
سرمقاله

پنجشنبه 20 آبان 1400 * 5 ربیع الثانی 1443 * 11 نوامبر 2021  روزنامه صبح استان * سال بیست و  پنجم * شماره 5055  

 

 

 

مردم  مي دانند تغيير شرايط 
يک شبه اتفاق نمي افتد

آيت ا... رئيسي :

صفحه  6

برخي وزرا امروز حتي
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#  من ماسک می زنم

سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزی منصوب شد تکميل بيش از دو هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد 5تداوم خواب آشفته مستأجران در تب اجاره 5 2

بازار خودرو بیرجند 
در جاده رکود 
بازار خودرو بیرجند در حالی با دنده سنگین رکود 
در حال حرکت است که عدم اجرای قانون برگ 
سبز خودرو به عنوان سند مالکیت در بسیاری از 
دفاتر اسناد رسمی بیرجند مزید بر علت شده است. 
خودروهای لوکس تا خودروهای معمولی، تولید 
داخل و یا وارداتی فرقی ندارد در کنار یکدیگر پارک 
شده اند و چند وقتی است در گوشه نمایشگاه ها 
خاک می خورد... مشروح در صفحه 3

به نام دولت، به کام سودجویان

وقتی مسکن 
ملی برای 
کالهبرداران،
 نان می شود

خصوص  در  جنوبی  خراسان  فتا  پلیس  رئیس 
کالهبرداری های اینترنتی به بهانه ثبت نام نهضت 
مسکن ملی از طریق سایت های جعلی هشدار داد. 
سرهنگ محمدپور گفت: با توجه به طرح دولت 
از  واگذاری خانه های دولتی که  و  برای ساخت 
روز های گذشته وارد مرحله جذب متقاضیان واجد 

سرمقاله

اندر  احواالت گواهینامه ای 
که به سختی گرفتم

گفت: لطفاً چند عدد تا میگم، اینارو با هم جمع بزنید. گفتم: بفرمایید. گفت: اول که 
۷۹۲ هزار و ۸۰۰ برای ثبت نام اولیه، بعد ۵۲ هزار و ۵۰۰ برای معاینه چشم، یه 
3۸ هزار، بعد ۹۷ هزار، حاال یک ۱۴ هزار، دوباره ۱۴ هزار و البته ۷۴ هزار و ۹۰۰ و 
باالخره ۱۷ هزار. گفتم: میشه به عبارتی یک میلیون و ۶۲ هزار و ۲۰۰. گفت: البته 
یک ۷۵ هزار دیگه هم باید اضافه بشه. گفتم: خوب یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۲۰۰، 
برای گواهینامه اقدام کردین؟ گفت: بله، البته این همه هزینه ای نیست که برای 
گرفتن گواهینامه پرداختم. یه بخشی از هزینه ها معنوی بود که اصاًل نمیشه با عدد و 
رقم محاسبه شون کرد، مثاًل کالس ها مرداد ماه برگزار شد، همون موقعی که پیک 
پنجم رو داشتیم و محدودیت ها هم اعمال می شد. اون موقع و توی اون شرایط 
سخت، کالس های ما حضوری بود و یک هفته هر روز ظهر البته دو جلسه فنی هم 

صبح رفتیم سر کالس، اون هم با این دغدغه که  ...   ادامه در صفحه ۲

* بهروزی فر

نبود اسپانسر قوی؛
 پاشنه آشیل فوتبال استان

حال فوتبال حرفه ای  و  باشگاهی خراسان جنوبی خوب نیست

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

ستادهای نماز جمعه از عالی ترین پایگاه های اعتالی جامعه انسانی است

نمایندگی فروش محصوالت ایران رادیاتور 
فروش با اقساط ۳۶ ماهه  ) از اکنون به فکر زمستان باشيد( 

  آدرس: خراسان جنوبی بيرجند ،خيابان انقالب نبش انقالب ۱ 
05۶۳۲۲۳۷0۷۷ -0۹۱55۶۱۸۳۹۸

پدرم يک سال از عروج ناباورانه ات گذشت
 اين يک سال به ما بی تو يک قرن گذشت

 آری، یک سال از غروب ناباورانه پـدر عزیزمان 
مجاهد و سنگردار عرصه پیکار و جهاد 

خادم اهل بيت )عليهم السالم( 

سرهنگ پاسدار سید واحد حسینی
 می گذرد. به همین مناسبت ضمن تشکر فراوان از تمامی عزیزانی 
که ما را در این غم بزرگ همراهی نمودند، اعالم می دارد: مراسم 
اولین سالگرد درگذشت آن مرحوم روز جمعه مورخ ۱400/0۸/۲۱ از ساعت ۹:۳0 الی ۱0:۳0 صبح در 
محل فضای باز هيئت ابوالفضلی بيرجند )مصلی( با رعایت تمامی  پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.

 از طرف خانواده مرحوم سید واحد حسینی

در دومین سالروز پرواز ابدی پدری مهربان ،
 همسری عزیز،  برادری متعهد و معلمی فداکار

 زنده یاد عباس پـور
 یادش را گرامی داشته و به روح بزرگش درود 
می فرستیم. بار دیگر از همه بزرگواران به ویژه 
فرهنگیان عزیز و اهالی شریف شهرهای قاین ، 
نیمبلوک و روستای گریمنج که در این روزهای 
سخت با همراهی و همدردی شان بر آتش دلتنگی 

ما باران صبر و قرار بودند، خاضعانه سپاسگزاریم.

خانواده شادروان عباس پـور

سروران ارجمند جناب آقایان:
 مهندس عباس عامری ، مهندس محسن نصرآبادی، مهندس علیرضا نیک شعار  

مهندس علی بهدانی ، مهندس عبدالواحد صالحی 

انتخاب شما بزرگواران را به عنوان

 اعضای اصلی نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده،توفیق روز افزون تان را از درگاه باری تعالی خواستاریم 
امید است تجارب ارزشمندتان مورد استفاده و ره گشای جامعه مهندسان استان قرار گیرد.

موسسه آموزش عالی آزاد کویر- موسسه خانه عمران شریف بیرجند
انتشارات متخصصان آینده و کتابسرای ساختمان

 اعضای اصلی نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان خراسان جنوبی

 انتخاب شما بزرگواران را تبریک عرض می نماییم. 

 مجتمع تولیدی بتن آماده مشرق زمین

نبودن هايی هست که هيچ بودنی جبران شان نمی کند  و آدم هايی هستند که هرگز تکرار نمی شوند

 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحومه حاجیه ریحانه یوسف زاده  )همسر مرحوم محمد ارغوانی(
 جلسه یادبودی روز جمعه ۲۱/ ۱400/۸ ساعت ۱0 صبح بر سر مزار آن مرحومه )واقع در ورودی 
آرامستان از سمت مدرسه فرزان پل فلزی- مقبره آقای آيتی( با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار می گردد. حضور شما عزیزان موجب شادی روح آن مرحومه و مرهمی بر قلب داغدارمان می باشد. 

ارغوانی - یوسف زاده

کترینگ و مرغ بریان یاس توحید جهت تکمیل کادر خود
 به افراد ذیل نیازمند است: 

 آشپز ماهر با سابقه کار  - یک نیروی خدماتی خانم 
و یک آقا جوان - پیک موتوری              09035554508

یک سال از عروج آسمانی پدر عزیزمان گذشت و ما روزهای 
دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی اش سپری می کنیم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان حاج سید یاسین رضوی  
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

 جلسه یادبودی جمعه ۱400/0۸/۲۱ ساعت ۱0 صبح بر سر 
مزار ايشان )پشت قطعه ۲ شهدا مجاور مقبره مرحوم 
جمال زهی(با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله 
اجتماعی برگزار می گردد . به همین منظور گرد هم می آییم تا 

 مرثیه خوان فراق آن  عزیز از دست رفته باشیم. تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

 خانواده مرحوم

جناب آقای

 دکتر مهدی  بهترین   
   انتصاب شایسته جناب عالی را از سوی منتخبان 

مردم در شورای شهر به عنوان 

شهـردار  بیرجنـد
در  توانمندی شما  و  لیاقت  درایت،  بیانگر  که   
مدیریت و اجرای برنامه های شهری با توجه به 
سبقه ارزشمندتان در دوره های پیشین شورای 
شهر بیرجند می باشد، تبریک و تهنیت عرض 

نموده، از خداوند متعال تداوم توفیقات روزافزون شما را در مسئولیت خطیر شهردار بیرجند 
همچون حضور پر افتخارتان در صف اول مقابله با کرونا در حوزه مرکز بهداشت شهرستان 
بیرجند در کنار سایر مدافعان سالمت ، در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی و خدمت 

صادقانه مسئلت داریم. 

           ریاست و کارکنان مرکز بهداشت شهرستان بیرجند

صفحه  5

صفحه  3
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خیابان حافظ غربی مهرشهر در بیرجند یکطرفه شد

خیابان حافظ غربی مهرشهر در بیرجند یکطرفه شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بیرجند گفت: 
در راستای مصوبه شورای ترافیک و به منظور ساماندهی و رفع مشکالت ترافیکی خیابان حافظ غربی 
مهرشهر، این خیابان در مسیر غرب به شرق )حدفاصل تقاطع جنت تا بلوار ولی عصر )عج( یکطرفه شد.

سرمقاله

اندر  احواالت گواهینامه ای که به سختی گرفتم
*  بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( یک هفته هر روز ظهر رو و البته دو جلسه فنی هم صبح 
رو رفتیم سر کالس، اون هم با این دغدغه که توی اون محیط کوچیک هر آن، ممکنه 
کرونا بگیریم. گفتم: اعتراضی نکردین؟ گفت: چرا، من خودم پیشنهاد دادم لنگه های در 
رو بردارن تا هوا بهتر جابه جا بشه، ولی مسئول آموزشگاه نپذیرفت و گفت، آقا اینجا رو 
ناظران بهداشتی کنترل می کنن، خیلی نگرانی، برو مهر و آبان بیا که تعداد هنرآموزها 
خیلی کمه، ناچار بودم کنار بیام ولی واقعاً نفهمیدم بازرس های بهداشت، به چه چیز این 
آموزشگاه نمره تأیید داده بودن؟!  بعد ادامه داد: کالس ها که تموم شد اون ۹۷ هزار تومان 
رو پرداخت کردیم و قرار شد یه روز..... ساعت ۹ و نیم بریم برای آیین نامه، بهمون تأکید 
شد رأس ساعت اونجا- سایت اداری، جنب ساختمون راهنمایی و رانندگی - باشین. با 
کلی منت کشی از صاحب کارم، و با احتساب زمان آزمون و رفت و برگشت، دو ساعت 
مرخصی گرفتم و رفتم امتحان، جلوی در ورودی جمعیت زیادی بود. یه کم دورتر توی 
جمع بر و بچه هایی که باهاشون توی یه کالس بودم، ایستادم و منتظر موندیم، یه کمی 
که گذشت، در باز شد و یه آقای افسری با کلی برگه اومد بیرون و یه تعداد اسم رو خوند 
و برگه ها رو بهشون داد و به بقیه گفت؛ بیاین توی سالن، یه بخشی از جمعیت که بعداً 
معلوم شد، قبول شده های آزمون ساعت قبل بودن، رفتن داخل و یه بیست دقیقه نیم 
ساعتی که گذشت، با برگه هایی که دست شون بود، اومدن بیرون. باز هم منتظر موندیم 
تا این که باالخره حدود ساعت ۱۰ و ربع اجازه ورود گرفتیم و رفتیم داخل. یکی درمیون 
نشستیم و برگه ها رو گرفتیم، امتحان رو که دادیم، آمدیم بیرون، آفتاب حسابی داغ بود، 
اونجا هم نه درختی، نه سایه ای، خالصه با شرایط دشوار آب و هوایی، زمان به سختی می 
گذشت تا این که فراخوان شدیم و یه عده برگه های مردودی رو گرفتن تا برن آموزشگاه 
و هزینه ای بپردازن و برای آزمون بعدی ثبت نام کنن. ماها که قبول شده بودیم رفتیم 
داخل و حدود ۲۰ دقیقه ای بعد پرونده به دست رفتیم آموزشگاه تا برای آزمون افسر 
ثبت نام کنیم و باصطالح وقت بگیریم. خالصه اون روز رو که به کار نرسیدم و ناچار به 
عذرخواهی شدم. گفتم: عجب ماجرایی شد؟ گفت: هنوز ادامه داره، روز موعود رسید و باز 
هم همون روال گردن کج پیش صاحب کار و به این امید که دیگه آخرشه، رفتم محل 
آزمون. جمعیت زیادی آمده بودن و موندم تو صف انتظار، تا اینکه یکی از اون دو افسر 
بزرگوار، اسمم رو خوندن و باالخره نوبتم شد ولی در عین ناباوری رد شدم و با مهر و امضای 
جناب سرهنگ...برای گرفتن وقت یک جلسه آموزشی به آموزشگاه برگشتم. بعد ادامه داد: 
خالصه کنم که مبلغی رو پرداختم و یک ساعت آموزشی رو رفتم و دوباره وقت گرفتم و 
باز هم یک روز مرخصی و دوباره آزمون، که از قضا یک روز بارونی هم بود، اگر چه ماشین 
های آزمون، دو تا بود ولی کلی کنار خیابون موندیم تا نوبت مون شد. حاال دیگه خیس 
شدن توی بارون هم به دغدغه های قبلی اضافه شد، یکی مثل من نگران دیر رسیدن به 
محل کار بود، یکی دل نگران بچه کوچیکش بود، اون یکی چون سه مرتبه رد شده بود، 
از این می ترسید که برای چهارمین بار هم ناچار بشه هزینه آزمون بده، اون یکی هم... 
خالصه اون روز به خیر گذشت و با مهر و امضا و دست نوشت قبول جناب سرهنگ، 
خوشحال و خندون راهی آموزشگاه شدم و یه ۱۷ هزار تومنی کارت کشیدم و حاال موندم 
منتظر که گواهینامه ام بیاد در خونه.گفتم: ان شاء ا... به سالمتی گفت: ممنونم، من همه 
این ها رو گفتم تا بگم گرفتن گواهینامه این قدر دردسر داره و به این سختی میشه اجازه 
ماشین سواری بگیریم، البته اگه یه کم برنامه ریزی ها دقیق تر باشه، بعضی از این تبعات، 
کمتر و حتی حذف میشه، من که با خودم عهد کردم اینقدر خوب و دقیق و با رعایت 
قانون، رانندگی کنم که هیچ خطی رو مدرکی که به این سختی گرفتم، نیفته یا باطل 
نشه تا مجبور بشم دوباره این مراحل رو طی کنم. گفتم: کاش همه به این نتیجه برسن، 
 اونوقت دیگه اینقدر از آمار تصادفات و تلفات جاده ای و شهری نمیشنویم و نمی نویسیم.
)لطفاً نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

