صد 
با مصالح مرغوب و استاندارد با نازل ترین قیمت 

مصالح ساختمانی اطلس 

آدرس دفتر : بیرجند- نبش ظفر 22 
تلفن : 05632061045 - 09153618949  با مدیریت عباسی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۹۰۱۱۱۳ محکوم عليه تعاونی فنی تخصصی خودرو ستاره کویر محکوم 
است به پرداخت مبلغ  ۱۰۲.۵۵۵.۱۵۶ ریال بابت اصل خواسته و غيره در حق محکوم له سارا خزاعی فرزند احمد 

و پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقيف 
۱- قفسه لوازم به ابعاد ۹۵*۵۰ مستعمل ۲۳ عدد قيمت واحد ۹۰۰.۰۰۰ ریال جمع ۲۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال 

۲- پایه قفسه ۲ متری مستعمل ۱۲ عدد قيمت واحد ۴۵۰.۰۰۰ ریال قيمت کل ۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال 
۳-دستگاه اندازه گير کشش تسمه ماشين آالت با جعبه و متعالت مارکت )one too( معيوب یک دستگاه قيمت  ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال  

۴- جعبه ابزار شامل مجموعه ابزار مخصوص تامين اساسی موتور xu )سمند، پارس، پژو ۴۰۵( ابزار کامل نمی باشد و کسری دارد 
یک عدد ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال

 ۵- آچار مخصوص فيلتر genius۸-۳ اینچ مستعمل یک عدد  ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال 
۶- صندلی گردان اداری )مستعمل و سالم( یک عدد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

۷- صندلی راحتی اداری )مستعمل و سالم( دو عدد قيمت واحد ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال قيمت کل ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی شده 
است، از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ از ساعت ۹ الی ۹:۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. 
قيمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پيشنهادی 
في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غير این صورت ۱۰ درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 

موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند - محمد علی کشته گر 

لوله بازکنی و لوله کشی ممتاز 
به صورت شبانه روزی / با فنر برقی و روش نانو 

تشخیص و ترکیدگی ، رفع نم و بوهای نامطبوع 

اسحاقی    0۹۱۵۸۳4۶۷۷۹- 0۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 
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شناسایی ۱۵۴ بیمار جدید کرونا در خراسان جنوبی

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۲۶۵ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که 
در مجموع ۶۸ بیمار جدید شناسایی شد. شریف زاده افزود: همچنین از ۵۰۶ تست سریع کرونا ۸۶ بیمار جدید مبتال به کرونا در 

استان شناسایی شد. وی ادامه داد: با ثبت یک مورد فوت جدید ناشی از کرونا آمار فوت استان به ۱۱۸۱ نفر رسید.

گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  ایرنا- 
پیگیری اجرای مصوبات سفر استانی رئیس 
قرار  استان  برنامه های  اولویت  در  جمهور 
دارد و تکمیل و بهره برداری از پروژه های 
نیمه تمام باید به  طور ویژه در مصوبات سفر 
دنبال شود. مالنوری روز گذشته در نشست 
به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات  بررسی 
استان که با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت 
برنامه ریزی خراسان جنوبی برگزار شد،  و 
به موقع  تزریق  با  کرد:  امیدواری  اظهار 
و پروژه ها باشیم. وی با بیان اینکه در سومین اعتبارات، شاهد نتیجه دادن این مصوبات و  پیشران ها  جمهور،  رئیس  استانی  سفر 

جنوبی  خراسان  توسعه  اصلی  محورهای 
کرد:  تصریح  گرفت،  قرار  تاکید  مورد 
درستی  به   باید  موارد  این  اولویت بندی 
مدیریت شود. استاندار خراسان جنوبی گفت: 
اجرای برخی طرح ها و پروژه ها به تنهایی 
می تواند گره از مشکالت بخش های زیادی 
حوزه ها  دیگر  از دوش  را  باری  و  بگشاید 
بردارد لذا باید در اولویت بندی ها این موضوع 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  گیرد.  قرار  مدنظر 
تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام، 
مطالبه عمومی است، افزود: با توجه به اینکه 
از  عمده ای  بخش  پروژه ها  این  تکمیل 

مشکالت استان را حل می کند این موضوع 
نیز باید به طور ویژه در پروژه ها و مصوبات 
سفر دنبال شود. مالنوری بیان کرد: برخی از 
این پروژه ها بیش از یک دهه است که آغاز 
شده و این زمان بر شدن هزینه های اجرای 
اولویت  در  باید  لذا  است  برده  باال  را  کار 
پروژه های عمرانی استان دیده شود. وی 
که  برنامه ریزی هایی  به  توجه  با  گفت: 
صورت گرفته طرح ها و پروژه های لحاظ 
متوازن  به صورت  سفر  مصوبات  در  شده 
توزیع شده اند و هدف این است که همه 

مناطق از این پروژه ها منتفع شود.