فعالیت 44 پایگاه غربالگری 
چشم در استان

صباغی - مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی تعداد مراکز دائمی 
غربالگری کودکان در استان را ۴۴ پایگاه عنوان کرد و گفت: 
از ابتدای آبان، ۶۸۰ مرکز غیر دائمی نیز برای ارائه خدمات به 
مراجعین کار غربالگری را انجام می دهد. عرب نژاد با بیان 
اینکه سن طالیی برای درمان تنبلی چشم زیر 5 سال است،  
 افزود: درصورت از دست دادن زمان طالیی تشخیص و درمان ، 
صدمات جبران ناپذیری برای کودک و خانواده ایجاد خواهد 
شد. وی یادآور شد: تنبلی چشم یک اختالل است که اگر 

به موقع تشخیص داده شود، قابل درمان خواهد بود و اگر 
به موقع تشخیص داده نشود منجر به کم بینایی یا نابینایی 
دائمی  پایگاه  در حال حاضر ۲۴  داد:  ادامه  خواهد شد. وی 
غربالگری بینایی در شهرستان بیرجند فعال می باشد. وی 
استان  در  زندگی”  “مثبت  مراکز  تمامی  اینکه  به  اشاره  با 
آماده انجام تست بینایی است، گفت: خانواده ها هیچ گونه 
نگرانی در بحث کرونا نداشته باشند چراکه عالوه بر رعایت 
های  دستگاه  با  تست  کار  بهداشتی  های  پروتکل  تمامی 
پالز اپتیکس و E چارت  انجام می گیرد. مدیرکل بهزیستی 
استان ابراز امیدواری کرد: با اطالع رسانی مطلوب و مراجعه 
کودکان صددرصدی  پوشش  شاهد  ها  خانواده  موقع   به 

 ۳ تا ۶ سال و اجرای کامل برنامه خراسان جنوبی باشیم. 
وی اظهار  کرد: همشهریان می توانند برای کسب اطالعات 
شماره  به  بیرجند  شهرستان  بهزیستی  مدیریت  با  بیشتر 

۳۲۲۳۳۸۰۹-۳۲۲۳۳۸۰۸  تماس حاصل نمایند.

پیش بینی برداشت 768 
تن انار از باغات سربیشه

هکتار   ۱۳۸ اینکه  بیان  با  سربیشه  کشاورزی  مدیرجهاد 
گفت:  است،  انار  کشت  زیر  سربیشه  شهرستان  اراضی  از 
این شهرستان  باغات  از  انار  بینی می شود ۷۶۸ تن  پیش 
برداشت شود. جوادی بایگی گفت: پدیده ترک خوردن انار 
از اوایل تابستان تا زمان برداشت اتفاق می افتد اما اواسط 
شهریور تا اواسط آبان احتمال بروز این عارضه بیشتر است. 
مدیرجهادکشاورزی سربیشه افزود: ترکیدگی میوه انار می تواند 
به میزان ۱۰ تا 5۰ درصد در مناطق مختلف خسارت وارد کند. 
وی گفت: نوسانات دمای شب و روز، بادهای پاییزی، دوره 
آبیاری، میزان رطوبت باغ و کمبود عناصر غذایی از مواردی 
 است که منجر به بروز پدیده ترک خوردگی انار می شود.

تسنیم- حکایتش تلخ و تکراری است 
بود  قرار  که  مسکنی  مسکن،  حکایت 
کند  دنبال  خانواده ها  برای  را  آسایش 
حال مدتی است خاطر خیلی ها را آزرده 
است، آن گونه که سرپرست خانواده باید 
کرایه  برای  ماه  آخر  را  درآمدش  همه 
 خانه بگذارد و شب ها از کابوس خانه ،

خواب و خوراکی نداشته باشد. بارها هم 
شاهد برگزاری جلساتی از قبیل شورای 
مسکن در استان خراسان جنوبی بودیم 
اما خروجی این جلسات دردی از دردهای 

مستاجران را دوا نمی کند. 
داستان پر تکرار زندگی شان شده است، 
هنوز قراردادهای نوشته شده به روزهای 
آخر نمی رسد که باید چاره اندیشی کنند یا 
به دنبال خانه ای دیگر باشند یا هم برای 
تمدید قرارداد با نظر مالک اقدام کنند. 
خبرها حکایت دارد اگر چه قراردادهای 
اجاره مطابق مصوبات تا تیر ماه ۱۴۰۰ 
معتبر و بر اساس این اخبار در خراسان 
جنوبی حداکثر افزایش میزان اجاره بها تا 
۱5 درصد قابل قبول و اجرایی است اما 
گویا این مصوبات فقط روی کاغذ است 
و مالکان بر اساس نرخ روز و مقایسه با 
دوشی  به  خانه  و  می گیرند  اجاره  تورم 
راهی  دارد.  ادامه  همچنان  مستاجران 
سطح شهر و  بنگاه های مشاور امالک 
این  می کنی  درک  آنچه  می شوی،  که 
است که گویا کار کارشناسی و مشاوره 
بنگاه ها فقط در حد یک نوشته  توسط 
روی شیشه است چون حرف اول و آخر 
را مالک می زند و این را که ارزش ملک 
میزان  چه  اجاره  برای  و  فروش  برای 
است، تعیین می کند.  دست مستاجر هم 
زیر سنگ است و گالیه ها هم کم نیست، 
یک شهروند که در روزهای پایانی سال 
تمدید  را  خانه اش  اجاره  قرارداد  گذشته 
کرده است، به خبرنگار ما گفت: نظارتی 
و  ندارد  متولی  بازار  این  انگار  و  نیست 
به  تعیین می شود.  به دلخواه  قیمت ها 

گفته وی مدت ها مشاور امالکی نبود که 
برای اجاره یک واحد آپارتمان سر نزنم 
و پس از گشت بسیار در این بازار یک 
واحد آپارتمان ۷5 متری را در شمال شهر 
بیرجند و در محله ارزان قیمت در طبقه 
مانند  رفاهی  امکانات  هیچ  بدون  سوم 
آسانسور و پارکینگ با ۱۰ میلیون رهن 
اجاره کردم،  ماهانه  تومان  و ۴۰۰ هزار 
نوبت به تمدید قرارداد برای سال جدید 
که رسید به یک باره مالک اجاره را تا 
دو برابر افزایش داد در حالی که در این 
ندارم. دیگر  توافق  شرایط چاره ای جز 
مستاجر هم که در روزهای گذشته برای 
تمدید قرارداد اجاره بها اقدام کرده است،  
افزود: مالک، اجاره خانه را از ۴۰۰ هزار 
تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش داد، 
انگار تمام قوانین و مصوبات فقط روی 
کاغذ است و بنگاه ها یا نظر کارشناسی 
دهان  به  نگاهشان  یا  نمی دهند  ارائه 
مالک است و اگر هم نظری می دهند و 
کارشناسی می کنند فقط برای مالک یک 

گفته است.

 نرخ اجاره توافقی  

هم  امالک  مشاور  دو  با  گفت وگو 
ثبات  و  بها  اجاره  افزایش  از  حکایت 
در  فروش  و  خرید  بازار  در  قیمت ها 
روزهای رکود دارد، یک مشاور امالک 

و  گفت  اجاره  برای  تقاضا  افزایش  از 
اظهار کرد: خانه برای اجاره کم است و 
نرخ اجاره بها هم بر اساس توافق میان 
به  مالک و مستاجر تعیین می شود و 
گفته وی نرخ اجاره بها بین ۳۰ تا 5۰ 

درصد افزایش یافته است.

  قانون خاصی وجود ندارد 

امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
بیرجند گفت: به دلیل شرایط کرونایی 
اجاره  قراردادهای  مستاجران  بیشتر 
می کنند  تمدید  مالک  با  توافق  با  را 
تقاضا  افزایش  سبب  به  رو  این  از  و 
مسکن  عرضه  کاهش  و  اجاره  برای 
مسکن  اجاره  بازار  تعادل  اجاره ای، 
کم  اجاره  برای  خانه  و  نیست  برقرار 

شده است. 
هم  انصاف  با  مالک  افزود:  اربابی 
شرایط  همان  با  گاهی  و  دارد  وجود 
می شود  انجام  نامه  اجاره  تمدید  قبل 
و  ندارد  مصوبه ای  بها  اجاره  نرخ  اما 
این  در  و  تقاضاست  و  عرضه  تابع 
شرایط هم از آن جا که مسکن برای 
شده  گفته  دالیل  همان  به  اجاره 
کاهشی است، نرخ اجاره بها گاهی تا 
به  اما  است  یافته  افزایش  درصد   5۰
تا ۳۰  بین ۲۰  بها  اجاره  طور معمول 

درصد افزایش می یابد.

قیمت مسکن بر اساس 
عرضه و تقاضاست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان جنوبی هم با بیان اینکه قیمت 
مسکن و قیمت اجاره بها براساس عرضه 
باید  و تقاضا تعیین کننده است، گفت: 
به  مسکن  گرانی  مشکالت  حل  برای 
دنبال طرح توسعه و عرضه مسکن باشیم 
که در این راستا طرح هایی در دست اقدام 
است. فرهادی با بیان اینکه طرح اقدام 
در  واحد  هزار  برای 5  که  ملی مسکن 
شهرهای استان زمین تامین شده است، 
و 5۰۰  هزار  دو  اجرایی  عملیات  گفت: 
واحد آغاز شده است. معاون هماهنگی 
جنوبی  خراسان  استاندار  عمرانی  امور 
گفت: ۱۶۰۰ واحد در پروانه دریافت کرده 
است، ۱5۰۰  واحد در مرحله فونداسیون، 
۶۰۰ واحد  در مرحله اسکلت است و ۴۰۰ 
واحد در مرحله سفت کاری و 5 واحد در 
مرحله نازک کاری است. فرهادی گفت: 
در طرح جهش تولید هم که با حضور 
دولت سیزدهم کلید خورده است در ۱۷ 
شهر استان زمین تامین شده  اما ما هم 
معتقدیم باید نظارت ها افزایش یابد که 
بایستی همکاران سازمان  این راستا  در 
صنعت، معدن و تجارت استان نظارت ها 

را افزایش دهد.

تداوم خواب آشفته مستأجران در تب اجاره

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....

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    09158346779- 09915116386

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 

آگهی تغییرات شرکت مسافربری همسفر مهر بیرجند )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 1315 و شناسه ملی 10360030457 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
کل  اداره  مورخ 1400/05/10  شماره 22093/33  مجوز  و  مورخ 1400/03/17 
 راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای حسن غالمپور به شماره ملی 0652746179 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای مسعود فدائی به شماره ملی0651110912 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمد آذریان به شماره ملی0652815332 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مسعود فدائی به شماره 
ملی0651110912 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید 
و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته با امضای مشترک آقای 
حسن غالمپور )رئیس هیئت مدیره( وآقای مسعود فدائی )مدیرعامل( و مهر شرکت 
و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای مسعود فدائی )مدیرعامل( و مهر شرکت 

معتبر است.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1219680(

                 آگهـی مزایـده      شماره: 1400/720876      تاریخ: 1400/8/19
امور  و  اوقاف  سازمان  اختیارات  و  تشکیالت  قانون  اجرایی  نامه  آیین   11 ماده  استناد  به 
مسکونی  منزل  باب  یک  دارد  قصد  طبس  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره   - خیریه 
محمد  شهید  خیابان   - طبس  در  واقع  حسنخانی  امیر  موقوفه  به  متعلق  اول(  )طبقه 
نماید.  واگذار  اجاره  به  ریال  ماهیانه 5.500.000  پایه  مبلغ  با  مزایده  از طریق  را  منتظری 
مکتوب  صورت  به  را  خود  پیشنهاد  مذکور،  محل  از  بازدید  ضمن  توانند  می   داوطلبان 
در پاکت سربسته تا روز شنبه 1400/09/06 به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس تحویل 
نمایند. پیشنهادات واصله راس ساعت 9 روز یکشنبه 1400/09/07 در حضور اعضای کمیسیون 

مزایده باز و قرائت خواهد شد.
آدرس: طبس - خیابان امام خمینی )ره( - امام خمینی )ره( 10

شماره تماس: 32822193 - 32822183
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت حمل و نقل سمافا 
)سهامی خاص(     شماره ثبت:  14       شناسه ملی: 10360001167

به اطالع کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل سمافا )سهامی خاص(   می رساند: جلسه 
مجمع عمومی عادی )نوبت اول( که روز یکشنبه 1400/8/16 در محل نهبندان منطقه 
کارگاهي ، بلوار خلیج فارس ، خیابان آزادگان ، پالک 0 ، طبقه همکف، کدپستی 
9751755341  تشکیل گردید، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای حاضر در جلسه 
رسمیت نیافت. لذا بدین وسیله از تمامی سهامداران دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجمع عمومی عادی )نوبت دوم ( که ساعت 9  صبح روز سه شنبه 1400/9/2  در محل 
نهبندان، منطقه کارگاهي ، بلوار خلیج فارس ، خیابان آزادگان ، پالک 0 ، طبقه همکف 

کدپستی 9751755341  تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی  : 1. انتخاب اعضاي اصلی هیئت مدیره 2. انتخاب 

بازرسان 3. انتخاب روزنامه کثیراالنتشارجهت درج آگهي هاي شرکت
                         هیئت مدیره شرکت

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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کاهش دما در مناطق سردسیر خراسان جنوبی

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از کاهش دما در مناطق سردسیر استان خبر داد. نخعی گفت: مطابق با الگوی نقشه های هواشناسی 
استان طی چند روز آینده دما در شهرستان های سربیشه، بیرجند، زیرکوه، درمیان و قاین به صفر درجه سلسیوس و کمتر از صفر خواهد رسید. 
وی با اشاره به اینکه تا روز جمعه شرایط جوی در استان نسبتا پایدار است، افزود: در این مدت دمای هوا در طول روز افزایشی خواهد بود.

چرا مردم  استان 
نسبت به پروتکل ها

بی توجه شدند ؟ 
سالم. اگر از خواننده حداقل 20 ساله 
روزنامه دلخور نمی شوید لطف بفرمایید  
دیگر نه هشدار و نه اخبار کرونا را چاپ 
کنید و نه در پیج خودتان در فضای 
مجازی اعالم نمایید. مردم دیگر کامال 
نسبت به رعایت پروتکل ها بی توجه 
شده اند و حرف کسی را هم گوش نمی 
دهند. اگر کمی هم فکر کنیم خواهید 
دید در نگاه اول مقصر این موضوع رسانه 
ها و در واقع مسئوالن استان هستند که 
به نوعی با دست پیش می کشند و با 
پا پس  می فرستند. در روزنامه خبر می 
زنید که شهرهای استان قرمز شده اند 
کنارش عکس مسئوالن را می زنید که 
با هم صحبت می کنند و ماسک ندارند،   
مطلب می زنید که رعایت پروتکل ها 
کم است آن وقت مراسم افتتاحیه نشان 
می دهید که مسئوالن بدون رعایت 
فاصله گذاری دارند روبان قیچی می 
کنند.  می گویید آمار بستری ها افزایش 
پیدا کرده ولی خبر از همایش هایی که 
جمعیت آنها افزایش پیدا کرده را هم می 
زنید. به نظر من مردم به 4 دلیل دیگر 
به حرف مسئوالن توجه نمی کنند: 
1 - اینکه می بینند خود مسئوالن اصال 
چیزی را رعایت نمی کنند و مخاطب 
حرف هایشان فقط مردم عادی هستند. 
2 - مسئوالن به جای اینکه گلوگاه های 
خطرناک را بگیرند فقط به هشدار بسنده 
می کنند و به قول همشهری عزیزی 
که گفته بود در مطب ها و داروخانه ها 
که کانون حضور بیماران است صف و 
معطلی ایجاد می کنند آن وقت برای 
مسائل  ریز دیگر کاسه داغتر از آش می 
شوند و این موضوع تداعی کننده این 
است که نکند خبری نیست و ما سر کار 
هستیم. 3 -  در خصوص تدابیر کرونایی 
با تبعیض برخورد  می کنند یک مغازه 
را مدت ها تعطیل می کنند که احتمال 
شیوع کرونا هست ولی یک برنامه دولتی 
و یا یک همایش و یا یک تجمع دیگر 
را به راحتی برگزار می کنند. 4 - مردم 
صبرشان تمام شده و این در حالی است  
که کرونا فشار سنگینی بر هزینه ها و 
درآمدهای آنها ایجاد کرده و مسئوالن 
هم جز حرف هیچ اقدامی برای حل این 
مشکل نکرده اند و انتظار دارند آنها در 
ستاد فرماندهی دستور بدهند و مردم در 

خط مقدم زیر بار مشکالت له شوند.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

*مسئولین معزز آوا لطف فرمایید گزارشی 
از عملکرد یک روز برخی قسمت های 
راهنمایی و رانندگی درچهارراه ها، میادین 
و خیابان های بیرجند تهیه کنید خواهید 
 دید که در این گزارش راهنمایی و رانندگی

صحنه  سر  فقط  ندارد  خارجی  وجود 
تصادف  حاضر می شود آنهم با تاخیر 
فراوان یا در کیوسک های سر چهار راه ها 
حضور دارند بدون کنترل چهار راه . سال 
ها شده است ثانیه شمارهای سر چهارراه 
ها غیرفعال  است کسی توجه نمی کند 
چه مسئولی در شهر عملکرد راهنمایی و 

رانندگی را تحت نظر دارد خدا می داند.

مزار  بهداشتی  های  سرویس   * 
شهدا چرا بسته است نکند این هم تاثیرات 
تحریم ها، یا تقصیر آمریکاست. وقتی 
که 500 نفر مرده تازه دارند و باید بیایند 
به که  است  شهرداری  وظیفه   حداقل 

مردم خدمات بدهد . اگر هم بهانه کروناست 
که واقعاً به  این مدیریت باید مدال داد.

* در خصوص گالیه ها از پلیس در 
مسائل  رانندگی ، نصب تابلو و عالئم 
از  آنها  نگهداری  و  تعمیر  و  ترافیکی 
وظایف شهرداری های است نه پلیس، 
دنبال  را  موضوع  این  من  متاسفانه 
شهرداری کاری  کم  دلیل  به   کردم 

که  استانی هست  مرکز  تنها  بیرجند 
نشده،  هوشمند  آن  ترافیک  کنترل  
یزد دویست دوربین هوشمند کنترل و 
ثبت تخلفات دارد ولی شما هنوز به فکر 
حضور پلیس هستید، جالب است پلیس 
هم که زیاد می آید باز ملت می گویند 

بیرجند گیر زیاد می دهند!!!!!

*موضوع خیلی خیلی مهم پایین بودن نرخ 
زاد و ولد در کشور و استان را در روزنامه 
آوا خواندم . متاسفانه بحث تک فرزندی 
در بین قشر کارمند رواج است . بخصوص 
کارمندان عزیز شبکه بهداشت و درمان که 
مردم را تشویق به فرزندآوری می کنند اما 
خودشان یک فرزند دارند. ولی عامه مردم 
غیر کارمند و روستائیان عزیز اوالد دار می 
شوند و بار دغدغه رهبری عزیز انقالب 
)فرزند آوری( را به دوش می کشند. در 
صورتی که خیر و برکت این نظام بیشتر 

نصیب کارمندان می شود.

* از سازمانهای نظارتی خواهش می کنیم 
سری به تامین اجتماعی بزنند و تحقیق 
کنند چه بالهایی سر پیمانکارها می آورند 
ببینند چند درصد رضایت دارند. به خداقسم 
برخوردها و اذیت ها و سنگ اندازی هایی 
که با ارباب رجوع  و پیمانکاران می کنند 
ماپیمانکاریم  آید  می  درد  به  خدا  دل 
کارآفرینیم  دشمن شما نیستیم که برای 
صدور یک مفاصاحساب  پدر ما رو در می 
آورید و یا جریمه ها و مبالغ بیمه ای که به 
ناحق از ما می گیرید باید  پیش خدا جوابگو 

باشید لطفا به  دادمردم برسید.

* تعدادی تیر چراغ برق در طالقانی 13 
مقابل درب پشتی فرمانداری،یک و نیم 
متر در حریم خیابان تجاوز کرده اند و 
موجب خسارت به مردم شده اند. من 
خودم یکی از افرادی هستم که ماشینم 
آنجا صدمه دید و از اداره برق شکایت 
کردم که آنها گردن شهرداری انداختند 
و شهرداری گردن اداره برق از آخر هم 
من دیگر خسته شدم و پیگیری نکردم.  

 *مسئوالن پلیس راهور لطف کنید با 
 توجه به اینکه چهارشنبه ها  ترافیک خیلی
 سنگینی بعد از ظهرها در بلوار مسافر بخاطر
 چهارشنبه بازار به وجود میاد و باعث تصادف

جرحی و خسارتی می شود دستورات 
الزم رامبذول فرمایید.

* تاکنون هیچ نهادی چه راهنمایی و 
رانندگی، چه بیمه ها و چه پزشکی قانونی 
و سایر سازمان ها کار تحقیقی نکردند و 
دالیل تصادفات رو به افزایش را آسیب 
شناسی نکردند که چرا اکثر تصادفات 
مربوط به جوان هاست؟ چرا میانگین 
سرعت نسبت به گذشته افزایش داشته؟ 
چرا تعداد فوتی ها بیشتر شده؟ و هزاران 
سوال را باید با کار تحقیقی و میدانی پاسخ 
داد.اینکه  راهنمایی و رانندگی گزارش 
بدهد تاثیری در کم شدن تصادفات ندارد.

*ریاست شبکه بهداشت درمیان مدت 
سالمت  جامع  مرکز  شده  هفته  دو 
 روستایی نوغاب درمیان پزشک ندارد ما 
 خانواده های بی بضاعت توان هزینه 150

هزار تومان کرایه مسافت راه شهرستان را 
نداریم  تدبیری  بیندیشید.

* آوا لطفا ننویس باران می آید، یا وقتی 
می گویی باران نمی آید سیل می آید 
هوا  است  بارندگی  گویی  می  وقتی 

آفتابی می شود.
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پیام شما

در  فوتبال  بی تردید  اکنون    - صباغی 
فرهنگی  اقتصادی،  مختلف  حوزه های 
متأسفانه  اما  شده  تأثیرگذار  اجتماعی  و 
فوتبال  حال  بدیل  بی  نقش  این  علیرغم 
حرفه ای و باشگاهی خراسان جنوبی چندان 
خوب نیست. مشکالت داخلی و مدیریتی، 
مبالغ  دریافت  نحوه  از  بازیکنان  نارضایتی 
قراردادهایشان و چند باخت متوالی موجب 
شده فوتبالیست های استان عالوه بر اینکه از 
صعود به لیگ کشور باز بمانند بلکه به لیگ 
دسته 3  نیز سقوط کنند. نکته دیگر خبرهایی 
از فروش باشگاه های فوتبال استان نیز به 
گوش می رسد که بیانگر وضع اسفناک این 
ورزش در خراسان جنوبی است. بنابراین با 
توجه به این مشکالت برای آسیب شناسی 
ورزش فوتبال مهمان برخی از پیشکسوتان و 
روسای این هیئت در دفتر روزنامه آوا بودیم.  

بار مالی باالی باشگاه های استان

فوتبال  هیئت  رئیس  چی،  قهوه  حسن 
معنوی  و  مالی  حمایت  خراسان جنوبی 
مسئوالن را شرط رسیدن به لیگ کشوری 
دانست و افزود: تیم سرخ پوشان ابتدا برای 
داشت  تأکید  سه  لیگ  مسابقات  به  رفتن 
این  از  مالی  مسائل  دلیل  به  متاسفانه  اما 
امیدوارم  داد. وی گفت:  انصراف  مسابقات 
های  رشته  به  استانی  مقامات  و  استاندار 
ورزشی همگانی به ویژه فوتبال، توجه ویژه 
ای کنند. وی با اشاره به دو باشگاه سرخ 
پوشان )قهرمان مسابقات استان( و ستاره ساز 
)نایب قهرمان( عنوان کرد: این باشگاه ها به 
دلیل مشکالت مالی نتوانست در مسابقات 
کشوری شرکت کرده و حذف شد. رئیس 
هیئت فوتبال خراسان جنوبی با بیان اینکه 
شرکت در مسابقات حدود 600 میلیون تومان 
برای باشگاه ها هزینه دارد، ادامه  داد: پس از 
انصراف تیم اول، تیم دوم هم نیز به مشکل 
مالی برخورد و تیم سوم از قاین برای شرکت 

در مسابقات اعالم آمادگی کرد.

قول بی عمل!

قهوه چی، با انتقاد از اینکه مسئوالن قول 
می دهند اما عمل نمی کنند، افزود: زمانی 

که باشگاه ها هزینه شرکت در مسابقه را 
با جریمه و  نداشته و  انصراف می دهند، 
رود.   نمی  پیش  از  کاری  انضباطی  کمیته 
ورزش  پیشرفت  برای  کرد:  عنوان  وی 
فوتبال استان باید تمامی ادارات، شرکت ها 
و شخص استاندار ورود کنند. رئیس هیئت 
برای  اینکه  بیان  با  فوتبال خراسان جنوبی 
اداره  به  استان   فوتبال  مشکالت  رایزنی 
کل، استانداری و فرمانداری نامه فرستادیم 

اما هنوز هیچ جوابی نگرفته ایم، بیان کرد: 
با بخشیدن قسمتی از مالیات باشگاه و سهام 
داران می توان به توسعه ورزش استان کمک 
و  مسئوالن  کمک  با  داد:  ادامه  وی  کرد. 
های  تیم  توانیم  می  قوی  اسپانسر  جذب 
استان را به مسابقات کشوری اعزام کنیم. 
قهوه چی درباره وضعیت تیم فوتبال وحدت 
یادآور شد: متاسفانه این تیم با وجود شروع 
خوب در مسابقات در مرحله پلی آف شکست 

خورد و در عین شایستگی حذف شد. 

انتظار طوالنی برای اسامی
 افراد دارای صالحیت 

رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی با اشاره 
ماه،  اردیبهشت  در  انتخابات  برگزاری  به 
عنوان کرد: در ابتدا با توجه به نظر فدراسیون 

بازنشستگان اجازه ثبت نام نداشتند اما بعد 
از این اجازه حضور اعضای هیئت رئیسه و 
 سازمان لیگ برای ثبت نام داده شد. قهوه چی

انتخابات  برگزاری  برای  اینکه  به  اشاره  با 
ورزش  کل  اداره  به  را  کاندیداها  اسامی 
از  پس  گفت:  ایم،  کرده  ارسال  جوانان  و 
گذشت 6 ماه هنوز برای انتخاب افراد دارای 
صالحیت جوابی نگرفته ایم.  وی یادآور شد: 
تا قبل از سال 98 همه مسابقات کشوری و 

استانی را  با توجه به شرایط کرونا  برگزار 
کردیم.  