نگاه ویژه به طرح های نیمه تمام استان در مصوبات سفر رئیس  جمهور

خزان کشاورزی استان
 در اثر خشکسالی

بخش  در  خشکسالی  از  ناشی  خسارات 
 ۴۷۹ و  هزار   ۲ جنوبی  خراسان  کشاورزی 
سازمان  رئیس  شد.  برآورد  تومان  میلیارد 
جهاد کشاورزی استان گفت: بیشترین میزان 
خسارت با میزان یکهزار و ۲ میلیارد تومان 
مربوط به بخش باغات و مابقی مربوط به 
می شود.  عشایری  و  دامی  زراعت،  بخش 
در  استان  محصوالت  میزان  افزود:  قوسی 
سال زراعی جاری نسبت به سال های گذشته 
با توجه به خشکسالی ۳۲ درصد، باغات ۲۶ 
درصد و بخش دام ۲۵ درصد کاهش یافته 
دولت  برنامه های  به  اشاره  با  وی  است. 
برای جبران خسارات خشکسالی در بخش 
تسهیالت  دادن  قرار  گفت:  کشاورزی، 
این  از  متأثر  استان های  به  قرض الحسنه 
بحران که برای این بحث هنوز بانک مربوطه 
و سهمیه استان مشخص نشده که امیدواریم 
هر چه سریع تر این برنامه اجرایی تا بخشی 
از خسارات کشاورزان جبران شود. قوسی با 
بیان اینکه یکی دیگر از برنامه های مصوب 
را  خشکسالی  خسارات  جبران  برای  دولت 
دادن امهال برای کسانی بوده که سر رسید 
تسهیالت آن ها شده به مدت سه سال امهال 
می شود، افزود: براساس این طرح افرادی که 
سررسید تسهیالت شان در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ 
رسیده باشد سود، کارمزد و جرائم تسهیالت 

شان بخشیده می شود.

آغاز نام نویسی از متقاضیان
 جهش تولید مسکن

مرحله نخست نام نویسی متقاضیان جهش 
آغاز شد.  در خراسان جنوبی  تولید مسکن 
داعی، مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: 
متقاضیان مسکن یک ماه فرصت دارند تا به 
 saman.mrud.ir نشانی  به  جدید   سامانه 
مراجعه و برای نام نویسی اقدام کنند. وی 
افزود: نام نویسی در شهر هایی انجام می شود 
که زمین مورد نیاز تامین شده است و تامین 
زمین در سایر شهر ها در دستور کار است. 
داعی، به نهضت تولید مسکن در استان اشاره 
کرد و گفت: با توجه به قانون جهش تولید 
مسکن که به تازگی توسط مقام عالی وزارت 
راه و شهرسازی به استان ها ابالغ شد، سهم 
استان خراسان جنوبی از ساخت ساالنه یک 
میلیون مسکن در کشور، ۶ هزار و ۴۶۰ واحد 

)ساالنه( پیش بینی شده است.

متخصص عفونی: رفع محدودیت ها 
پله به پله باشد

دانشگاه  عفونی  بیماری های  گروه  مدیر 
با  همزمان  گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم 
محدودیت ها  رفع  همگانی،  واکسیناسیون 
باید پله به پله باشد و کرونا همچنان جدی 
معتقدیم  ما  افزود:  ضیایی  شود.  گرفته 
کرونا  پنجم  خیز  از  پس  بازگشایی ها  که 
و  بیشتری صورت می گرفت  تاخیر  با  باید 
ماسک،  از  استفاده  کاهش  ساده انگاری، 
و  عزا  مجالس  و  جشن  مراسم   در  حضور 
از  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  کاهش 
مهمترین عوامل ورود به خیز ششم است. 
در  تلنگری  ایجاد  با  امیدواریم  گفت:  وی 
و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت   نحوه 
گسترش واکسیناسیون، خیز خفیف تری را 

نسبت به گذشته شاهد باشیم.

* متهم قاچاق لوازم خانگی در خراسان 
جنوبی به پرداخت یک میلیارد و ۱۴۲ 
میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت 

محکوم شد.
*مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
ورزش  زنگ  نواخته شدن  از  جنوبی 
مدارس  در  پهلوانی  و  باستانی  های 

استان خبر داد.
زیست  محیط  حفاظت  *مدیرکل 
خراسان جنوبی گفت: با پیگیری های 
صورت گرفته ۲۵ میلیارد ریال از محل 
منابع استانی و ملی برای تامین آب و 
غذای حیات وحش استان اختصاص 

یافته است.
*سه پروژه زمین چمن مصنوعی در 
هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور 
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور 
در شهرستان های فردوس و سرایان به 