معضل نبود اسپانسر
 و عدم حمایت مستمر

فوتبال  هیئت  رئیس  زاده،  حبیب  جعفر 
شهرستان بیرجند با بیان اینکه مهمترین 
مشکل فوتبال و فوتسال شهرستان  بیرجند، 
و  اسپانسر  نبود  گفت:  است،  مالی  مسائل 
ورزش  این  معضل  مستمر،  های  حمایت 
با  است. حبیب زاده  استان و شهرستان  در 
بیان اینکه از اواخر سال 98 به دلیل بیماری 
کرونا  برای برگزاری مسابقات محدود شدیم، 
افزود: خوشبختانه از ابتدای سال 1400  برای 
برگزاری مسابقات مجوز ها صادر شد.  رئیس 
هیئت فوتبال شهرستان بیرجند یادآور شد: 

در این سال ها میزبان برنامه استعدادیابی 
مدارس فوتبال استان در سنین زیر 12 سال 
بودیم. وی افزود: همچنین میزبان برگزاری 
زیر 16  و  سال  زیر 19  ملی  تیم  انتخابی 
سال استان شدیم. حبیب زاده، با بیان اینکه 
یادآور  است،  خوب  استان  ورزش  وضعیت 
شد: اما  زمانی که بحث حضور در مسابقات 
کشوری پیش می آید، همه کادر ورزش و 
ورزشکاران تب می کنند. حبیب زاده با بیان 

اینکه به دلیل نبود حمایت، شانس صعود 
تنها نماینده خراسان جنوبی به لیگ دسته دو 
فوتبال باشگاه های کشور به یغما رفت، بیان 
کرد: تیم فوتبال وحدت  که به مرحله فینال 
پلی آف لیگ دسته سه باشگاه های کشور راه 
یافته بود در آخرین بازی اش مغلوب حریف 
شد. رئیس هیئت فوتبال شهرستان بیرجند 
با اشاره به لزوم دخالت مستقیم استاندار برای 
ورزش یادآور شد: استاندار خراسان شمالی 
مبلغ دو میلیارد تومان از وزارت ورزش در 
نظر گرفت اما اینجا سهمیه ورزش صرف 

هزینه های عمرانی می شود!

لزوم حمایت بخش
 خصوصی برای فوتبال

وی با بیان اینکه هیئت فوتبال برای گسترش 

و پیشرفت فوتبال و فوتسال در شهرستان نیاز 
به حمایت بخش خصوصی دارد، اضافه کرد: 
در این چند سال نقش بخش خصوصی در 
حمایت از فوتبال و فوتسال کمرنگ تر شده 
شود.  آسیب شناسی  موضوع  این  باید  که 
یادآور شد: همانقدر که هزینه  زاده  حبیب 
برای مسائل اجتماعی و تحصیل مهم است 
برای ورزش هم باید هزینه داد چرا که با 
با  ارتباط مستقیم دارد.وی  سالمت جامعه 
بیان اینکه در استان کرمان کارخانه های 
بزرگ به کمک ورزش می آید، ادامه داد: از 
این قبیل کارخانه ها و اسپانسرهای بزرگ در 
استان کم نداریم که می تواند به یاری ورزش 
استان بیاید. حبیب زاده در خصوص فروش 
باشگاه های استان، عنوان کرد: از شرط های 
فروش بازیکنان و باشگاه ها این است که 
سهمیه استان را نگه دارد و هر باشگاهی که 
شرایط را بپذیرد می تواند متقاضی شده و ما 

نیز از او حمایت می کنیم. 

600 تومان هزینه اندک برای 6 ماه! 

مسعود نیک بین، پیشکسوت ورزش فوتبال 
خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: در ورزش استان 
جوانان مستعدی داریم که اگر حمایت شوند 
قطعا در عرصه های کشوری می توان حرف 
برای گفتن داشت. وی با بیان اینکه فوتبال 
ورزشی پرهزینه است، افزود: ورزشکاران و 
کادر ورزش حداقل 8 ماه باید تمرین داشته 
نفر  برای 40  تومان  میلیون  باشند و 600 
مبلغ زیادی نیست. این پیشکسوت فوتبال 
اظهارکرد: اوج فعالیت ورزشی جوانان بین 16 
تا 25 است که در  سایه حمایت می توانند 
به اوج قله های موفقیت برسند. نیک بین، با 
اشاره به اینکه والدین در حد توان برای ورزش 
فرزندان شان هزینه می کنند، ادامه داد: امروزه 
توجه به ورزش فوتبال بسیار زیاد شده و حتی 
خانواده ها در کنار زمین، ورزش فرزندان شان 
را دنبال می کنند. وی با اشاره به اینکه استان 
ما نیاز به نشاط دارد تا از رکود خارج شود، 
گفت: ورود به لیگ های برتر موجب افتخار 
استان است و باید با برنامه ریزی دقیق و 
حذف مشکالت مالی باشگاه ها به نتایج خوبی 

در این ورزش پرطرفدار برسیم.

 نبود اسپانسر قوی؛ پاشنه آشیل فوتبال استان

کانون های آسیب 
در خراسان جنوبی 

رصد می شود
فارس- مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی 
گفت: کمیته ای با محوریت پزشکی 
قانونی در حوزه های حمایتی تشکیل 
کانون های  موجود  که وضعیت  شده 
و  رصد  جنوبی  خراسان  در  را  آسیب  
شناسایی کند. بهاری، سه شنبه شب 
در کار گروه فرهنگی و اجتماعی استان 
اظهار کرد: کمیته ای با محوریت پزشکی 
دستگاه های  عضویت  با  و  قانونی 
فرهنگی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم 
پزشکی و حوزه های حمایتی تشکیل 
کانون های  موجود  که وضعیت  شده 
استان رصد و شناسایی  را در  آسیب 
و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل  کند. 
خراسان جنوبی  استانداری  فرهنگی 
افزود: این کمیته پس از هماهنگی با 
فرمانداری های شهرستان های مربوط و 
ارائه برنامه هایی که می تواند در حوزه 
پیشگیری و کنترل آسیب همسرآزاری 
ظرفیت  از  استفاده  با  باشد،  مؤثر 
کانون های  نهاد،  مردم  سازمان های 
فرهنگی و هنری مساجد و هیئت های 
را  اجتماعی  مؤثر  مداخالت  مذهبی، 
انجام دهد. وی با بیان اینکه موضوعات 
اجتماعی، نیازمند همکاری و هماهنگی 
می باشد،  متولی  دستگاه های  تمامی 
تصریح کرد: مباحث اجتماعی، همکاری 
و هماهنگی تمامی دستگاه های حوزه  
پیشگیری، مراقبت و کنترل از جمله 
قانونی،  پزشکی  بهزیستی،  سازمان 
نیروی انتظامی و دستگاه های فرهنگی، 

حمایتی و اطالع رسانی را می طلبد. 

خبر ویژه

 بازار- بازار خودروی بیرجند در حالی با دنده 
سنگین رکود در حال حرکت است که عدم 
اجرای قانون برگ سبز خودرو به عنوان سند 
اسناد رسمی  از دفاتر  مالکیت در بسیاری 
بیرجند مزید بر علت شده است. خودروهای 
لوکس تا خودروهای معمولی، تولید داخل 
یکدیگر  کنار  در  ندارد  فرقی  وارداتی  یا  و 
پارک شده اند و چند وقتی است در گوشه 
نمایشگاه خاک می خورد، خودروهایی که 
اما  می زند  چشمک  مشتری ها  به  دور  از 
از نزدیک توانی برای خریدشان نیست و 
نمایشگاه دارانی که این روزها همچنان از 
وقتی  بازار خودرو می گویند. چند  کسادی 
عمیق  رکودی  به  خودرو  بازار  که  است 
کشیده شده و سطح معامالت بسیار پایین 
آمده است. همین نبود مشتری در بازار هم 
سبب شده تا قیمت ها تغییر چندانی نداشته 
باشد. اگرچه برخی فعاالن بازار تا پیش از 
انتخابات اذعان می کردند که نگاه خریداران 
و فروشندگان به روزهای پس از انتخابات 
است تا بلکه تغییری در این حوزه بزرگ 
اقتصادی رخ دهد، اما باز هم این روزها از 
رکودی خبر می رسد که انگار قرار نیست از 
بازار خودرو رخت بربندد. در این شرایط رکود 
باز هم قیمت ها زیاد است و توانی برای خرید 
نیست. با این که در یک سال گذشته بارها 
قیمت خودرو افزایش یافته و از ابتدای سال 

هم چند بار نرخ ها تغییر داشته است.

رکود سنگین در بازار خودرو

بیرجند  در  داران خودرو  نمایشگاه  از  یکی 
گفت: این روزها جز معدود افرادی که نیاز 
خرید  برای  کسی  دارند  خودرو  به  واقعی 
مراجعه نمی کند و گویی رکودی سنگین بر 
بازار حاکم است. علی اکبری با بیان اینکه 
قیمت ها در یک سال اخیر رشد قابل توجهی 
داشته است، افزود: با وجود این بازار خودرو 
همچنان راکد است و با وجود فروشنده زیاد 
اما خریداری وجود ندارد و چندان معامله ای 

از  هم  شهروندان  از  نمی شود.یکی  انجام 
گرانی در بازار خودرو خبر داد و گفت: هرچند 
می گویند قیمت خودرو در چند وقت اخیر 
افزایش نداشته است اما از یکسال اخیر تا 
کنون به قدری قیمت ها افزایش داشته که در 
حال حاضر توان خرید برای مشتری نمانده 
این  بیان داشت: جالب تر  است.رضا ملکی 
است که در این بازار راکد خودرو اما قیمت 
تعدادی از خودروها بین یک تا دو میلیون 

تومان افزایش پیدا کرده است و با این وجود 
مشتری توانی برای خرید ندارد. محمدیان 
دیگر شهروند بیرجندی هم با بیان اینکه 
چرا باید در حال حاضر پراید 111 که تولید 
داخل است با قیمت 155 میلیون تومان و پژو 
206 تیپ دو با قیمت 235 میلیون تومان، 
پژو 206 تیپ پنج 296 میلیون تومان قیمت 
شود، گفت: پژو پارس 285 میلیون، سمند 

ال ایکس 245 میلیون، تیبا دو 161 میلیون، 
قیمت گذاری می شود و با این قیمت ها جز 
افرادی که نیاز ضروری دارند کسی نمی تواند 

خریداری کند.

قانونی که در بیرجند
 جدی گرفته نمی شود

اما یکی دیگر از نمایشگاه داران خودرو در 
بیرجند یکی از دالیل رکود بازار خودرو در 

بیرجند را قانون برگ سبز خودرو با عنوان 
سند مالکیت و عدم همکاری دفاتر اسناد 
گفت:  و  کرد  عنوان  وکالت  برای  رسمی 
از سوی  قانون بسیار خوبی است که  این 
دادستان کشور در چند وقت اخیر اعالم شد 
اما در بیرجند به ندرت دفاتر ثبت اسناد زیر 
بار اجرای آن می روند و همین روند سبب 
رئیس  است.  شده  خودرو  بازار  کسادی 

بیرجند  در  داران خودرو  نمایشگاه  اتحادیه 
گفت: در بازار خودرو وضعیت خرید و فروش 
کساد است هرچند نسبت به ابتدای سال و تا 
قبل از انتخابات بهتر شده است. مهدی راعی 
فرد با بیان اینکه بازار خودرو دو هفته ایست 
که نوسانات زیادی نداشته است اما همچنان 
راکد است گفت: هرچند با روی کار آمدن 
خودرو  قیمت  کاهش  زمزمه  جدید  دولت 
بیان شده اما باید منتظر عملیاتی شدن این 

زمزمه ها بود. وی با اشاره به یکی از مهم ترین 
مشکالت مردم در بازار خودرو در این روزها 
اعالم  پیش  چندی  کشور  دادستان  گفت: 
کرد برگ سبز خودرو صادره از شرکت های 
تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و 
انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و 
نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز 
در ادارات راهنمایی و رانندگی بالمانع است 

و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد نیست 
مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت در دفاتر 
با این صحبت در  باشند. راعی فرد افزود: 
واقع هزینه سند برداشته شده است و مالک 
همان برگ سبز است اما دفاتر اسناد رسمی 
پالک  باید  می گویند  و  نمی دهند  وکالت 
خودرو و سند یکی باشد و در این شرایط ما 
از محضردارها بیرجند می خواهیم همراهی 
بیشتری داشته باشند که متأسفانه همکاری 
نمی کنند. وی ادامه داد: روال قبل بر این بود 
که پالک و سند باید به نام یک نفر بود اما با 
قانون جدید از سوی دادستان مالک همان 
برگ سبز خودرو است در حالی که با چیزی 
که محضر دارها می گویند باید برای سند 
یک خودروی پراید فرد یک میلیون و 200 
هزار تومان هزینه کند و وکالت نمی دهند 
درحالی که اگر وکالت داده شود و مالک 
همان برگ سبز خودرو باشد هزینه کمتری 
دارد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
در بیرجند با تاکید بر اینکه با وجود دستور 
صریح و قاطع دادستان کل کشور درباره سند 
خودرو و اینکه برگ سبز خودرو حکم سند 
رسمی را دارد و نیازی به مراجعه به دفاتر 
اسناد رسمی نیست افزود: اما برخی از دفاتر 
اسناد در بیرجند همراهی الزم را برای وکالت 
نمی دهند و اصرار دارند که برگ سبز سند 
مالکیت نیست و تنها مرجعی که می تواند 
سند رسمی خودرو تنظیم و صادر کند دفاتر 
اسناد رسمی است. راعی فرد در ادامه گفت: 
در حال حاضر خرید و فروش ها بسیار کم 
است در صورتی که قیمت اجاره، مالیات، 
عوارض و... برای نمایشگاه های خودرو چند 
برابر و همین موضوع سبب شده است که 
مشکل  با  نمایشگاه ها  مالکان  از  بسیاری 
مواجه شوند.  به هر روی مردم و نمایشگاه 
داران اتومبیل چشم به راه تصمیمات دولت 
جدید برای بازار خودرو هستند بازاری که طی 
چند سال گذشته خیزش های زیادی داشته 

و مردم گالیه مند از این وضعیت شده اند.

 بازار خودروی بیرجند در جاده رکود

 در نشست با روزنامه آوا مطرح شد:



نام آوران

دکتر احمد کامیابی مسک
 )استاد برجسته تئاتر و ادبیات(

دکتر احمد کامیابی پنجم اردیبهشت ۱۳۲۲ در 
بیرجند متولد شد. او تحصیالتش را در دبستان 

داریوش درخش و حکیم نزاری بیرجند و دبیرستان
دانشسراهای  باالخره  و  شوکتی  و  پرویز  های 
مقدماتی بیرجند و مشهد به پایان رساند و به 
عنوان آموزگار در ایستگاه راه آهن بکران در وسط 
کویر مشغول به کار شد. سپس در دب ستان ها و 
دبیرستان های شاهرود و مشهد به تدریس پرداخت. 
او از دوازده سالگی در درخش و مسک به شبیه و 
تعزیه گردانی می  پرداخت و خود نیز نقش  های 
کوچکی را به عهده می  گرفت. به نظر می  رسد که 
نمایش و تئاتر در سرنوشت او رقم خورده بود. اولین 
ـ..ش در شاهرود به روی  نمایش نامه سال ۱۳۴۱ه
صحنه آمد و در همان زمان نمایشگاهی از نقاشی  
هایش را نیز ترتیب داد.کامیابی پس از بازگشت به 
ایران مدتی در آموزش و پرورش به کار اشتغال 
داشت و پس از آن به دانشکده  هنرهای دراماتیک 
منتقل شد. دکتر کامیابی تحصیالت دانشگاهی 
اش را در دانشگاه  های مشهد و تهران به پایان 
رساند. وی پس از اخذ مدرک فوق لیسانس زبان 
ـ .ش عازم فرانسه شد.  فرانسه در سال ۱۳۵۱ه
فوق لیسانس دیگری در ادبیات نمایش و سپس 
ـ .ش دکترای سیکل سوم را از  در سال ۱۳۵۶ه
دانشگاه مونپولیه دریافت کرد. کامیابی پس از 
پرورش  و  آموزش  در  ایران مدتی  به  بازگشت 
به کار اشتغال داشت و پس از آن به دانشکده  
هنرهای دراماتیک منتقل شد.احمد کامیابی به دو 
زبان فرانسه و فارسی آثاری در زمینه  نمایش و نیز 
ادبیات به چاپ رسانده است که به برخی از آن ها 
اشاره خواهیم کرد. شاه می میرد، اثر یونسکو، ترجمه  
احمد کامیابی مسک؛  سیاه زنگی ها، ژان ژنه، ترجمه  
احمد کامیابی مسک؛ معمار و پادشاه آشور، من 
آفتاب را می سرایم )پل الوار(، ترجمه  احمد کامیابی 
مسک؛ آخرین دیدار با ساموئل بکت، یونسکو و 
تئاتر او، در این کتاب مقدمه  ای از یونسکو به همراه 
یک مصاحبه با وی چاپ شده است. فهرست 
اوژن  مقدمه؛  از:  عبارتند  کتاب  این  مطالب 
یونسکو: شازده کوچولو؛ تئاتر یونسکو از دیدگاه 
منتقدین؛ تئاتر یونسکو از دیدگاه خودش؛ تئاتر 

یونسکو یا تئاتر همگان.

ماسک هویج برای رشد موی سر

ماسک هویج یکی از راهکار های ارزان قیمت 
خانگی برای حفاظت و تقویت موی سر محسوب 
می شود. هویج یک درمان خانگی طبیعی و ارزان 
قیمت برای موی سر است. ویتامین های موجود 

در هویج باعث تحریک رشد موی سر شده و با 
افزایش خون رسانی به پوست سر، مانع ریزش 
و  دارند  زنانی که مو های کوتاه  آن ها می شود. 
مشتاق رشد سریع آن  هستند بهتر است مصرف 

هویج را افزایش دهند.

چرا هوای سرد برای بدن مفید است؟

سرمای هوا به فرآیند فکر کردن انسان کمک 
می کند. زمانی که دمای اتاق خنک تر باشد، افراد 
عملکرد ذهنی بهتری نسبت به زمانی که اتاق 
گرم باشد، دارند. زمانی که افراد در معرض سرما 

قرار می گیرند، سطح چربی های قهوه ای افزایش 
می یابد و این موضوع برای سالمت بدن مفید 
است. هوای سرد تورم در مفاصل انسان را کاهش 
می دهد، زیرا هوای سرد مانند یک کمپرس یخ 
طبیعی عمل کرده و باعث کاهش التهاب می شود.

چاشنی های غذایی  پادزهر سرطان

زنجبیل به دلیل مواد ترکیبی امیدبخش ترین گزینه 
برای درمان بیماری های سرطانی است. چای سبز 
سرشار از مواد پلی فنول است که نوشیدن آن به 
پیشگیری از ابتال به بیماری سرطان کمک می کند 

و باعث نابودی سلول های سرطانی و تومورهای 
موجود در بدن می شود. گوجه فرنگی سرشار از 
ویتامین است که باعث تقویت سلول های بدن در 
برابر سرطان می شود. زردچوبه معروف ترین ادویه 

ضد سرطانی است. 

خوردن سردی، ممنوع

مصرف غذاهای سرد مثل ماست و ترشی در افراد 
سرد مزاج موجب ابتال به بیماری هایی نظیر درد 
استخوان ها یا ضعف و بی حالی می شود. کسانی 
که بدنی با طبع سرد دارند، بهتر است مراقب خورد 

و خوراک خود باشند، دقت به خواص سردی و 
گرمی غذا یکی از مسائل مهمی است که باعث 
ادامه بهتر زندگی می شود. در صورت مصرف بیش 
از اندازه غذاهای گرم مثل شکالت، عسل و خرما 

بدن دچار التهاب و گر گرفتگی می شود.

میوه ها را به خوبی شستشو دهید.پوست میوه هایی که الزم است را بگیرید و هسته یا دانه  آن ها را خارج کنید. 
کدو تنبل یا همان کدو حلوایی و هویج دو ماده  غذایی سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها است 
که به تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از پیری زود هنگام کمک می کند. مواد الزم برای نوشیدنی پاییزی 
هویج و کدو تنبل :کدو تنبل یک برش بزرگ، هویج یک عدد. روش تهیه: هویج و کدوحلوایی را به خوبی شسته 
و پوست بگیرید. سپس آن ها را با کمی آب داخل مخلوط کن بریزید. هر روز یک لیوان از این نوشیدنی مفید و 
تقویت کننده استفاده کنید. تمام مرکبات حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان و ویتامین C است که برای تقویت 

سیستم ایمنی بدن فوق العاده اند.

قرار دادن خیار بدون خردکردن در بطری

مادر خانه بودن در اغلب موارد بسیار سخت است مگر 
این که شما راه و روش خوبی برای پر کردن زمان 
تان داشته باشید. اگر شما می خواهید روز پربارتری 
داشته باشید، باید کمی زودتر از خواب بیدار شوید. 
مطمئنا زمان بیشتری برای خودتان خواهید داشت. 
از این زمان برای دوش گرفتن، استراحت کردن و 
آماده شدن برای یک روز سخت استفاده کنید. عالوه 
بر این، برای همه ما این اتفاق رخ داده است بالفاصله 
زمانی که می خواهیم کارهای روزانه را شروع کنیم، 

خواب مان می گیرد. مادران خانه دار، وظایف بسیاری 
را برعهده دارند و برخالف نظر معمول، آن ها همیشه 
مشغول هستند. وقتی شما برای مدیریت تمام وظایف 
خود تالش می کنید، تقریبا هیچ زمانی برای رسیدگی 
به سر و وضع تان ندارید. صبح ها به صورت تان 
برسید و مطمئنا این کار احساس بهتری در شما ایجاد 
خواهد کرد و اعتماد به نفس تان را افزایش خواهد داد. 
فعالیت بدنی بسیار مهم است، یک مادر خانه دار بیشتر 
زمان خود را در حالت ایستاده یا راه رفتن می گذراند. 

کالس رفتن وقت زیادی از شما می گیرد زیرا زمان 
زیادی در راه تلف خواهید کرد که از آن برای انجام 
کارهایی مثل ورزش کردن می توانید استفاده کنید. 
زمانی که از خواب بیدار می شوید، کمی ورزش های 
کششی انجام دهید و بدن خود را برای یک روز شلوغ 
و پرکار آمده کنید. . شما می توانید تجارب خود را با 
سایر مادران به اشتراک بگذارید و برای این کار می 
توانید برای خود وبالگی درست کنید. شما می توانید 

در رابطه با موضوعات مهم مطلب بنویسید.

خانه هم می تواند بهشت مادران باشد

یاد یاران 
شهید محمدحسین ظاهری:  امروز نشستن و قیام نکردن در مقابل عنصر خبیثی 
چون صدام کافر و اربابان بدتر از خودش برای یک فرد مسلمان ننگ است و باید هر چه 

که استطاعت دارد برای سرنگونی صدام و کفر جهانی بکوشد و از هیچ قدرتی نهراسد.  پنجشنبه  ۲۰  آبان  ۱۴۰۰ * شماره  ۵۰۵۵
 سنگ نگاره کال جنگال4

یکی از قدیمی ترین جاذبه های گردشگری ثبت 
شده در استان خراسان جنوبی سنگ نگاره کال 
جنگال در ۵ کیلومتری جنوب شهر خوسف و 
متعلق به دوره اشکانی است. سنگ نگاره کال 
جنگال با قدمت چند هزار ساله خود شما را به عمق 
تاریخ می برد، به طوری که شما در این مجموعه 
جدال شاهزاده هخامنشی با شیر را در سنگ نگاره 

های کال جنگال نظاره کنید. نقش هایی که بر روی 
سنگ نگاره  کال جنگال حک شده، صحنه مبارزه و 
جدال یک مرد پارتی  بدون صالح با شیر را نشان 
می دهد به همین دلیل نام این محل را کال جنگال 
نهاده اند، زیرا در گویش بیرجندی کال به معنی چال 

و گودی است.    

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
تمام افکار خود را روی کاری کـه دارید انجام می دهید متمرکز کنید. 

پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند،  نمی سوزانند.
 »گراهام بل«

 نوشیدنی پاییزی هویج و کدوتنبل

پاسخ معما: آن چیست قبای زرد در بر دارد: 
جواب خربزه است

بعضی از هنرمندها که سوغاتی می سازند 
می توانند یک قایق را داخل بطری جای دهند. 
آیا روشی سراغ دارید که بتوان یک عدد خیار را 

بدون خرد کردن داخل بطری قرار داد؟
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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814239567

76958`1342

982765413

645813279

371492658

457328196

296174835

138956724

جدول سودوکو

فرهنگ و هنر

“قهرمان ایرانی فرهادی” 
امتحان پس داده و آبرودار

قهرمانش  مثل  فرهادی،  اصغر  جدید  فیلم 
“راستگو” و “آبرودار” است و اگر در اکران جهانی 
خود موفق باشد، بر خالف فیلم هایی که چهره ای 
سیاه از جامعه و مردم ایران نشان می دهد آبروبر 
نخواهد بود. فرهادی در فیلم اخیر خود برخالف 
جوامع فرهنگ های بی قهرمان، دست به خلق 
قهرمان خیالی و انتزاعی نزده و در حقیقت قهرمانی 
را که درون تک تک مخاطبانش موجود است 
نیست جز  آن چیزی  و  کرده  یادآوری  آنها  به 
فطرت پاک انسانی که در این فیلم از آن به “دل 
پاک” تعبیر شده است. دل پاک “قهرمان ایرانی 
فرهادی” نشانه هایی دارد که به خوبی در قصه 
این فیلم گنجانده شده است. اولین و مهم ترین 
وجه قهرمانی “قهرمان ایرانی فرهادی” غلبه او 
بر خواسته درونی اش )هوای نفس( در خیانت در 
امانتی است که در اختیار اوست؛ زیرا از استفاده از 
آن مال ارزشمند برای دادن بدهی و رهایی از زندان 
اجتناب می کند و این تصمیم او مصداقی از حدیث 
پیامبر گرامی اسالم است که فرمود “أشَجُع الّناِس 
َمن َغلََب َهواُه، شجاع ترین مردم، کسی است که 
بر خواسته نفس خود چیره آید.”داستان قهرمان 
فرهادی اتفاقی عینی و پرتکرار در ایران است که 
هرکدام مان بارها دیده و شنیده ایم که کارگری با 

وضع مالی ضعیف، مالی بسیار ارزشمند را یافته.

خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم
 0912 - 0915

 مرکز خرید و فروش خط رند 
حسیـن راه رو   6161  561  0915

ایزوگام شــرق
09155622050

09155629033 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

 ثبت  6736

آپارتمان نوساز سپیده
واگذاری غذای آماده

مسکونی نوفرست - باغ مزارکوه

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

ایـزوگـــام
 برادران خدادادی

09156674739
09157913966

 بـرق صنعتـی

اجرا و نظارت کلیه پروژه های 
 صنعتی ، روشنایی و امنیتی

آماده همکاری با کلیه مراکز 
تولیدی،تجاری و صنعتی

شماره تماس 

09156664405    ساالری

کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان 
جهت انجام کار تولید پوشاک به تعدادی خیاط ماهر- نیمه ماهر و  بردست 

احتیاج دارد. افراد عالقه مند واجد شرایط جهت کسب اطالعات با شماره ذیل 
تماس حاصل فرمایید.  09153346056

 بیرجند - میدان شهدا-  خیابان شهید کوشه ای-  بین کوشه ای  ۴ و ۶
موسسه  خیریه حضرت رسول ا... ) ص (  بیرجند

کلیه لوازم منزل شمارا خریداریم  
با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.     09150562100

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، 
تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 
09153637507 - 09156217507  حسینی

لوازم یدکی خودرو سبک
 با موقعیت عالی به فروش می رسد. 