بهره برداری رسید.
تبلیغات  هماهنگی  شورای  *رئیس 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: مراسم 
یوم ا... ۱۳ آبان در سراسر استان براساس 
رنگ بندی کرونایی به صورت اجتماع در 
فضای باز با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی برگزار می شود.
احمر  هالل  جمعیت  *مدیرعامل 
خراسان جنوبی از صدور و اعطای ۱۴۶ 
کارت مربیگری هالل احمر برای اولین 

بار در استان خبر داد.
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  *مدیرکل 
خراسان جنوبی از رقابت ۷۳۰ کارآموز 
درهفتمین آزمون مهارتی هماهنگ مراکز 

آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد.
*مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به شروع 
افزایش کارتن خوابی  فصل سرما و 
مسئوالن شهرداری و دیگر دستگاه 
های اجرایی برای ساماندهی متکدیان 

برنامه ریزی کنند.

اخبار  کوتاه 

فارس- نماینده مردم بیرجند در مجلس با 
با رستم قاسمی  به دیدار کاری خود  اشاره 
وزیر راه و شهرسازی گفت: طی این دیدار 
شهرسازی  و  راه  حوزه  متعدد  مشکالت 
استان به ویژه حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف 
شهرسازی  و  راه  وزیر  و  تبیین  درمیان  و 
این درخواست ها قول مساعد  برای تحقق 
داد. خسروی جاده بیرجند- قاین را یکی از 
شریان های حیاتی استان برشمرد و بیان کرد: 
در این دیدار این مسئله مطرح و اعالم شد 
دوباندی سازی این مسیر ۱۰۲ کیلومتری از 
۱۰ سال گذشته آغاز شده اما تاکنون تنها 
 ۷۶ کیلومتر از این مسیر دو بانده شده است.
نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف 
و درمیان در مجلس جاده بیرجند- قاین را 
معروف به جاده مرگ دانست و متذکر شد: 
تأخیر در ساخت این جاده باعث شده تا بسیاری 

از هموطنان جان خود را در این جاده از دست 
بدهند. خسروی با بیان اینکه از موضوعات 

مطرح شده دیگر عملیات مسیر درمیان به 
پروژه۲۰  این  مسیر  کل  گفت:  بود،  اسفزار 
کیلومتر است و ۱۴ میلیارد تومان اعتبار الزم 

است که به سرانجام برسد اما متأسفانه به دلیل 
محدودیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 

شهرستان درمیان و استان در این خصوص 
ماده  مجوز  اخذ  و  اعتبار  تأمین  درخواست 
۲۳ شد. وی از دیگر موضوعات مطرح شده 

را مسائل مربوط به فرودگاه بیرجند عنوان و 
حیاتی  نقش  بیرجند  فرودگاه  داد:  توضیح 

رفع  و  تسهیل صادرات  و  نیازها  تأمین  در 
کمبودهای حمل و نقل استان دارد که به جد 

باید به این موارد توجه شود. 

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف 
محروم  از  گالیه  با  مجلس  در  درمیان  و 
ریلی،  ارتباطی  راه  از  خراسان جنوبی  بودن 
تبیین کرد: افزایش ساعات کاری و عملیاتی 
فرودگاه، افزوده شدن فرودگاه طبس به عنوان 
فرودگاه اقماری استان، افزایش سطح ایمنی و 
آتش نشانی فرودگاه بیرجند و فرودگاه طبس، 
راهبری سایت های کمک ناوبری و ارتباطی و 
نظارتی داخل و خارج فرودگاه از اهم موارد مورد 
توجه در این خصوص است که در این دیدار 
به آن اشاره شد. خسروی به پروژه نیمه تمام 
جاده مواصالتی بلوار پیامبر اعظم)ص( بیرجند 
اشاره کرد و گفت: ساخت این جاده از حدود ۶ 
سال قبل آغاز شده و با پیشرفت ۷۵ درصد 
متوقف شده است لذا در این خصوص برای 
تخصیص اعتبار ویژه در سال جاری و تکمیل 
 و بهره برداری آن صحبت و مساعدت شد.

در  رانندگی  حوادث  درصد  صداوسیما- ۳۱ 
کشور در پی خواب آلودگی و سرعت زیاد رخ 
داده است. مدیر کل دفتر آمار ایمنی و ترافیک 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
در جلسه کمیسیون اجرایی ایمنی و حمل و 
نقل استان گفت: در کشور بیش از ۴ هزار و 

۵۰۰ نقطه حادثه خیز وجود دارد که تاکنون 
بیش از هزار و ۵۸۰ مورد از این نقاط رفع 
اینکه  بیان  با  صالحیان،  است.  شده  خطر 
خراسان جنوبی در تصادفات برون شهری رتبه 
هفتم کشور است، افزود: مصدومان حوادث 
جاده ای در استان در ۶ ماه ابتدای سال حدود 

۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده 
و از این نظر در رتبه ۲۶ کشور است. وی از 
اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید 
دوربین لیزری برای خراسان جنوبی نیز خبر داد 
و برای ایجاد شیب های شیروانی و روشنایی 
مسیر های جاده ای استان هم قول مساعد داد. 

فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
هم گفت: بیشتر تصادفات جاده ای استان در 
۳۰ کیلومتری شهر ها رخ داده است که نیاز 
است هم حضور پلیس در این مناطق و هم 
عالئم جاده ای در این نقاط بیشتر شود. رئیس 
پلیس راه استان نیز گفت: در ۶ ماه ابتدای 

سال، ۱۴۱ فوتی در تصادفات جاده ای استان 
داشتیم و بیشترین حوادث هم در محور های 
شهرستان های بیرجند، قائن، نهبندان و سربیشه 
افزود: ۴۹  رضایی  سرهنگ  است.  داده  رخ 
درصد حوادث در این مدت در مسیر های اصلی 
 استان و در روز های آخر هفته روی داده است.

قول مساعد »رستم قاسمی« برای تحقق درخواست ها
آنچه در دیدار »خسروی« با وزیر راه گذشت

خواب آلودگی و سرعت، بالی جان رانندگان متخلف

خراسان جنوبی رتبه هفتم در تصادفات برون شهری

فردا که دستمان  از جهان کوتاه است حسرت روزگاری را می خوریم که می توانستیم شادی هایمان را هدیه کنیم پس امروز را در یابیم.

تاسیس شرکت پردازشگران علم و صنعت فرا ایده )سهامی خاص( درتاریخ 1400/07/24 به شماره ثبت 6654 به شناسه ملی 14010426619 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :تولید و ساخت و مونتاژ کلیه ماشین آالت سی ان سی و ماشین االت ساختمانی و قطعات صنعتی ، طراحی، تجهیز و راه اندازی 
خطوط تولید قطعات صنعتی و اتوماسیون، تامین و واردات قطعات، تجهیزات، مواد اولیه ماشین آالت و صنایع تبدیلی و واردات تکنولوژی صنایع مادر، مشارکت در اجراء کلیه پروژه های تولیدی 
و صنعتی، فروش و خدمات پس از فروش کلیه قطعات و ماشین آالت صنعتی ، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی 
برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، خرید و 
فروش و واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. 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 ، دهستان باقران ، روستا ده نو، محله دهیاری ، کوچه فرعی ، خیابان جاده 
اصلی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9719185112 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام 
 عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 117 مورخ 1400/07/12 نزد بانک ملت شعبه طالقانی بیرجند با کد 54106 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره :
آقای اسماعیل نخعی به شماره ملی 0640131931 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای شعیب غالمی به شماره ملی 0650474341 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم صدیقه غالمی به شماره ملی 0652276229 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم اکرم نخعی به شماره ملی 0653174144 به سمت عضو اصلی 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 شخص مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زینب براتی نورشک به شماره ملی 0650238011 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال خانم 
اعظم نخعی به شماره ملی 0652263941 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 )1208889(

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:  

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد

  و عواید آن صرف بیماران سرطانی  صعب العالج می شود.
ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی
09031618482  - 32227177        

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

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

 سند و برگ سبز خودروی پراید سواری
 هاچ بک تیپ 111 به شماره پالک ایران 

52 529 ج 76 و شماره موتور 4035062 
 s5430090052420  و شماره سند
به نام الهام سامعی نیا با کد ملی 

0653228503 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد. 



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 
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پیامبر اکرم صلی ا... و علیه و آله فرمودند :
لِعباَدهُ َسبعوَن ُجزء، اَفَضلُها ُجزًء َطلَُب الَحالِل

عبادت هفتاد جزء است و باالترین و بزرگترین جزء آن کسب حالل است.
)ثواب االعمال و عقاب االعمال(

چرا شورای نگهبان به بازی 
الریجانی پایان  نمی دهد؟

شرایط بازگشایی مدارس
 از ابتدای آبان ماه

سایت خبری جهان نیوز نوشت: خبر کوتاه 
بود اما پرحاشیه؛ الریجانی رد صالحیت شد 
یا صالحیتش  احراز نشد. شورای نگهبان 
می گوید ما دالیل را به الریجانی اعالم 
کرده ایم اما نمی توانیم طبق قانون و شرع 
به حیثیت افراد لطمه وارد کرده و آن را 
افشا کنیم. از این طرف الریجانی می گوید 
من مشکلی ندارم و دالیل ردصالحیت 
مرا علنی اعالم کنید و آبروی مرا ببرید! 
چه خوب است شورای نگهبان به بازی 
الریجانی پایان دهد. قطعا دالیل اعضا  
مستدل بوده است. هرچند پرونده انتخابات 
ریاست جمهوری مختومه شده اما شورای 
نگهبان می تواند باب جدیدی در اقناع مردم 
باز کند و با توجه به اصرار الریجانی، فیلم 
کامل جلسه بررسی صالحیت الریجانی را 
برای مردم منتشر کند و قضاوت را به افکار 
عمومی بسپارند که به احتمال باال حق به 

اعضای شورای نگهبان داده خواهد شد.