 09021636667

یک برگ اصل پروانه اشتغال به کار 
حرفه مهندسی معدن با شماره 182104 
مورخ 96/2/23 متعلق به حسین فالحی 
دارای شناسنامه به شماره 1384 صادره 
از مرودشت متولد 1362 مفقود گردیده 
است. از یابنده تقاضا می شود با شماره 
05632237730 نظام مهندسی معدن 

استان خراسان جنوبی تماس حاصل نماید. 

برگ سبز خودرو لیفان تیپ 620   1800 سی سی
 به نام سید مهدی زجاجی با کد ملی 0651766508 
به شماره پالک ایران 52  461 ج 27 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی نادر غالمی فرزند رضا علی 
به شماره شناسنامه 3517 صادره از شمیران با 

شماره ملی 0453635075 در مقطع کارشناسی 
ناپیوسته رشته علمی -کاربردی ساخت و تولید 
صادره از دانشگاه آزاد واحد بیرجند به شماره 

189460 به تاریخ 1389/07/04 مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد  اسالمی واحد بیرجند،  

واقع در انتهای خیابان غفاری ارسال نماید. 

آگهی تغییرات شرکت مسافربری همسفر مهر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1315 و 
شناسه ملی 10360030457 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/03/17 
و مجوز شماره 22093/33 مورخ 1400/05/10 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان حسن غالمپور به شماره ملی 
0652746179 و مسعود فدائی به شماره ملی0651110912 و محمد آذریان به شماره ملی 
0652815332 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای 
محمد عباسی به شماره ملی 0653025882 به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی مالئی 
به شماره ملی0640211550 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 

انتخاب  گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1219679(
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شناسایی 193 مبتالی جدید به کرونا در استان

 دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در استان گفت: روز گذشته ۲۶۸ آزمایش تشخیص کرونا در 
استان انجام شد که ۸۲ بیمار و از ۵۵۰ تست سریع ۱۱۱ مورد مثبت جدید کرونا شناسایی شد. شریف زاده افزود: در 

شبانه روز گذشته ۱ مورد جدید فوت ناشی از کرونا در استان ثبت شد.

تسنیم- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
گفت: مهم ترین مسئله بشر این است که 
پایگاه  لذا  بشناسد  را  زیانش  و  خود، سود 
ستاد نماز جمعه این مسئولیت را ادا کند. 
علیرضا  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
عبادی روز گذشته در نخستین گردهمایی 
مشترک ائمه جمعه و مسئوالن ستادهای 
نمازجمعه استان، با اشاره به اینکه انسان 
در مکتب انبیا محور جهان هستی است و 

این کرامت را خداوند به او عنایت کرده و 
ا... است،  الی  نامتناهی  او به صورت  سیر 
این  بشر  مسئله  مهم ترین  کرد:  اظهار 
بشناسد  را  زیانش  و  سود  خود،  که  است 
این مسئولیت  نماز جمعه  پایگاه ستاد  لذا 
و  عبادی تصریح کرد: جایگاه  کند.  ادا  را 
و  بشری  مسئله  ترین  مهم  شما  تریبون 
انسانی را تعقیب می کند عزیزانی که از دور 
یا نزدیک در هر قالبی که به صورت ویژه 

عضو ستادهای نماز جمعه هستند و از آن 
مقدمات واجبی هستند که نقش اصلی را 
آمادگی ها چه  یعنی همه  انجام می دهند، 
از نظر مسئله فیزیکی و چه از نظر مسائل 
نرم افزاری و جذب جامعه با این ها است. 
وی یادآور شد: اگر آن جذب درست عمل 
نشود خیلی از مسائل مربوط به نماز جمعه 
بی خاصیت می شود، این مسئولیت انبیاست 
انسان هایی که در آخرالزمان دچار خود  و 

امام  شده اند.  فراموشی  خدا  و  فراموشی 
جمعه بیرجند خاطرنشان کرد: شما همواره 
بیدار و هوشیار می کنید، نفع و ضرر هر 
اقدامی را به انسان ها که در مقابل هجوم 
است،  شهبه اندازی  کارشان  که  شیاطینی 
تذکر می دهید، ارزش کار شما انحصاری 
است ما نیز می توانیم همه آنهایی که این 
زمینه را مساعد می کنند و در ستادهای فعال 

ارزشی فعالیت دارند دعاگو باشیم.

افزایش دو برابری اعتبارات مالیات 
بر ارزش افزوده شهرداری خوسف

فرماندار شهرستان خوسف در جلسه تودیع و 
معارفه شهردار خوسف بیان کرد: شهرداری 
ها مسئولیت های متعددی در حوزه شهری 
اخیر  های  سال  طی  که  دارند  عهده  بر 
بر  مالیات  اعتبارات  به  آنها  اتکای  بیشتر 
ارزش افزوده بوده است. آخوندی ادامه داد: 
۸۸ درصد اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده 
در سال گذشته طی شش ماه اول سال به 
شهرداری خوسف پرداخت شده است. وی بر 
ایجاد طرح های درآمدزاد برای شهرداری ها 
تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه اعتبارات 
میزان  از  تابعی  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده است که نمی 
توان به عنوان درآمد پایداری برای شهرداری 
اعتبارات  از محل  داد:  ادامه  محسوب شود 
تملک دارایی ها در سالجاری ۱4 میلیارد و 
3۰۰ میلیون ریال برای شهرداری خوسف 
در نظر گرفته شده است که امیدواریم این 
اعتبارات تخصیص مناسبی داشته باشد. وی 
ارزش  بر  مالیات  اعتبارات  محل  از  گفت: 
افزوده طی شش ماه اول سالجاری میزان 
۶ میلیارد و 9۰۸ میلیون ریال پرداخت شده 
است که این میزان ۸۸ درصد کل اعتبارات 
سال گذشته شهرداری بوده است .در انتهای 
این جلسه از خدمات هومر شکری شهردار 
شهردار  به  صبور  مرتضی  و  تقدیر  سابق 

خوسف معرفی شد.

خراسان جنوبی آماده میزبانی
 از گردشگران خارجی است

تامین  و  سرمایه گذاری  گردشگری،  معاون 
منابع اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی خراسان جنوبی گفت: بعد 
از لغو محدودیت های سفر در دوران کرونا، 
با  استان  گردشگری  تاسیسات  تمامی 
رعایت پروتکل های بهداشتی آماده میزبانی 
از گردشگران خارجی هستند. عربی افزود: 
همچنان  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
مورد تاکید است و سفرها در مبادی ورودی با 
اخذ کارت واکسیناسیون انجام می شود. وی 
حضور گردشگران در این استان را مستلزم 
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی دانست 
و گفت: ظرفیت پروازها اکنون کامل است و 
به لحاظ تعداد گردشگر نیز برگزاری تورها 
در استان از سوی دفاتر خدمات گردشگری 
خراسان  کرد:  اظهار  وی  ندارد.  محدودیت 
برای  گردشگری  مقصد  همواره  جنوبی 
لذا  بوده  آلمانی  و  فرانسوی  گردشگران 
پیش بینی ها برای ورود گردشگر خارجی از 

این کشورها انجام شده است.

زلزله حاجی آباد زیرکوه 
خسارت نداشت

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گونه  هیچ  تاکنون  گفت:  جنوبی  خراسان 
خسارت ناشی از زلزله چهار ریشتری بامداد 
گزارش  زیرکوه  حاجی آباد  در  )چهارشنبه( 
نشده است. سید ابوالحسن میرجلیلی افزود: 
این زمین لرزه با قدرت چهار ریشتر ساعت ۲ 
و 4۱ دقیقه و ۱9 ثانیه بامداد، ۱4 کیلومتری 
شهر حاجی آباد زیرکوه را لرزاند. وی اظهار 
کرد: زلزله در عمق ۱۶ کیلومتری زمین روی 
داد و مردم به خاطر صدای بزرگ زلزله، آن 
آمدند.  خیابان ها  به  که  کردند  احساس  را 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
منطقه  به  ارزیاب  تیم  سه  گفت:  جنوبی 
کانون زلزله اعزام شدند و تا کنون هیچ گونه 

خسارتی براثر زلزله نداشته ایم.

نرگس کاران از بیمه استقبال نکردند

کشاورزی  بانک  بیمه ای  خدمات  معاون 
خراسان جنوبی گفت: دو سال پیگیری برای 
دلیل  به  نرگس  گل  شدن  بیمه  مشمول 
استقبال نکردن نرگس کاران بی نتیجه ماند. 
بخشی اظهار کرد: ثبت نام بیمه گل نرگس 
برای اولین بار در خراسان جنوبی همزمان با 
3 استان دیگر، از اول مهر در استان آغاز شد 
که مورد استقبال کشاورزان قرار نگرفت. وی با 
بیان اینکه تعرفه های بیمه گل نرگس همزمان 
با استان های فارس، خوزستان و ایالم به استان 
ابالغ شد، افزود: شرایط بیمه برای گل نرگس 
بسیار مطلوب است و کشاورزان در دو سال اخیر 

متقاضی زیرپوشش رفتن این محصول بودند.

افزایش چشمگیر مصرف اینترنت
 در دوران کرونا

مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: 
اینترنت  مصرف  در  چشمگیری  افزایش 
ایام کرونا وجود  در  ثابت و همراه  ارتباطات 
داشته و میانگین مصرف اینترنت به شدت 
افزایش یافته به طوری که در میانگین مصرف 
شبکه موبایل به ۱۲۰ گیگابایت رسیده است. 
آذری نصرآباد افزود: این اتفاق سبب شده تا 
لود شبکه فورجی شبکه همراه استان به شدت 
مشغول شده و ترافیک های زیادی ایجاد که 
تأثیر خود را بر مکالمات مردم گذاشته است. 
وی ادامه داد: دو راه حل در راستای این مشکل 
وجود دارد که از جمله آن، توسعه سایت های 
جدید و یا بهترین استفاده را از ظرفیت های 
موجود شبکه همراه بردن بوده که این دو برنامه 

هر دو انجام گرفته است.

ستادهای نماز جمعه از عالی ترین پایگاه های اعتالی جامعه انسانی  است

جنوبی  خراسان  انتظامی  *فرمانده 
با ۲39  ماینر  مزرعه  یک  کشف  از 

دستگاه ماینر کشف کردند.
اقتصادی  امنیت  پلیس  *مأموران 
خراسان جنوبی در اجرای طرح مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، انواع کاالی قاچاق 
به ارزش ۱۱ میلیارد و 4۱۷ میلیون 

ریال کشف کردند.
*نخعی کارشناس هواشناسی خراسان 
مناطق  در  دما  کاهش  از  جنوبی 

سردسیر استان خبر داد.
*به همت خیران ۱۰۰ عدد بخاری 
گازی بین مددجویان نیازمند بهزیستی 

شهرستان قاینات توزیع شد.
*معاون پرورشی و فرهنگی آموزش 
گفت:  جنوبی  خراسان  پرورش  و 
دختر  آموز  دانش  و ۲۵4  ۱۲۲ هزار 
و پسر دوره های مختلف تحصیلی 
در انتخابات شوراهای دانش آموزی 

شرکت کردند.
کشتارگاه  گفت:  درمیان  *فرماندار 
صنعتی طیور این شهرستان به دلیل 
مربوط  مشکالت  و  حقوقی  مسائل 
تعطیل  سال  هشت  سرمایه گذار  به 
بوده و با وجود ۲۷۸ واحد مرغداری 
در این شهرستان راه اندازی کشتارگاه 

ضروری است.
*مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ساختمان مرکز خونگیری 
مرکز استان که در حال احداث است 
دارد،  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۵۰
ساختمان  این  افتتاح  با  گفت: 
خونگیری در مرکز استان بیش از ۲ 

تا ۲.۵ برابر افزایش می یابد.
*مسئول حوزه پژوهش اداره  کل میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
خراسان  جنوبی گفت: هفت پرونده ثبت 
آثار معنوی و ناملموس استان در میراث 

ملی کشور آماده شده است.
*نمایشگاه دائمی محصوالت شرکت  
های تعاونی و مشاغل خانگی بیرجند 
کارآفرینی  هفته جهانی  مناسبت  به 

گشایش یافت.
رشد  از  شرق  آهن  راه  *مدیرکل 
۱۱4 درصدی جا به جایی مسافر در 
راه آهن شرق طی هفت ماهه سال 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری 

قبل خبر داد.
*معاون پرورشی و فرهنگی آموزش 
امسال  گفت:  استان  پرورش  و 
آموزی  دانش  شورا های  انتخابات 
در ۲ هزار و ۶۰۰ آموزشگاه ابتدایی، 
متوسطه اول و متوسطه دوم استان 
با  همگام  و  همزمان  صورت  به 

سراسر کشور برگزار شد.

اخبار  کوتاه 

خبرنگاران جوان- رئیس پلیس فتا خراسان 
کالهبرداری های  خصوص  در  جنوبی 
مسکن  نهضت  ثبت نام  بهانه  به  اینترنتی 
ملی از طریق سایت های جعلی هشدار داد. 
سرهنگ علی محمدپور گفت: با توجه به 
طرح دولت برای ساخت و واگذاری خانه های 
مرحله  وارد  گذشته  روز های  از  که  دولتی 
است،  شده  شرایط  واجد  متقاضیان  جذب 
برخی از افراد سودجو با تبلیغ ثبت نام نهضت 
مسکن ملی در سایت ها، کانال ها و گروه های 
شبکه های اجتماعی اقدام به کالهبرداری از 

متقاضیان می کنند. وی افزود: در این روش 
از کالهبرداری، مجرمان سایبری با طراحی 
سایت های جعلی مشابه با عنوان “ثبت نام در 
طرح مسکن ملی” اقدام به سرقت اطالعات 
هویتی و بانکی شهروندان و کالهبرداری های 
اینترنتی و برداشت غیر مجاز از حساب آن ها 
می کنند. سرهنگ محمدپور گفت: با توجه 
به اعالم وزارت راه و شهر سازی، متقاضیان 
 می توانند با ورود به سامانه “سمن” به نشانی
مسکن  نهضت  طرح  در   saman.mrud.ir
ملی ثبت نام کنند. رئیس پلیس فتا خراسان 

نهضت  نام  ثبت  متقاضیان  افزود:  جنوبی 
مسکن ملی فقط به توصیه های که از سوی 
رسانه های معتبر و ملی و یا سایت وزارت 
راه و شهرسازی ارائه می شود توجه کنند و 
از توجه به توصیه ها و راهنمایی های مندرج 
در سایت های متفرقه، کانال ها و گروه های 
سرهنگ  بپرهیزند.  اجتماعی  شبکه های 
محمدپور از شهروندان خواست اخبار مربوط 
به هر گونه ارائه خدمات دولتی را صرفا از 
در  و  کنند  پیگیری  رسمی  مبادی  سوی 
موضوع  مشکوک  موارد  مشاهده  به صورت  فتا  پلیس  رسمی  سایت  طریق  از  کنند.را  اعالم   www.cyberpolice.ir  نشانی 

به نام دولت،به کام سودجویان

وقتی مسکن ملی برای کالهبرداران، نان می شود

صداوسیما- دو هزار و ۷3 واحد مسکونی 
در  درآمد  کم  اقشار  روستایی  و  شهری 
خراسان جنوبی تکمیل و آماده بهره برداری 
مسکن  بهسازی  و  نوسازی  معاون  شد. 
روستایی انقالب اسالمی استان با اشاره به 
آغاز عملیات اجرایی طرح مسکن محرومان 
شهری از سال 99 گفت: این طرح در ابتدا 
برای متقاضیان شهری مصوب شد و اعتبار 
گرفت که به دلیل استقبال کم در شهرها، 
این سهمیه در مناطق روستایی نیز توزیع 

در  سهمیه  هزار   ۶ از  افزود:  یزدانی  شد. 
استان، تاکنون شناسایی، معرفی به بانک، 
عقد قرارداد تسهیالت و شروع به کار تمام 
متقاضیان انجام شده است.وی گفت: هم 
اکنون سه هزار و 9۲۷ واحد مسکن باقیمانده 
در مرحله سفت کاری هستند. معاون نوسازی 
و بهسازی مسکن روستایی انقالب اسالمی 
استان افزود: براساس تفاهم نامه امضا شده 
با سازمان برنامه و بودجه استان به ازاء هر 
واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومان تسهیالت 

قرض الحسنه ۵ درصد با بازپرداخت ۱۵ساله 
و به ازاء هر واحد 3۰ میلیون تومان بالعوض 
اینکه  به  توجه  با  وی  می شود.  پرداخت 
تخصیص کمک های بالعوض توسط مراجع 
ذیربط به نسبت پیشرفت فیزیکی واحد ها 
تاکید کرد: توصیه می شود  انجام می شود، 
برای بهره مندی کامل از کمک بالعوض، 
متقاضیان مشمول، نسبت به تکمیل واحد 
مسکونی خود حداکثر تا پایان بهمن سال 

جاری اقدام کنند.

تکمیل بیش از دو هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد

صداوسیما- میزان سرمایه خارجی وارده در 
طرح های سرمایه گذاری خارجی استان، از 
ابتدای سال بیش از ۷۵۰ هزار دالر بوده است. 
اقتصادی و  امور  اداره کل  اقتصادی  معاون 
گذاری  سرمایه  میزان  گفت:  استان  دارایی 
خارجی وارده )جذب شده( از ابتدا ی تفکیک 
استان تا مهرماه ۱4۰۰ به بیش از ۸۸ میلیون 
دالر رسیده است. بهروزی فر با بیان اینکه 
تعداد طرح  های دارای مجوز سرمایه گذاری 
خارجی فعال در استان نیز در حال حاضر به 
۱۶ طرح رسیده است، افزود: سرمایه گذاران 
خارجی دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی در 
استان، تبعه کشور های چین، آفریقای جنوبی، 

آلمان، افغانستان، ترکیه و پاکستان هستند. 
وی گفت: هم اکنون 9 طرح سرمایه گذاری 

خارجی با سرمایه مصوب ۶۸.3 میلیون دالر در 
استان فعال و در حال بهره برداری، 3 پروژه 

با سرمایه مصوب ۷۶ میلیون دالری در حال 
ساخت و 4 پروژه سرمایه گذاری خارجی با 

سرمایه گذاری بالغ بر ۲۵۰.3 میلیون دالری در 
حال پیگیری است. معاون اقتصادی اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی استان همچنین گفت: 
از ابتدای سال ۱۵ درخواست سرمایه گذاری 
خارجی در استان مطرح شده که ۱۱ درخواست 
مربوط به اتباع افغانستان بوده و اقدامات الزم 
برای اخذ روادید ورود متقاضیان و صدور مجوز 
سرمایه گذاری خارجی در حال انجام است. 
بهروزی فر افزود: طی ۷ ماهه امسال مجوز 
سرمایه گذاری خارجی برای دو پروژه سرمایه 
گذاری خارجی در حوزه صنعت و معدن با 
سرمایه گذاری اتباع کشور افغانستان به مبلغ 

۱۰۵۰ هزار دالر صادر شده است.

 سرمایه گذاری خارجی بیش از ۷۵۰ هزار دالری در استان

حکمی  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
»حمید جهانشاهی« را به سمت سرپرست سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی منصوب کرد. 
با حکم »مسعود میرکاظمی« معاون رئیس جمهور 
»حمید  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و 
جهانشاهی« به عنوان سرپرست سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی منصوب شد. 
حمید جهانشاهی طی سال های گذشته به عنوان 
معاون هماهنگی برنامه و بودجه و همچنین مشاور 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فعالیت داشته 
است. قبل از این »مجید پورعیسی « از اردیبهشت 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  استان خراسان جنوبی بود.سال ۱39۸ 

مهر- معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان  جنوبی 
به  کرونایی  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱۲.۵ گفت: 
هنرمندان خراسان جنوبی از طریق سامانه کارا پرداخت 
شده است. سید علی زمزم اظهار کرد: در حال حاضر 
برنامه های هنری و فرهنگی در خراسان جنوبی با رعایت 
پروتکل ها انجام می شود ولی امیدواریم با افزایش جمعیت 
واکسینه شده و کاهش آمار ابتال برنامه های هنری از آذر 
ماه به رونق سابق برگردد. معاون امور هنری و سینمایی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی بیان کرد: در حال 
حاضر سالن های سینمایی ما با ظرفیت تعیین شده فعالیت 
محدود دارد و هنرمندان ما در سالن های نمایش با شرایط 
سخت کرونایی برای جشنواره آماده می شوند. زمزم در 

زمینه تسهیالت کرونایی به هنرمندان خراسان جنوبی 
اظهار کرد: تسهیالت کرونایی به هنرمندان از مسیرهای 
مختلف چون سامانه کارا، تسهیالت تحفه و کارت 
اعتباری هنرمندان در ایام از ابتدای شروع اپیدمی صورت 
گرفته است. زمزم با اشاره به اینکه از طریق سامانه کارا 
۱۲.۵ میلیارد تومان تسهیالت به هنرمندان و بخش های 
بیان کرد:  است،  شده  پرداخت  خراسان جنوبی  هنری 
تسهیالت تحفه نیز سقف آن تا 4 میلیارد و ۸۵۰ میلیون 
تومان بوده است ولی تاکنون حدود ۵۱۰ میلیون تومان 
تسهیالت پرداخت شده است. وی گفت: همچنین به 
هنرمندانی که هنر کارت داشته اند )حدود 4۰-3۰ نفر( در 

چند مرحله کمک هایی پرداخت شد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
خراسان جنوبی منصوب شد

پرداخت 1۲.۵ میلیارد تسهیالت
  کرونایی به هنرمندان
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پیامبراکرم صلی ا...  علیه و آله فرمودند :
احب االعمال الی ا... الصالة لوقت ها ثم بر الوالدین ثم الجهاد فی سبیل ا....

بهترین کار ها در نزد خدا نماز به وقت است، آنگاه نیکی به پدر و مادر، آنگاه جنگ در راه خدا.
)کنزالعمال، ج 7، ص 285، ح 18897(

نماینده مجلس: 
برجام اولویت اول کشور نیست

وزیر کشور: قانون منع تردد 
شبانه فعال پابرجاست

امنیت ملی و سیاست  عضو کمیسیون 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
و  نیست  کشورمان  اول  اولویت  برجام 
معطل  را  خود  ظرفیت های  همه  دیگر 
نتیجه مذاکرات نمی کنیم. مالکی افزود: 
یکی از منش های غلط آمریکایی ها، عدم 
پایبندی به تعهدات شان است و در برجام 
هم دیدیم که مقامات این کشور به تعهدات 
برجامی آمریکا پایبند نبودند.وی بیان کرد: 
آمریکایی ها با این رفتار های خود باعث 
شده اند که دیوار بی اعتمادی به آنان روز به 
روز بلندتر شود. بر همین مبنا باید از طرف 
آینده  غربی به ویژه آمریکا در مذاکرات 
تضمین های الزم گرفته شود. وی تصریح 
کرد: شرط ما برای بازگشت آمریکا به برجام 
این است که آنان تضامین الزم را دهند 
وهمان طور که ما برجام را پذیرفتیم و به 
تعهدات خود عمل کردیم، آمریکایی ها هم  

باید به تعهدات خود عمل کنند.

وزیرکشور در پاسخ به این سوال که آیا 
خواهد  برداشته  شبانه  تردد  منع  قانون 
شد، گفت: درباره این موضوع بحث شده، 
اما هنوز در ستاد ملی مقابله با کرونا این 
وحیدی  است.  نشده  مصوب  موضوع 
که  کسانی  برای  واکسن  دوز  دو  افزود: 
را  مایل هستند محدودیت های کمتری 
شاهد باشند، الزم است. برای استفاده از 
حمل و نقل عمومی واکسن اجباری است 
و مردم باید دو دوز واکسن خود را تزریق 
کنند. وی در باره قوانین ۵۰ درصدی مسافر 
برای حمل و نقل عمومی گفت: با گسترش 
واکسیناسیون در کشور این محدودیت ها 

کمتر خواهد شد.

گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  یک 
مذاکرات  گذاشته اند  را  مذاکرات  اسم 
برای رفع تحریم ها و با 1+4 هم گفتگو 
می کنند. در واقع می خواهم بگویم با اسم 
چیزی تغییر نمی کند. اسم یک نشانه و 
آنچه در مذاکرات موثر  مفهوم است و 
است، رویکردها ست. بهشتی پور افزود: 
است.  شده  انجام  دور  شش  مذاکراتی 
چه بگویید آغاز کردم و چه از سر گرفتم 

اهمیتی ندارد. اگر کل پرونده را بگذارید 
کنار و بگویید این شش دوره مذاکرات را 
که از فروردین تا خرداد 14۰۰ انجام شد 
هیچ و ما از اول دوباره مذاکره می کنیم، به 
این می گویند آغاز دور جدید مذاکرات، اما 
اگر به مفهوم این باشد از آنجایی که کار 
متوقف شد، دوباره شروع می کنید، به این 

از سر گیری مذاکرات می گویند. 
این کارشناس ادامه داد: بنابراین ما باید 

ببینیم در مذاکرات هشتم آذر، کل آن 
شش دور کنار گذاشته می شود و یک 
با موضوعات  راه جدید  نقشه  و  دستور 
این  به  که  می گیرند  سر  از  را  جدید 
می گویند آغاز دور جدید، اما اگر از همان 
جایی که مذاکره تمام شده، شروع کنیم را 

از سرگیری می گویند. 
وی اضافه کرد: یک چیز هایی به دست 
آمده و یک دالیل مهمی وجود داشته که 

به نتیجه نرسیده و ما در مورد این دالیل 
صحبت می کنیم و دیگر نمی رویم چرخ را 

از اول اختراع کنیم.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان 
نداریم،  هسته ای  مذاکرات  ما  این که 
درباره مذاکرات هشتم آذر در وین گفت: 
موضوع اصلی پیامدهای ناشی از خروج 
این  غیرقانونی  تحریم های  و  آمریکا 
کشور است. باقری افزود: موضوع اصلی 

که االن پیش رو داریم پیامد های ناشی 
است.  برجام  توافق  از  آمریکا  از خروج 
موضوع  به  منحصر  فقط  پیامد ها  آن 
علیه  که  است  غیرقانونی  تحریم های 
جمهوری اسالمی ایران وضع شده است، 
مسئله  رو  پیش  مذاکرات  در  بنابراین 

اصلی لغو تحریم های غیرقانونی خواهد 
بود. وی ادامه داد: نکته مهم این است که 
ما بتوانیم در این مذاکرات به یک توافق 
با نتایج عملی و پایدار دسترسی پیدا کنیم 
که جبران کننده ضعف های دوره خروج  

آمریکا از برجام باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه وزرا به رفتار و گفتار 
کرد:  اظهار  ندارند،  توجهی  نمایندگان 
برخی وزرا که در اینجا 2۵۰ تا 27۰ رأی 
گرفتند اگر امروز برای آنها رأی گرفته 
شود ۵۰ رأی هم نمی آورند. این نکته را 

به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور 
هم گفتم. موسوی به مسئله شفافیت 
آرای نمایندگان و طرح مجلس در این 
خصوص اشاره کرد و خطاب به رئیس 
جلسه گفت: این طرح باید در دستورکار 
قرار می گرفت؛ این طرح مطالبه مردم 

است و باید این اتفاق هرچه سریع تر بیفتد. 
اقدام مقتدرانه سپاه در  به  با اشاره  وی 
دریای عمان و در مواجهه با دزدی دریایی 
آمریکا اظهار کرد: حماسه غرورآفرین سپاه 
پاسداران در دریای عمان برای ملت ایران 

و آزدیخواهان جهان غرور آفرید.