با  پرورش  و  آموزش  وزارت  سخنگوی 
بیان اینکه در فاز دوم، بازگشایی بخش 
دیگری از مدارس از آبان ماه آغاز می شود 
معنا  این  به  این گفته  البته  اظهار کرد: 
نیست که همه مدارس مشمول، در هفته 
اول آبان فعالیت خودشان را آغاز می کند، 
بلکه یک فرآیندی را آغاز کردیم؛ طی این 
فرآیند باید مدارس حتما یک ارزیابی اولیه 
از وضعیت بهداشتی خودشان بر اساس 
چک لیست هایی که در اختیار دارند انجام 
دهند. در آنجا هشت شاخص کلیدی برای 
ورود به مرحله بازگشایی تعیین شده و 
بعد در مسیر هم باید حتما شاخص های 

کلیدی چک شود. 

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: اخبار 
شخصی یک مسئولی که جرمی مرتکب 
شده را باید به دادگاه ارائه کرد ولی اخبار 
حق  رسانه ها  مرا  شخصی  دارایی های 
خودم  آن که  مگر  کنند  منتشر  ندارند 
کجای  هیچ  افزود:  پزشکیان  بخواهم. 
به  را  فرد  اطالعات شخصی یک  دنیا 
شخص دیگر نمی دهند. اطالعات من 
را باید حاکمیت بداند اما اینکه اطالعاتم 

را به کسانی دیگر بدهند درست نیست، 
کجای دنیا چنین کاری را کرده اند. وی 
مسئولی  اخبار شخصی یک  داد:  ادامه 
که جرمی مرتکب شده را باید به دادگاه 
ارائه کرد اینکه حاکمیت در دارایی من 
سرک بکشد ایرادی ندارد، باید اطالعات 
من و بچه هایم، خواهر و برادرم در دست 
حاکمیت باشد تا اگر خالفی اتفاق افتاد یقه 
مرا بگیرند و اطالعات را به دادگاه ارائه 

کنند اما اینکه اطالعات شخصی یک 
مسئول را به افراد دیگر بدهند کجای 
دنیا این کار را انجام می دهند. پزشکیان 
بیان کرد: در همه جای دنیا عدد و رقم 
و حساب و کتاب باید مشخص باشد اما 
اینکه در دسترس همگان باشد در هیچ 
جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. 
ام مسئوالن FATF داخلی  بارها گفته 
را پیاده کنند تا همه چیز مشخص شود، 

عده ای دارایی های کشور و ثروت مردم را 
خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه 
این است که FATF داخلی درست شود.

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: در 
مقطع کنونی در شرایط بسیار خاصی از 
نظر تورم قرار داریم؛ چون تورم سال های 
از  پیش رو،  سال های  به  ویژه  و  اخیر 
اساس با تجربه تورم در گذشته اقتصاد 
حاضر  حال  در  است.  متفاوت  ایران 

به  شدت  تورم  به  دلیل  کشور  اقتصاد 
ملتهب است.  نیلی افزود: متوقف کردن 
روند نگران کننده موجود تورم، امکان پذیر، 
اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در 
مقایسه با تصمیمات بد است که برای 
یک دولت جدید، کامال محبوبیت زداست. 

بنابراین دو راهی دشواری است. طبیعی 
است توصیه من همیشه اتخاذ تصمیمات 
سخت بوده است. وی ادامه داد: بنابراین  
کشوری که در دنیا با تروریسم برخورد 
می کند ایران است و باید روی موضوع 

تورم تمرکز کنیم.

کنید   فرض  گفت:  ازغدی  پور  رحیم 
 ۱۱ با  را  انتخابات  دلیل  بدون  ایشان 
میلیون رأی اختالف ابطال می کرد. حاال 
انتخابات بعدی باید برگزار شود یا نشود؟ 
اگر می شد، بازنده چه کار می کرد؟ حتماً او 
هم همین را می گفت. اگر رهبری دفعه 

بعد را ابطال نمی کرد، می گفتند پس چرا 
قباًل این کار را کردید؟ هرکسی انتخابات 
را می بُرد، بازنده همین را می گفت که 
گفتند  و  باختند  این ها  دفعه  آن  چطور 
را  نتیجه  اختالف  میلیون  وجود ۱۱  با 
باطل اعالم کنند، شما هم کردید؛ حاال 

که ما مثاًل با ۶ میلیون اختالف باختیم، 
کرد:  اضافه  وی  نمی کنید؟  ابطال  چرا 
به عقیده   من  ایشان در آن بحران، از 
جمهورّیت این نظام دفاع کرد؛ چون در 
بودند،  اسالمی  دو طرف  انتخابات 88 

هیچ کس علیه اسالم حرف نمی زد.

وزیر کشور در نشست تخصصی برنامه 
مخدر  مواد  با  مبارزه  راهبردی  تحول 
گفت: آقایانی که FATF را درست کرده 
و ادعا می کنند ناظر بر فعالیت بانک های 
برای  مانعی  چرا  هستند،  بین المللی 
اقتصاد و گردش مالی مواد مخدر ایجاد 
نمی کنند؟ وحیدی افزود: با مشاهده این 
روند، حق داریم به آنها بدبین باشیم زیرا 

این افراد در بانک ها نفوذ دارند و کسانی 
هستند که در سازمان های تحت عنوان 
پالرمو  در  آنچه  و  پولشویی  بر  نظارت 
مصوب شده، عمل نمی کنند. وی ادامه 
جریان  راحتی  به  جهانی  مافیای  داد: 
پولشویی را در دنیا اداره می کند و اقتصاد 
پررونقی را از این جهت سامان می دهد. 
ضمن اینکه ادعای شفافیت بانک های 

ادعایی  پولشویی  با  مقابله  در  جهانی 
نادرست است زیرا مگر می شود اقتصاد 
وجود  مخدر  مواد  درخصوص  پر رونقی 
بانک ها  ادعای شفافیت  و  باشد  داشته 
مخدر  مواد  پولشویی  جلوی  اما  بشود 
گرفته نشود. وی اضافه کرد: کشوری 
که در دنیا با تروریسم برخورد می کند 

جمهوری اسالمی ایران است. 

رسانه ها حق ندارند اخبار دارایی های شخصی مرا منتشر کنند

از نظر تورم هیج زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی بینم

رهبری در سال ۸۸ از جمهوریت نظام دفاع کرد

یارانه ۲۵۰ هزار تومانی در راه است؟ وزیر کشور: اعضای FATF خودشان پولشو و قاچاقچی هستند

تجارت نیوز نوشت: رئیس جمهور در گفتگوی 
تلویزیونی اخیر خود به صراحت از حذف دالر 
۴۲۰۰ تومانی سخن گفت. وزیر اقتصاد نیز از 
بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت 
خبر داد. در صورت اجرای این سناریو با فرض 
تخصیص این رقم بین مشموالن یارانه معیشتی 
به تعداد ۶۰ میلیون نفر، به هر نفر در طی سال 
بیش از سه میلیون تومان )در هر ماه بیش از ۲۵۳ 

هزار تومان( تعلق خواهد گرفت.

مجلس نمی تواند برای مهریه
 سقف تعیین کند 

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: 
طرحی برای اصالح قانون مهریه از سال های قبل 
در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مانده بود 
که ما در این کمیسیون در رابطه با این طرح هنوز 
به نتیجه نرسیده ایم که باید چه کار کنیم. یعنی 
ممکن است اصال این طرح در کمیسیون مطرح و 
بررسی نشود. در این طرح به هیچ عنوان در مورد 
میزان مهریه تصمیم گیری نخواهد شد بلکه قالب 
طرح این است قانونی مصوب شود که هم مردان 
زندان نروند و هم زنان حق شان ضایع نشود. وی 
اضافه کرد: تعیین میزان مهریه خالف شرع و 
قانون است و چنین چیزی امکان ندارد و مجلس 

نمی تواند برای مهریه سقف تعیین کند. 

واکسیناسیون اصناف الزامی شد 

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد، 
همه شاغالن صنوف باید تا پایان مهر ماه حداقل 
یک دوز واکسن خود را دریافت کرده باشند.  صدور 
و تمدید پروانه کسب، کارت مباشر و همچنین 
کارت بهداشت برای تمامی شاغالن در واحدهای 

صنفی، منوط به انجام واکسیناسیون است.

احتمال اوج گیری موج ششم کرونا 
با سویه المبدا و مو از شرق کشور  

رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در خراسان 
رضوی گفت: در صورت ورود موج ششم کرونا 
به استان، احتمال شیوع سویه “المبدا” و “مو” 
که منشاء آنها آمریکای جنوبی است، وجود دارد. 
ششم  موج  اوج گیری  احتمال  افزود:  شبستری 
کرونا از شرق کشور وجود دارد و خراسان رضوی 
با توجه به رفت و آمدها در مناطق شرقی و جنوبی و 
همجواری با کشور افغانستان در معرض خطر است. 

تورم کاالی اساسی چند برابر می شود؟

کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از بازار حذف شود کاال هایی که مشمول 
آن بود به  شدت گران می شود و این در حالی است 
که ادعا می شود مابه التفاوت این پول را به مردم 
خواهند داد، اما تجربه نشان داده که در بخش دوم 

آن معموال دولت ها موفق عمل نکرده اند.

کدام بانک ها کارت اعتباری
 ۷ میلیونی می دهند؟   

ایسنا نوشت: در حالی که سه ماه از تکلیف بانک 
مرکزی به پنج بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت 
و رفاه کارگران مبنی بر صدور کارت رفاهی با 
می گذرد،  تومان  میلیون  هفت  سقف  حداکثر 
گزارش های این رسانه حاکی از آن است که تنها 
دو بانک ملی و تجارت این کارت اعتباری را به 

متقاضیان ارائه  می دهند. 

خبرهای خوش برای کامیون داران 

کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران 
اعالم کرد: حدود ۱۵ درصد از کامیون های رسوبی 
مانده در گمرک های کشور در شرایطی که مهلت 
قضایی یک ماه به پایان رسیده، ترخیص شده 
است اما هفته آینده کامیونداران خبرهای خوبی 

در این زمینه خواهند شنید.

هشدار  به وزیر نیرو درباره کمبود برق

رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی 
مجلس در نامه ای با هشدار به وزیر نیرو نسبت به 
کمبود برق تولیدی در کشور گفت که در صورت 
برای  عملیاتی  و  زمان بندی شده  برنامه  وجود 
تأمین پایدار برق در تابستان ۱۴۰۱ ، این برنامه 
در اختیار این کمیته قرار گیرد تا با همکاری بین 
دولت و مجلس از بروز خسارت های جبران ناپذیر 

به مصرف کنندگان برق جلوگیری شود.

درخواست سه کشور خارجی 
برای خرید واکسن کووپارس

رازی  واکسن  پروژه  سخنگوی  مهرآبادی، 
این  خرید  برای  کشور  سه  گفت:  کووپارس 
کردند  برقرار  ارتباط  رازی  موسسه  با  واکسن 
 ۵۰ تقاضای  کشورها  این  از  یکی  همچنین 
میلیون دوز کرده است و یک کشور اسالمی نیز 

تقاضای همکاری کرده است.

مردم همچنان برای رفع مشکالت خود 
به روحانیت اعتماد دارند

رئیس جمهور در دیدار با اعضای جامعه روحانیت 
مبارز گفت: روحانیت همواره مورد اعتماد بوده و 
مردم همچنان برای رفع مشکالت خود به این 
جریان اعتماد دارند و باید از این اعتماد برای رفع 
دغدغه های مردم در بخش های مختلف اقتصادی 
افزود: دولت  استفاده کنیم. رئیسی  و فرهنگی 
مصمم است از دیدگاه ها و نظرات دلسوزانه همه 
قشرها به ویژه روحانیون در پیشبرد امور کشور و 

رفع مشکالت و دغدغه های مردم استفاده کند. 

احمدی نژاد   اگر می توانست نماینده
  ولی فقیه شود، برای آن تالش می کرد 

مشاور فرهنگی احمدی نژاد در دولت دهم گفت: 
اگر آقای احمدی نژاد، می توانست نماینده ولی فقیه 
باشد، برای رسیدن به این جایگاه تالش می کرد. 
یک روحیه تکبر و قدرت طلبی در ایشان وجود 
دارد که ناشی از مباحث روانشناسی است. امیری 
فر افزود: اگر آقای احمدی نژاد به یک روانشناس 
حاذق مراجعه کند، قطعا این خصوصات از طرف 
آن روانشناس تشخیص داده می شود. دوستانه به 
آقای احمدی نژاد می گویم که به یک روانشناس 

مراجعه کنند.

الریجانی در مسیر احمدی نژاد
 گام برمی دارد 

آقای  متأسفانه  گفت:  اصولگرا  فعال  آشتیانی، 
الریجانی در همان مسیری حرکت می کند که 
آقای احمدی نژاد می رود و هر دو با این شبهه هایی 
که ایجاد می کنند، به نظام آسیب می زنند. آقای 
الریجانی مگر روزگاری به همین روحیات آقای 
انتقاد نمی کرد؟ مگر نمی گفت که  احمدی نژاد 
احمدی نژاد برای نظام هزینه تراشی می کند؟ پس 
چرا خودش همان کارهایی را می کند که پیشتر 

احمدی نژاد کرده است؟ 

اگر چند صباح دیگر گفتند دولت رئیسی 
اصولگرا نیست، تعجب نکنید 

فعال سیاسی با انتشار یادداشتی نوشت: هنوز 
و  درست  شکل  و  انسجام  سیزدهم،  دولت 
حسابی پیدا نکرده که برخی نمایندگان مجلس، 
هجوم به آن را کلید زده اند و آن گونه که از حال 
و هوا پیداست، این حمالت با شیب صعودی 
ادامه خواهد یافت. مهاجری ادامه داد: اگر دیدید 
چند صباح دیگر گفته شد که دولت سیزدهم 
نه  نکنید. مگر  تعجب  نیست،  اصولگرا  اصال 
بعد  رئیسی، هم قبل و هم  آقای  اینکه خود 
از انتخابات رخت خود را از جناح ها برکشید و 

 پرچم استقالل باال برد؟
 روحانی تمام شد؛ حتی نمی تواند

 دولت رئیسی را نقد کند

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: مردم نه تنها 
پذیرای نظرات  روحانی نیستند، بلکه به شدت از 
او ناراضی هستند. با این اوصاف اگر آقای روحانی 
حرفی هم بزند فایده ای ندارد. صوفی افزود: اگر 
روحانی بخواهد عملکرد دولت سیزدهم را نقد 
کند، اوال خیلی زود است، ضمن آنکه عملکردش 
اجازه نمی دهد از دولت جدید انتقاد کند و  امروز جز 
آقای واعظی رئیس دفترش هیچ کس مخاطب 
صحبت های آقای روحانی نیست، بنابراین از نظر 

من روحانی تمام شده است.

در ایران شکنجه وجود ندارد 

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
با بیان این مطلب که در ایران روتینی مبنی 
انتشار  گفت:  ندارد،  وجود  زندانی  شکنجه  بر 
اشتباه  یک  از  ناشی  اوین  دوربین  فیلم های 
نوروزی  بود.  زندانیان  استراتژیک در جابجایی 
افزود: من با روحانی  که در فیلم در محل کشیدن 
یک زندانی روی زمین حضور دارد صحبت کردم 
و اطالعات این اتفاق را گرفتم، آن روحانی گفت: 
طرف معتاد بود و خود را به حالت غش انداخته 
بود و راه نمی رفت در نتیجه سرباز ها او را روی 

زمین کشیدند. سرباز هم که پسر پیغمبر نیست.

حل مشکالت ایران و عربستان
 اقدام مهمی است

لزوم  بر  تاکید  با  نگهبان  شورای  دبیر  جنتی، 
توسعه و ترویج وحدت میان مسلمان گفت: اگر 
مشکالت بین ایران و عربستان حل شود اقدام 

مهمی صورت گرفته است. 

رئیسی یکی از ضعیف ترین دولت ها
 را تشکیل داده است

امانی، فعال اصالح طلب گفت: انتظار این بود 
کابینه ای که تشکیل می شود بتواند افکار عمومی را 
با خود همراه کند و پایگاه اجتماعی دولت را تقوت 
کند. با این وجود در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و 
ما شاهد هستیم یکی از ضعیف ترین دولت ها از 
نظر نیروی انسانی در سطح وزرا، معاونان و سایر 

مدیران دستگاه های اجرایی شکل گرفته است. 

احمدی نژاد  محصول نادیده گرفتن 
تحزب در کشور است

متأسفانه  گفت:  طلب  اصالح  فعال  میرلوحی، 
هیچگاه در ایران به مقوله تحزب توجه ویژه نشد 
و در انتخابات، احزاب هیچ جایگاهی ندارند،  برای 
مثال احمدی نژاد محصول نادیده گرفتن تحزب در 

ایران است.

  قطعات یدکی لوازم خانگی
 ) یخچال ، کولر ، جارو برقی ، لباسشویی (

 از خیابان منتظری جنب سینما 
قدس به خیابان شهدا 

بین شهدا  1 و 3 انتقال یافت. 
  09151601939  -  32226010     

09355198219 - فیض بخش

فروشگاه دلتا یدک

ارزان ترین تاکسی بیرجند

تاکسی آنالین

ثبت نام رایگان راننده سواری آقایان / بانوان
جهت همکاری و پیوستن به ناوگان بنت به آدرس میدان شهدا، 

پشت بانک صادرات )ساختمان آوا( مراجعه فرمایید.
مزایای بنت: کمیسیون فقط ۶ درصد

سهمیه بنزین براساس پیمایش خدمات خودرویی، رفاهی و ...

شمـاره تمـاس: ۳۲۲۳۴۵۳۲
سفر اول رایگان با نصب اپلیکیشن بنت و ثبت کد تخفیف: ۱۰۰

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با 1 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

درخواست نیـرو 
 به تعدادی نیروی کار ماهر و ساده جهت کار در کارگاه قنادی خوشه نیازمندیم.
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