وضعیت  تشریح  ضمن  جمهور  رئیس 
دولت  تحویل  که  کشور  اقتصادی 
سیزدهم شد، بیان کرد: باید با تصمیمات 
را  اقتصادی  موجود  وضع  کارشناسانه، 
تغییر داد. رئیسی افزود: باید نسخه های 
اقتصادی که قرار است برای مشکالت 
کشور نوشته شود باعث رکود نشود. باید 
بررسی شود که چه کنیم هم رونق داشته 

باشیم و هم تورم نداشته باشیم. 
از دولت توقع است که شرایط را تغییر 
دهد و مردم به خوبی می دانند که این 
افتد.رئیس  نمی  اتفاق  شبه  یک  کار 
جمهور  با اشاره به بیانات رهبر انقالب 
ام  را  بودجه  کسری  اینکه  بر  مبنی 
توجه  با  اظهار کرد:  المصائب خواندند، 
به اینکه بودجه 14۰۰ با کسری بودجه 

بسته شده بود، این کسری برای دولت 
بار مالی ایجاد کرده است. رئیس دولت 
ارز  خصوص  در  ادامه  در  سیزدهم 
مناسب  خصوص  در  گفت:  ترجیحی 
نبودن شیوه فعلی پرداخت یارانه ارزی 
همه اتفاق نظر دارند لکن معتقدم که باید 
در زمینه ارز ترجیحی کاماًل مدبرانه و 

حساب شده عمل شود.

اسم مذاکرات احیای برجام را گذاشته اند مذاکرات برای رفع تحریم ها

باقری:  مذاکرات هسته ای نداریم، مسئله اصلی لغو تحریم هاست

نماینده مجلس: برخی وزرا امروز حتی 50 رای هم نمی آورند

قیمت گذاری دستوری از صنعترئیسی: مردم به خوبی می دانند تغییر شرایط یک شبه اتفاق نمی افتد
 خودرو حذف شد

سهامداران  پیگیری های  با  نوشت:   24 رویداد 
حذف  برای  گام  نخستین  بورس  سازمان  و 
و  خودرو  صنعت  در  دستوری  قیمت گذاری 
مداخالت مخّل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 
2۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت گذاری 

دستوری از صنعت خودرو حذف شد. 

پشت پرده کاهش واردات
 تلفن همراه در ایران 

سخنگوی اتحادیه تلفن همراه گفت: 4۰۰ وارد 
کننده فعال موبایل در بازار رقیب هم هستند. 
هیچ وارد کننده ای نمی تواند با توجه به ثبت کاال 
در سامانه جامع تجارت و مشخص بودن قیمت و 
گارانتی کاال و همچنین نظارت و رصد از سوی 
سازمان های رسمی، بیش از حد مجاز، کاال را 
گرانتر عرضه کند. ناصری افزود: به دلیل نبود ثبات 
در بازار ارز، وارد کنندگان رغبتی برای واردات ندارند 

در نتیجه بازار با کمبود  مواجه شده است.  

نقدینگی، ساعتی ۲00 میلیارد تومان 
افزایش می یابد 

رویداد 24 نوشت: با مقایسه گزارش های بانک 
مرکزی از بخش های اقتصادی کشور در مرداد و 
شهریور سال جاری می توان به این نکته پی برد 
که در این یک ماه 14۶ هزار میلیارد تومان به 
نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی 4۸۰۰ میلیارد 
تومان، ساعتی 2۰۰ میلیارد تومان و هر دقیقه نیز 

۳.۳ میلیارد تومان به آن اضافه می شود.

علت تاخیر صدور کارت ملی هوشمند 

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: مواد اولیه 
کارت هوشمند، پلی کربنات است که همچنان 
تولید  کشور  در  هم  تراشه  و  است  وارداتی 
نمی شود، دوستان ما در چاپخانه دولتی ناگزیرند 
که مواد اولیه را وارد کنند و در داخل کشور بدنه را 
تولید کنند، تالش زیادی هم کرده اند که معادل 
خارجی تولید کنند. ابوترابی افزود:  چاپخانه ملی 
تمام تالش خود را می کند، اما درباره تأمین مواد 

اولیه کارت باید مشکالت حل شود.

حل مسائل و مشکالت کشور نیازمند 
همدلی  همه ارکان نظام است

مخبر، معاون اول رئیس جمهور گفت: حل مسائل 
و مشکالت کشور نیازمند همدلی صادقانه میان 
همه بخش ها و ارکان نظام است، باید نسخه 
نجات اقتصاد کشور را طراحی کرده و با مسئولیت 

پذیری جمعی، پای آن بایستیم.

 توکلی: دولت حذف ارز ۴۲00 
تومانی را دنبال  می کند 

دولت طرحی  در  گفت:  اصولگرا  فعال  توکلی، 
بررسی می شود که  قرار است ماهی 11۰ هزار 
تومان به هر یک از اقشار آسیب پذیر بعد از حذف 
ارز 42۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود، البته هنوز 

قطعی نشده است. 

جامعه نگران است رئیسی با مردم 
صریح صحبت کند 

حق شناس، فعال اصالح طلب گفت: دولت و 
شخص رئیس جمهور با مردم صریح و روشن 
صحبت کند و در حوزه هایی که نگرانی های 
جامعه را افزایش می دهد، دولت مراقبت های 
بیشتر و جدی تری را به خرج دهد تا سینگال های 

مثبتی به جامعه مخابره شود. 

نمی گذاریم وزیر پیشنهادی آموزش
 و پرورش رای اعتماد بگیرد 

اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
گفت: مجلس در زمان قرائت نامه معرفی وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش یک نوعی واکنش 
منفی داشت. تا آنجایی که می توانیم از ابزار های 

 خود استفاده می کنیم تا این اتفاق انجام نشود.
تاکیدی بر بازگشت آمریکا به برجام 

بدون لغو تحریم ها نداریم

کواکبیان، فعال اصالح طلب گفت: احزاب جبهه 
اصالحات تاکیدی بر بازگشت آمریکا به برجام 
بدون لغو تحریم ها ندارد، اما بدون دیپلماسی فعال 
و مذاکره مستقیم به اهداف هسته ای و منطقه ای و 

گشایش اقتصادی نخواهیم رسید.

کیهان: رئیسی جمعه ها به جای توچال، 
سفر استانی می رود

کیهان  نوشت:  رئیسی، با باغبان های مشغول به 
کار در بلوار هم رودررو سخن می گوید و میزان 
حقوق آنها را جویا می شود. در سیاه چادر عشایر 
می نشیند و همراهان حتی دیگ سیاه صاحب 
چادر را هم جابه جا نمی کنند. جمعه ها به جای 
استراحت یا تفریح و توچال، سفر استانی می رود.

قابل توجه کلیه دانش آموزان
استفاده از سامانه آموزش شاد برای کلیه مشترکین رایتل

 به صورت رایگان می باشد 

جهت دریافت سیم کارت
 به آدرس میدان شهدا- پشت بانک صادرات - ساختمان آوا مراجعه فرمایید

قابل توجه 
همشهریان 

بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش،  

بازسازی و تعمیرات امالک 

بیرجندی ها  در 
مشهد مقدس

   ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷   
 جعفر خسروی

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

 از خیابان منتظری جنب سینما 
قدس به خیابان شهدا 

بین شهدا  ۱ و ۳ انتقال یافت. 
  ۰۹۱۵۱۶۰۱۹۳۹  -  ۳222۶۰۱۰     

۰۹۳۵۵۱۹82۱۹ - فیض بخش

فروشگاه دلتا یدک
بیرجند، بیست متری دوم مدرس

 نواب صفوی 13 )انتهای مفتح 19(    
09153637085  شهریاری

گردوی تویسرکــان 
 از 110 تا 150 تومان

برنج ایرانی طارم 380 تومان

گردوی روستای درخت جوز 
)نیشابور( 160 تومان

چای ایرانی بهاره ) 1400( الهیجان

ممتاز 90 تومان سرگل ممتاز 125 تومان

کشمش سبز کاشمر کارتنی  250 تومانقلم 80 تومان

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: در راستای دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )2( پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا کلیه افراد حقیقی 

 و حقوقی که دارای سوابق فعالیت در زمینه های ورزشی و غیره که از توان مالی و اقتصادی الزم جهت سرمایه گذاری برخوردار می باشند دعوت می شود
 درخواست کتبی خود را به آدرس بیرجند، خیابان مفتح 27 ، استادیوم ورزشی آزادی معاونت توسعه منابع و پشتیبانی حداکثر تا تاریخ 1400/08/25 ارسال 
دارند. ضمنا متقاضیان می بایست مدارک احراز هویت افراد حقیقی و اساسنامه اولین آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی مربوط به 
اشخاص حقوقی - وضعیت خدمت نظام وظیفه - احراز توان مالی سرمایه گذار از طریق یکی از روش ها، پرینت میانگین حساب یک ساله سرمایه گذار با 
مهر بانک و یا ارزش دارایی های ثابت )منقول و غیر منقول( و یا اسناد مالکیت که با نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری شده باشد و یا باالترین 
درآمد خالص سالیانه در اظهار نامه مالیاتی در پنج سال گذشته را بهمراه درخواست خود ارائه نماید. توضیح اینکه میزان ریالی مد نظر در احراز توان مالی 
سرمایه گذار بایستی بیشتر از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در پروژه باشد.گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی با شماره 05632405515 آماده پاسخگویی 

به سواالت متقاضیان خواهد بود.

 گذار هیجذب سرما یفراخوان عموم یآگه

قانون الحاق مواردی  23در راستای دستورالعمل ماده  در نظر دارد خراسان جنوبیکل ورزش و جوانان استان  اداره
 یردولتیبه بخش غ یفراخوان عموم قیطر را از لیذ یپروژه ها (2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

که از توان  رهیو غ ورزشی یها نهیدر زم تیسوابق فعال یکه دارا یو حقوق یقیافراد حق هیذا کلل. دیواگذار نما
خود را به آدرس  یشود درخواست کتب یباشند دعوت م یبرخوردار م یگذار هیالزم جهت سرما یو اقتصاد یمال

 25/08/1400تا تاریخ  استادیوم ورزشی آزادی معاونت توسعه منایع و پشتیبانی حداکثر 27بیرجند خیابان مفتح 
 نیو آخر سیتاس یآگه نیو اساسنامه اول یقیافراد حق تیمدارک احراز هو ستیبا یمارسال دارند. ضمنا متقاضیان 

 یاحراز توان مال - فهیخدمت نظام وظ تیوضع - یمربوط به اشخاص حقوق یرسم هدر روزنام راتییتغ یآگه
 یارزش دارائ ایگذار با مهر بانک و  هیسرما کسالهیحساب  نیانگیم نتیاز روشها، پر کی قیگذار از طر هیسرما

شده باشد  یارزش گذار یدادگستر یکه با نظر کارشناس رسم تیاسناد مالک ایمنقول( و  ریثابت )منقول و غ یها
. دینما هبهمراه درخواست خود ارایدر پنج سال گذشته را  یاتیدر اظهار نامه مال انهیدرآمد خالص سال نیباالتر ایو 

 ازیمورد ن یگذار هیسرما زانیاز م شتریب یستیگذار با هیسرما یمد نظر در احراز توان مال یالیر زانیکه منیا حایتوض
به سواالت  ییآماده پاسخگو 05632405515با شماره تلفن  گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشیدر پروژه باشد.

 خواهد بود. انیمتقاض

اعتبار مصوب سال جاریشهرستاننام پروژهردیف

احداث دیوار کشی مجموعه شمال شهر بیرجند-1
5000بیرجندخیابان اجتهاد

احداث وتجهیز سالن ورزشی روستای چاهدراز-2
18000نهبندانمشارکت

2500قاینتکمیل وتجهیز سالن ورزشی روستای اکبریه3
2000طبستکمیل وتجهیز سالن ورزشی هودر4
10000قاینسالن ورزشی نوغاب پسکوه -مشارکت خیرین5

احداث وتجهیز زمین چمن مصنوعی علی آباد لوله -6
4000بیرجندمشارکتی

5000درمیاناحداث فضاهای ورزشی روباز پیست دومیدانی7
3000درمیاناحداث چمن مصنوعی روستای خوان -مشارکتی8
3500درمیاناحداث چمن مصنوعی روستای آسفیج -مشارکتی9
2000درمیاناحداث چمن مصنوعی روستای نوزاد-بنیاد علوی10
2000زیرکوهاحداث چمن مصنوعی روستای بمرود11
2000زیرکوهاحداث چمن مصنوعی روستای شیرگ12
2000زیرکوهاحداث چمن مصنوعی روستای فخران13
3000زیرکوهاحداث چمن مصنوعی روستای بارنجگان14
5000سربیشهاحداث وتجهیز چمن مصنوعی مود -مشارکتی15
4000طبسچمن مصنوعی طبس -محله دهشک-مشارمتی16
3000نهبنداناحداث چمن  مصنوعی اسد آباد -مشارکتی17
3000نهبنداناحداث چمن  مصنوعی اسماعیل آباد -مشارکتی18
3000نهبنداناحداث چمن  مصنوعی حسین آباد -مشارکتی19
2000قاینچمن مصنوعی شهدای قاین20
25500سربیشهچمن مصنوعی 10000 متری سربیشه21
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مداحان اهل بیت آقایان حاج سعیدصباغی وحاج محمدمعینی 
درگذشت 

حاجیه خانم صباغی  والده مکرمه آقایان صباغی
را خدمت شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما صبر و شکیبایی آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند


