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نمره مطلوبی در عدالت 
به دست نیاوردیم 

مقام معظم رهبری : 

صفحه  ۶

نمی خواهیم مجلس در 
»تقنین و نظارت« کوتاه بیاید

رئیس جمهور :

دست مجمع تشخیص را  از 
مصوبات مجلس کوتاه کنید

علی مطهری :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

عکس : گرگی

6با انجام تست کرونا ، کارکنان بانک ملی ایران غربالگری می شوند3در نشست آوا با فعاالن صنعت طیور استان عنوان شد : نیمه تاریک ارز نیمایی برای صنعت طیور

انقالب گلخانه ای  استان
سرمقاله

نقد منصفانه؛ صد در صد آری
تخریب؛ صد در صد نه

 
 روزهای گذشته، روزهایی بودند که رسانه های استان، سفرهای استاندار محترم به برخی 
شهرستان ها، روستاها و مناطق مرزی را به همراه عکس هایی از این سفرها منتشر 
کردند. به موازات این اطالع رسانی، برخی رسانه های محترم استانی نیز  بودند که در 
حرکتی هماهنگ، انتقاداتی نسبت به این سفرها داشتند و صرف سفرهای بدون برنامه و 
فاقد جنبه عملیاتی را نه تنها اثربخش نمی دانستند، بلکه آنها را  زیان آفرین هم قلمداد می 
 کردند. با توجه به شناخت نسبی که از شرایط استان دارم اجازه می خواهم چند جمله ای 
را خطاب به مخاطبین عزیزم عرض نمایم؛ 1 - نقد دلسوزانه، اظهار نظر منصفانه، گالیه 
مندی بدون غرض و احیاناً گاهی اوقات زیرسؤال بردن اقدامات، فعالیت ها و برنامه ها 
به دور از نیات خاص، امری ضروری، الزم و بسیار ارزشمند است. نه استاندار محترم و 
نه هیچ مدیر دیگری نباید از این نقدها واهمه داشته و یا کدورتی به دل راه دهد. همین 

نقدهاست که استان را می سازد و همین اظهار نظرهای ... مشروح در صفحه 2

*  هرم پور

دستور استاندار به فرمانداران برای دگرگونی چهره خراسان جنوبی

معتمدیان : هدف از اجرای هزار هکتار گلخانه در سطح استان این است که مردم به درآمد برسند و رویکرد آن توانمندسازی آنهاست
مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور: احداث این حجم گلخانه در حد انقالبی برای خراسان جنوبی است /5

 مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند- مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  056  - 5020 165 0915  

مزایای استفاده از سمعک:
سمعک وسیله ای است که به فرد کم شنوا 
کمک می کند از شنیدن صداها لذت ببرد و 

مشکالت اجتماعی و روانی کم شنوایی رفع گردد.

جناب آقای مهندس علی قائینی زاده
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر خانم گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم 
غفران و رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجری جزیل آرزومندیم.

آهن آالت محمودی

مراسم چهلمین روز درگذشت
 پدری مهربان و همسری دلسوز مرحوم مغفور 

حاج سید مرتضی مالیی
)پدرشهید سید محمدحسین مالیی( 
 امروز پنجشنبه 99/۳/۸ ساعت ۱۷:۳۰ الی۱۸:۳۰ 

سر مزار مرحوم )واقع در قطعه ۲ گلزار شهدا( 
را به اطالع دوستان وآشنایان می رساند.

یک شرکت معتبر در زمینه شبکه و زیر 
ساخت، نیروی برقکار نیمه ماهر نیازمند است. 
   حقوق ثابت + اضافه کاری + بیمه    4800  837  0901 

و اولین سالگرد درگذشت  
برادر عزیزمان مرحوم

 غالمرضا شاعرزاده 
امروز پنجشنبه ۱۳99/۳/۸ بر سر مزار آن مرحومان گرد هم می آییم

 تا با ذکر صلوات و فاتحه ای روح آن عزیزان سفرکرده را شاد و قرین رحمت الهی نماییم.

خانواده شاعرزاده

هشتمین سالگرد
 درگذشت

 پدر عزیزمان
 بزرگ خاندان مرحوم

حاج محمد حسین
 شاعرزاده

کاردانی: نرم افزار کامپیوتر، فناوری اطالعات، حسابداری بازرگانی، 
حسابرسی ، حسابداری مالی ، فرش دستباف ، تربیت کودک، 

مدیریت خانواده ، معماری ، شهرسازی ، طراحی و دوخت ، 
طراحی پوشاک ، تربیت بدنی ،گرافیک و انیمیشن

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته: علمی کاربردی حسابداری،
 علمی کاربردی معماری، نرم افزار کامپیوتر، تکنولوژی طراحی 

دوخت، فرش دستباف، ارتباط تصویری

کارشناسی پیوسته : طراحی لباس

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند )سپیده کاشانی( در سال تحصیلی 
1400_ 1399 در رشته های ذیل از طریق سازمان سنجش دانشجو می پذیرد

قابل توجه همشهریان بیرجندی مشاوره ، خرید و فروش  بازسازی و تعمیرات امالک 
بیرجندی ها در مشهد مقدس    09151613917  - جعفر خسروی

اهتمام الزم مالکین، سازندگان و پیمانکاران در ضدعفونی نمودن کارگاه های ساختمانی 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیو خوابگاه های کارگری فعال
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توزیع ۳۰۰ بسته غذایی بین دانش آموزان نیازمند 
صدا و سیما - ۳۰۰ بسته غذایی در دومین مرحله رزمایش همدلی و کمک های مومنانه بین دانش آموزان نیازمند 
شهرستان طبس توزیع شد. این تعداد بسته به ارزش ۶۰ میلیون تومان با مشارکت فرهنگیان، دانش آموزان، بسیج دانش 
آموزی و ستاد رزمایش شهرستان، تهیه و بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شود. در اولین مرحله از این رزمایش هم، ۳۰۰ 
بسته غذایی به ارزش ۶۰ میلیون تومان با همکاری مدارس شهرستان طبس، تهیه و به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

نقد منصفانه؛ صد در صد آری
تخریب؛ صد در صد نه

* هرم پور 

 روزهای گذشته، روزهایی بودند که رسانه های استان، سفرهای استاندار 
محترم به برخی شهرستان ها، روستاها و مناطق مرزی را به همراه عکس 
هایی از این سفرها منتشر کردند. به موازات این اطالع رسانی، برخی رسانه 
های محترم استانی  نیز  بودند که در حرکتی هماهنگ، انتقاداتی نسبت به این 
سفرها داشتند و صرف سفرهای بدون برنامه و فاقد جنبه عملیاتی را نه تنها 
اثربخش نمی دانستند، بلکه آنها را  زیان آفرین هم قلمداد می کردند. با توجه 
 به شناخت نسبی که از شرایط استان دارم اجازه می خواهم چند جمله ای 

را خطاب به مخاطبین عزیزم عرض نمایم؛
1 - نقد دلسوزانه، اظهار نظر منصفانه، گالیه مندی بدون غرض و احیانًا 
گاهی اوقات زیرسؤال بردن اقدامات، فعالیت ها و برنامه ها به دور از نیات 
خاص، امری ضروری، الزم و بسیار ارزشمند است. نه استاندار محترم و نه 
هیچ مدیر دیگری نباید از این نقدها واهمه داشته و یا کدورتی به دل راه دهد. 
همین نقدهاست که استان را می سازد و همین اظهار نظرهای گاه همراه با 
 گالیه است که به حرکت ها، رونق و به تال ش ها برکت و پویایی می بخشد.
2 -  گاه بزرگ نمایی بیش از اندازه و گاهی هم کوچک نمایی بیش از حد، 
یکی از مهم ترین پاشنه های آشیل عملکرد مسئوالن در سال های پس از 
تقسیم استان خراسان بزرگ و تأسیس خراسان جنوبی بوده است. این امر به 
نظام مدیریت استان، به مردم و به توسعه استان ضربه های هولناک و گاهی 
غیرقابل جبرانی زده است. نسخه عالج این بیماری، واقع بینی و انصاف و 

رعایت حد تعادل در گفتن ها و نوشتن هاست.
۳ - به روایت آمار و به استناد ارقام و با تکیه بر اعداد و به مدد وجدان های 
بیدار مردم استان، از میان شش استاندار پرتالش اسبق و سابق خراسان 
جنوبی، مهندس معتمدیان با نگاهی ویژه تر و اراده ای خاص تر  و همتی بلند 
و رویکردی منحصر به فردتر در صحنه حاضر است. نه اینکه سایر استانداران 
تالشی نکرده اند یا منشأ خدمت نبوده اند. چرا. آن عزیزان هم تالش فراوان 
کرده اند. اما واقعیت غیر قابل کتمان آن است که به اذعان مدیران کشوری 
و استانی، محمد صادق معتمدیان که به نظر می رسد چه بر اساس شاخصه 
های شخصیتی و فردی، چه بر اساس خصلت های مدیریتی و چه بر اساس 
تجارب مدیریتی قبلی، روش خاص خود را دارد، موفق تر ظاهر شده است. 
اول آنکه او در حوزه بودجه ها و اعتبارات به سرفصل های اعتباری استانی 
قانع نیست و به این اعتبارات بسنده نمی کند، لذا از هر گوشه و کناری که 
خودش بتواند و یا اینکه مدیرانش را مجبور کند، روزنه ای پیدا می کند 
و گاه چند برابر بودجه ای را که یک مدیرکل یا رئیس سازمان از سلسله 
مراتبش اخذ کرده، از محل ردیف های اعتباری  می گیرد و به استان می 
رساند. دوم اینکه به مدیران، ارتباط گیری مؤثر با سلسله مراتب کشوری را 
می آموزد و قائل به این است که هنر یک مدیر خوب، هنر حضور و سفر و 
تعامل اثربخش به نفع مردم با ستادش درتهران و درآوردن درب اتاق وزرا 
و وکال از پاشنه برای خدمت به مردم است. او به درستی معتقد است مدیر 
پشت میز نشین، مدیر توانمندی نیست و نمی تواند همه چیز را خوب ببیند، 
زود سرش کاله می رود، فریب می خورد و دردها را به خوبی حس و لمس 
نمی کند، لذا نمی تواند خوب هم تصمیم بگیرد و بنابراین تنها دردی که 

می تواند از مردم دوا کند، شنیدن دردهاست نه فهمیدن آنها و عالج کردن 
شان. پس به تعبیر من، او هم فهمیده که این مدیران فقط به درد الی جرز 
دیوار  می خورند و بس! سفرها، مأموریت ها و حضورهای میدانی او از جمله 
شهرگردشی ها، دهگردشی ها و سفرهای سرزده و غیرسرزده متعددش، قائم 

به همین رویکرد است.
4 -  معتمدیان سیاسی کار نیست. خوشبختانه به عنوان فردی مستقل که 
نه پست و مقامی دارم و نه سودای طی کردن پله های مدیریتی را در دل و 
ذهن می پرورانم، این شهادت را می توانم بدهم که او در انتخابات، در نشست 
ها، در تصمیم ها، در رویکردها و به ویژه در انتصاباتش نشان داده که علیرغم 
همه انتظارات دولتی و غیردولتی به ویژه از طرف احزاب سیاسی، منافع مردم 
را  اولویت و ترجیح داده است. کدام استانداری را در طول تاریخ بشر دیده اید 
که برای امور سیاسی زیر فشار نباشد و کدام مدیری را در طول زندگی دیده 
اید که معموالً به نحوی در مقابل این فشارها سر خم نکند؟ شاید او حتی یک 
مورد انتصاب سیاسی ویژه هم در استان نداشته باشد که حاکی از رویکردهای 

خاص با هدفی ویژه بری فردای سیاسی خودش یا اطرافیانش باشد.
5 -  هفتمین استاندار ما با شناخت از استان، به خراسان جنوبی آمده است. او 
استاندار همه استان است نه قشر و طیف و قومیت و رنگ و سلیقه خاصی. 
این موضوع مهم را هم خودش می داند و هم اطرافیان او، هم منتقدانش و 
هم متوقعانش. نکته مهم اینجاست که مردم به چنین استانداری بیشتر اعتماد 

دارند و رسانه ها نیز بیشتر از همیشه به او اطمینان کرده اند.
۶ - معتمدیان کارهای مهم و بسیار خوبی را در پیش گرفته است. این 
اعترافیست که اغلب مدیران  و حتی مدیران ستادی تهران بارها بر آن تأکید 
کرده و صحه گذاشته اند. پیش بینی اغلب کارشناسان این است که با همین 
دست فرمان و به مدد و یاری خداوند متعال، اگر شانس بیاوریم و نمایندگان 
محترم جدید استان در مجلس نیز همراه و همصدا و همنفس باشند )که ان 
شاءا... قطعاً برای مردم و به نفع مردم این همراهی را خواهند داشت( خراسان 
جنوبی در نیم دهه آینده، یک جهش توسعه ای بسیار کارآمد و با ثبات را 
تجربه خواهد کرد. این یک بلوف سیاسی یا شعار و وعده پیش بینی مبتنی 
بر خرید زمان برای حضور بیشتر یک مدیر نیست، این یک واقعیت است که 
خراسان جنوبی این روزها به یک کارگاه پررونق توسعه ای تبدیل شده است. 
لذا شاید الزم باشد دو دستی که نه، چهاردستی و به نفع استان، معتمدیان را 

بچسبیم و از داوم حضورش در استان دفاع کنیم.
7 - همه ما انتقادهایی داریم و هیچ مدیری از روز ازل تا کنون نبوده و کسی 
از مدیران ادعا هم نکرده که واقعاً بری از اشتباه است. اما یک نکته مهم را به 
خاطر بسپاریم و آن هم اینکه سال هاست آرزوی حضور مدیری توانمند در 
استان را داشته ایم و بر این باور بوده ایم که مشکل اساسی استان، »مدیریت« 
است. چون خودم از آن دسته نق زن های حسابی و مارک دار سال های 
گذشته و اخیر بود و هستم، گاهی با خودم فکر می کنم و خطاب به خودم 
می گویم که حاال دیگر چه مرضی داری؟ حاال که معتمدیان، خودش اصل 
جنس است، باید کمکش کرد و همراهش بود. بنابراین حال که مدیری تقریبًا 
در قامت آرزوهایمان برمسند اجرایی استان تکیه زده، بر اساس حق مان، نقد 
منصفانه و مطالبه گری داشته باشیم، اما تخریب نکنیم. گالیه بکنیم اما مانع 
تراشی نکنیم. حرکت ها را نقد کنیم اما حرمت ها را نشکنیم. دلسوزی کنیم 
اما  با قلم یا قدمی یا حرف و کلمه ای بی انگیزگی ایجاد نکنیم. ما به تداوم 
حضور مدیرانی مثل محمد صادق معتمدیان و با رویکردها و شیوه های 
مدیریتی او نیاز داریم. همچنان که به رسانه ها و جریان های منتقدی که 
فعالیت ها و اقدامات او و مجموعه اش را نقد کنند و  البته خودشان هم نقد 

پذیر باشند، به شدت نیازمندیم.  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به شماره 

۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(         

سرمقاله

چتر حمایت بهزیستی در 53 محله آسیب خیز  استان 
تدابیر و تمهیدات بهزیستی برای مقابله با کرونا تشریح شد؛ 

گروه  خبر- بهزیستی از ابتدای مقابله با 
ویروس کرونا در محالت آسیب خیز استان 
5۳ محله را با جمعیتی بالغ بر ۶49۰ نفر را 

پوشش داده است.
سومین جلسه کمیته استانی موضوع ماده 
به  کمیته  اعضای  کلیه  از  دعوت  با   1۶
صورت میدانی و همراه با بازدید از مراکز 
آتیه  مرکز  در  ماده 1۶  تبصره 2  مجری 
روشن برگزار گردید. در این جلسه تمهیدات 
الزم  برای پذیرش ارجاع معتادان توسط 
مراکز  در  دادستان های محترم  و  قضات 
مجرِی تبصره 2 ماده 1۶ برابر دستورالعمل، 
تعیین استانداردهای الزم برای غربالگری، 
کووید 19  درمان  و  مراقبت  و  تشخیص 
در مراکز واجد شریط تبصره 1۶ به صورت 
میدانی بررسی گردید. مدیرکل بهزیستی 
گفت: در جلسه کمیته شورای مبارزه با مواد 
مخدر با دبیری بهزیستی نحوه پذیرش و 
ارجاعات در قالب بخش های پیش بینی 
شده از قبیل مرکز قرنطینه و مرکز کووید 
19 ماده 2۶ و مرکز ایزوله به بحث و بررسی 
گذاشته شد و تاییدیه اصول بهداشتی مراکز 
پس از تأیید دانشگاه علوم پزشکی صادر 

خواهد شد.
در این جلسه سایر مباحث از قبیل اعتبارات 
الزم،تجهیزات و امکانات و نیروی تخصصی 
مورد نیاز که مهمترین مبحث جلسه بود، از 
قبیل پزشک،پرستار و بهیار نیز به بحث و 

بررسی گذاشته شد
مدیرکل بهزیستی استان گفت: در جریان 
تصمیمات و مصوبات این نشست، مسئولیت 
مرکز ایزوله ،مرکز قرنطینه و مرکز مجری 
عهده  بر  بهزیستی  را  ماده 1۶  تبصره 2 
ماده 1۶  مرکز کووید  و مسئولیت  گرفت 
برعهده دانشگاه علوم پزشکی گذاشته شد. 
همچنین کلیه نیروهای انسانی، هزینه های 

خرید تجهیزات را بهزیستی با همکاری ستاد 
مبارزه با مواد مخدر برعهده گرفت

معاونت  حضور  با  که  بازدید  این  در 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری،نماینده 
ی دادستانی،دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
امور  معاون  و  مخدر،مدیرکل  مواد  با 
توسعه پیشگیری بهزیستی استان، معاون 
اجتماعی سپاه انصارالرضا )ع( نمایندگان، 
ها  زندان  امور  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
مدیریت  همکاران  و  مدیر  شهرداری،  و 
کمپ  داشتند  حضور  بیرجند  بهزیستی 
و  مردان  قرنطینه  مرکز  عنوان  به  ماهور 
کمپ آتیه روشن به عنوان مرکز قرنطینه 
بانوان و مجری تبصره 2 ماده 1۶ انتخاب 

شدند
امور توسعه پیشگیری بهزیستی  معاونت 
کرونا  ویروس  با  مقابله  ابتدای  از  استان 

محله  استان 5۳  خیز  آسیب  در محالت 
را با جمعیتی بالغ بر ۶49۰ نفر را پوشش 
داده و آموزش های الزم جهت پیشگیری 
و مقابله با کرونا و همچنین توزیع اقالم 
بهداشتی و ضد عفونی کننده ها را به تعداد 
18۳۳ جفت دستکش، 4۳28 عدد ماسک 
و 2424 بطری مایع شوینده و ضدعفونی 
کننده را در محالت پرخطر و آسیب خیز 
معاون  است.  نموده  توزیع  اعتیاد  نظر  از 
اقالم  افزود:  بهزیستی  پیشگیری  توسعه 
قلم  هزار   2 از  بیش  تعداد  به  بهداشتی 
کاالی بهداشتی و مایع ضد عفونی کننده 
در مراکز اقامتی میان مدت )کمپ های( و 
مراکز کاهش آسیب اعتیاد تحت نظارت  
توزیع شده است. خانم احمدی شادمهری 
با بیان اینکه در استان 7 کمپ تحت نظر 
بهزیستی فعالیت دارد، افزود:  بیش از 7۰۰ 

نفر اعم از پرسنل و مددجویان پذیرش شده 
در کمپ ها و مرکز شبانه ی گذری)شلتر(  
و مراکز کاهش آسیب و درمان اعتیاد از 
راستای  در  بهزیستی  آموزشی  خدمات 
مقابله با بیماری کووید 19 بهره مند شده 
اند. همچنین کمک های نقدی بهزیستی 
جهت تجهیز مواد بهداشتی مراکز اقامتی 
از 5۰۰ میلیون ریال و  میان مدت بیش 
ناشی  اجتماعی  برای جبران آسیب های 
بیمه  و  حقوق  جبران  جمله  از  کرونا  از 
ایام  ی پرسنا و کاهش جذب مددجو در 
و  استانی  مقامات  دستور  به  بنا  کرونایی 
کشوری در این دوماه منتهی به خردادماه 
اقامتی میان مدت(  برای 7 کمپ )مرکز 
و مرکز  اجتماع درمان مدار )TC( جمعا 
مبلغی بالغ بر 1 میلیارد و ۳۰ میلیون ریال 

تخصیص یافته است.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت گدار سفید بیرجند
 )سهامی خاص( به شماره ثبت ۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۶۸۵۷ 

 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده که راس ساعت ۸ مورخ ۹۹/۳/۲۱ که در محل دفتر شرکت به آدرس: خراسان 
جنوبی، بیرجند، خیابان معلم، معلم ۴۷، پالک ۲۸ و کدپستی ۹۷۱۳۶۳۳۵۷۵ تشکیل 

می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: تغییر آدرس قانونی شرکت 

هیئت مدیره شرکت

آگهی تغییرات شرکت طراحان بهروش انسان تناسب )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۱0۹ و شناسه ملی 
۱۴00۵۱۳۶۲۳۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/0۷/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - 
خانم مطهره نازی نژاد با کد ملی 0۶۴0۱۸۳۸0۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم خدیجه 
ایزد خواه با کد ملی 0۶۵۲۶0۷۶۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یاسر صحرا نورد به شماره 
ملی ۳0۷0۶۶۶۶۴۷ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲- کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای خانم مطهره نازی نژاد )مدیرعامل( 

همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )847884(

آگهی تغییرات شرکت طراحان بهروش انسان تناسب )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۱0۹ و شناسه ملی 
 ۱۴00۵۱۳۶۲۳۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/0۷/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - خانم خدیجه ایزد خواه با کد ملی 0۶۵۲۶0۷۶۲۴و خانم مطهره نازی نژاد با کد ملی 0۶۴0۱۸۳۸0۸ 
و آقای یاسر صحرانورد به شماره ملی ۳0۷0۶۶۶۶۴۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای محمود حسامی به شماره ملی 0۶۵۱۸۱۵۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی و 
آقای هادی چمن آرا به شماره ملی 0۸۸۹۹0۵۱۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 

گردیدند. ۳ - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )847886(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نگین سیر نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱0۳۶000۵۳۹۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ و به موجب مجوز شماره ۳۳/۲0۷۷ مورخ 
۱۳۹۸/۱/۲۲ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای احمد عبدی به شماره ملی ۵۶۳۹۷0۳۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه تقوی به شماره ملی 
۵۶۳۹۷0۸۳0۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی هاشمی نژاد به شماره ۵۶۳۹۲۶۱۶۲۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای علی هاشمی نژاد به شماره ۵۶۳۹۲۶۱۶۲۵ 
به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای احمد عبدی )رئیس هیئت مدیره( و آقای علی هاشمی نژاد )مدیرعامل( و در غیاب رئیس 
هیئت مدیره، با امضای خانم سکینه تقوی )نایب رئیس هیئت مدیره ( به همراه مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای علی هاشمی نژاد )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )847890(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مجتمع گاو شیری ثمن مود شرکت تعاونی به شماره ثبت 
۴۹۷۷ و شناسه ملی ۱۴00۴۷۳۹۱۴۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۲/0۶ و به موجب 
نامه شماره ۱۷0/۱۲0۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲- نمایندگی تعاون روستایی شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ۱ - آقای جانفدا عباسی مود به شماره ملی0۶۵۱۲۱۱۲۲0 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمد علی دستزن به شماره ملی 0۶۵۲۸۳۳۷۳۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی 
دستزن به شماره ملی 0۶۵۱۲۱0۸۱۱ به عنوان منشی هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مودی به شماره ملی 
0۶۵۳۳۳۴۴00 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد رضا مودی به شماره ملی 0۶۵۲۸۷۸۹۵۴ 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره یعنی تا تاریخ ۱۴00/۳/۱0 انتخاب گردیدند. 
۲- آقای عبدالنبی موذنی به شماره ملی 0۶۵۲۸۵۱۴۶0 تا پایان تصدی هیئت مدیره یعنی تا تاریخ 
۱۴00/۳/۱0 به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید و نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 
معتبراست و چک ها و اوراق بهادار شرکت با امضای آقای جانفدا عباسی مود )رئیس هیئت مدیره( و 
عبدالنبی موذنی )مدیرعامل ( و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای محمدعلی دستزن 

)نایب رئیس هیئت مدیره( و امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )847888(

آگهی تغییرات شرکت آریا نور شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱0۳۶00۴0۹۷۷ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/0۲/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای سید اسماعیل 
سیادت جو به شماره ملی 0۶۵۱۹۲۱0۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی سیادت جو به 
شماره ملی 0۶۵۱۸0۹۳۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه حیدر نژاد مقدم به شماره 
ملی 0۸۸۹۸۴0۳۱۸ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ - آقای سید اسماعیل 
سیادت جو به شماره ملی 0۶۵۱۹۲۱0۷۴ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت۲ سال انتخاب گردید و 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای 

سید اسماعیل سیادت جو )مدیرعامل( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )847885(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مجتمع گاو شیری ثمن مود شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۹۷۷ 
و شناسه ملی ۱۴00۴۷۳۹۱۴۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/0۳/۱0 و 
به موجب نامه شماره ۱۲0۶/۱۷0مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲- تعاون روستایی شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ۱- پس از گزارش بازرس عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۶ شرکت مورد تصویب 
و تایید مجمع قرار گرفت. ۱ - آقایان محمد علی دستزن به شماره ملی 0۶۵۲۸۳۳۷۳۱ و جانفدا عباسی 
مود به شماره ملی0۶۵۱۲۱۱۲۲0 و ابوالفضل مودی به شماره ملی 0۶۵۳۳۳۴۴00 و محمد رضا مودی به 
شماره ملی 0۶۵۲۸۷۸۹۵۴و مصطفی دستزن به شماره ملی 0۶۵۱۲۱0۸۱۱ به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره و آقایان مهدی حسینی به شماره ملی 0۶۵۱۴۲۶۹۷۹و شیر محمد مسعودی نسب به شماره ملی 
۶۵۲۹۶۷۲۶0۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۳ - آقای 
غضنفر مودی به شماره ملی 0۶۵۲۸۹۴۴۳۷به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی دستزن به شماره ملی 

۳۶۲۱۸۹۶۷۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )847887(

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail
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امدادرسانی هالل احمر استان به ۲۵۲ حادثه

صدا و سیما- سرپرست جمعیت هالل احمر استان از امداد رسانی نیرو های هالل احمر به ۲۵۲ فقره حادثه در دو ماه گذشته خبر داد. رضایی افزود: ۳۹ درصد خدمات 
امدادی در حوادث جاده ای، ۲۰ درصد در حوادث شهری، پنج درصد در حوادث کوهستان، ۳۱ درصد در حوادث سیل و آبگرفتگی و پنج درصد نیز در دیگر حوزه های 

امدادی بوده است. وی گفت: مجموع حوادث رخ داده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد و مجموع حادثه دیدگان نیز ۶۲ درصد کاهش داشته است.
* پیام کارگر روزمزد در خصوص کمک 
مردم به شهرداری برای رعایت کردن 
تکان  واقعا  مسکن  سازندگان  حال 
دهنده بود. بعضی وقت ها برای حل 
برخی مشکالت نیاز به بودجه نیست 
کافی است درک مشترکی از موضوعات 
داشته باشیم تا بتوانیم به پیش برویم از 
شورای محترم شهر می خواهم برای 
برای شکستن  و  و ساز  رونق ساخت 
طلسم قیمت های نجومی مسکن و رفاه 
حال مردم فقط به درآمد آنی شهرداری 
فکر نکنند اگر شرایط آسان و تعرفه ها 
تعدیل شود استقبال بیشتر و درآمدهای 

شهرداری هم باال خواهد رفت. 

* سهام ناعدالتی، مثل تمام کارهای 
خالف عدالت آقایان آقازاده ها به کارگر 
ساختمانی ندادن. حقشونو از کی بگیرن 
خواهشا یک مسئول از استانداری جواب 

بده تا دلمون خوش بشه.

* آوای محترم لطفا مطالبات شهروندان 
کنید می  چاپ  روزنامه  در  که   را 

به نمایندگان  اعالم و پیگیر باشید که در 
مجلس آنها را پیگیری کنند اگر بازوی 
قانون در کنار اجرا با هم جلو بروند امید 
رفع محرومیت بیش از این خواهد بود.  

* از شهرداری محترم که در سال گذشته 
قول مساعد داده بودند و تاکنون اجرایی 
نشده درخواست داریم درخصوص نصب 
های  کوچه  برای  نشان  و  نام  تابلوی 
اکبریه همچنین اصالح مسیر ورود و 
خروج جنوب اکبریه به بلوار  ۱۵ خرداد 

تسریع فرمایند.

 * آوا جان لطفا یه گزارشی از اتوبوس ها
و  مهرشهر  های  اتوبوس  مخصوصا 
های 8  ساعت  بین  مدرس   - توحید 
و  کارگرها  همه  معموال  که   ۹:۳۰ تا 
فروشنده ها سر کارشان می روند تهیه 
بفرمایید به خاطر تعداد کم اتوبوس در این 
ساعت ها اتوبوس بسیار شلوغ و اصال 
نمی شود فاصله رو رعایت کرد هیچ 
کس هم نه دستکش دارد نه ماسک ، به 
اتوبوسرانی که زنگ میزنی میگن همینه 

که هست خیلی بد برخورد می کنن.

* از مسئولین محترم تقاضا داریم تا به 
مشکل گرانی مسکن رسیدگی کنن  
فروشندگان به میزان نیاز خود مسکن 
را قیمت گذاری می کنند چرا نظارتی 
بر مسکن نیست ؟ وام  خرید مسکن 
۶۰ میلیون تومان می باشد چطور با این 

مبلغ می توان خانه خرید ؟

به  بهداشت  جوادیه  من   آوا   *سالم 
خرداد   تاریخ  ششم   در    جهت  کنترل  
 مراجعه   نمودم  با  توجه  به آن که  پرونده 

ما  در  این  مرکز  است  منرا  هدایت  به  
مراکز   دیگر  کردند  صدای  ما را  به  گوش 

 بزرگان  برسانید   تا  تذکر بدهند.

تاریخ ۲4 مهر سال ۹8 معاون  * در 
استاندار، آقای میرجعفریان از تهیه طرح 
گردشگری شوکت آباد خبر داده بودند. 
رسانه محترم پیگیری فرمایید این طرح 

تا چه میزان عملیاتی شده است؟

*با سالم . جناب آقای استاندار ممنون 
از تمام زحماتی که برای استان ما می 
کشید که فراموش نشدنی و جای تقدیر 
و تشکر دارد . روستای بهدان که فاصله 
زیادی با شهر ندارد از دریافت نعمت 
محروم  دیجیتال  دستگاه  فرستنده 
استانی  دریافت شبکه های  و  هست 

مقدور نمی باشد.

امامت 4۷  کوچه  آسفالت  سالم.    *
فرعی های دوم و سوم انتهای سپیده 
۳  از بهمن پارسال پیگیریم هنوز کوچه 

خاکی است.

* آوا جان از شما بعیده یه پیام چاپ می 
کنی ده تا چاپ نمی کنی اگر جا کم 
دارین چی از حرف مردم مهمتره اگر 
آوا  باشه عزت  یادتون  دارین  مالحظه 
به خاطر مردمه نه مسئولین و انتقادات 
مردمی باید درج بشه چطور می شه برای 
انتقاد از یک اداره دولتی صد بار یک پیام 
چاپ می شه ولی برای برخی جاهای 
دیگه چیزی منتشر نمی کنین ما به شما 
اعتماد داریم شما هم قدرت مردم رو باور 
کن وقتی رهبری می فرمایند از من انتقاد 
کنین پس هیچ جایگاه دیگه ای از جایگاه 
رهبری باالتر نیست و از  انتقاد هم مبرا 
نیست در استان ما بسیاری از اتفاقات به 
اسم دین می افتد که متاسفانه اگر کسی 
دقت کند توهین به دین کامل اسالم 
لطفا  این خصوص  محمدی است در 

ورود پیدا کنید. 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

کارشناسان ادارات 
به جای سنگ اندازی 

 تسهیل گر  باشند
آوا سالم. به عنوان یک بیرجندی که 
بعضی  کنم  می  زندگی  اصفهان  در 
وقت ها از شنیدن برخی مسائل دلگیر 
می شوم. متاسفانه در بین سرمایه داران 
اینجا ، استان ما یک منطقه بکر و پر 
ظرفیت برای سرمایه گذاری است اما 
را مانع  به آن  اجرایی  بدنه  نگاه  نوع 
بزرگی برای حضور در آنجا می دانند. 
معادن  حاضرند  است  جالب  خیلی 
استان ما را خالی کنند و کلی هزینه 
بار بدهند به اصفهان بیاورند ولی در 
آنجا کارخانه فرآوری نزنند دالیل شان 
هم منطقی است و حکایت از این دارد 
که در بدنه اجرایی استان ما به جای 
اینکه کارها را تسهیل کنند به دنبال 
اندازی هستند  بهانه گیری و سنگ 
و این همان فرقی است که اصفهان 
نگه  محروم  را  ما  و  یافته  توسعه   را 
می دارد. از طریق همین روزنامه شما 
که مطمئن هستم آقای استاندار و خیلی 
دیگر از مسئولین استان مثل من آن را 
مطالعه می کنند پیشنهاد می کنم به 
جای بیکار گذاشتن کارشناسان که هر 
روز یک گیر و بهانه جدید برای ارباب 
رجوع خود بتراشند آنها را مامور کنید تا 
بر اساس علم و تجربه خود طرح های 
توجیهی عملیاتی بنویسند و خودشان 
هم مسئول جذب سرمایه گذار و به 
نتیجه رساندن آن شوند. اینطوری برای 
گرفتن نتیجه به جای نگاه های منفی 
و بسته بیشتر به سمت کار راه اندازی 
خواهند رفت و از استاندار محترم هم 
هم  اینجا  به  شان  خدمات  آوازه  که 
رسیده می خواهم بانکی از این طرح 
ها را روی سایت استانداری بگذارند که 
اگر سرمایه داران غیر بومی عالقه مند 
بودند بتوانند بیایند در منطقه ما فعالیت 
کنند. هم خودشان منتفع شده و هم با 

کارشان اشتغال ایجاد کنند.
م . ر  از اصفهان

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

نیمه تاریک ارز نیمایی برای صنعت طیور
در نشست تخصصی آوا با فعاالن صنعت طیور استان عنوان شد؛

مشکالت  و  موانع  بررسی  محمودآبادی- 
صنعت طیور نشان می دهد یک سر این 
مشکالت به نبود ارز دولتی برای واردات 
هاست،  نهاده  تامین  در  سویا  و  ذرت 
ارز  با  را  تولید  اختیار  شاید  که  موضوعی 
نیمایی به دست تولیدکننده بدهد و قیمت 
مرغ را دستخوش تحولی عظیم کند، اما 
حداقل  امیدوارند  استان  مسئوالن  اکنون 
زنده  مرغ  صادرات  راهکار  استان  دراین 
بتواند تا حدودی مازاد تولید را جبران کند 
و میدان مشکالت صنعت طیور هموارتر 

شودالبته هنوز هیچ چیز معلوم نیست.   
مرغداران  مشکالت  پرونده  ادامه  در 
برخی از پاسخ ها و راهکارهای مسئوالن 
را مرور می کنیم. پاسخ هایی برای اینکه 
چرا تولیدکننده مجبور به تولید می شود، 
و اختیاری ندارد و این اجبار را چه کسانی 
کنترل می کنند؟ مشکالت تامین نهاده 
ها و ... و البته ال به الی تمام این پاسخ 
ها برای خراسان جنوبی پرونده دیگری 
ماجرای کشتارگاه  آن هم  و  باز شد  نیز 
های مرغ در استان است که به نظر می 
کشور  شهرهای  تمام  با  ماجرایش  رسد 

فرق دارد.

خالصه 
در گزارش قبل خواندید که بر اثر برخی از 
تصمیمات نادرست دولت،تولید کنندگان با 
اهدافی بسیار ناراحت کننده مانند به چاه 
ریختن جوجه ها و یا زیان های میلیونی 
مانند قیمت تولید بیشتر از قیمت عرضه 
مواجه می شوندکه تاکنون نه ستاد تنظیم 
گذاری  قیمت  نه کمیسیون های  و  بازار 
های  بحران  این  وجود  اند   نتوانسته 
پیش بینی شونده را کنترل و از زیان وارده 
بکاهند. البته پاسخ صریح آنها همیشه این 
و  نبوده  طور  این  همیشه  که  است  بوده 
زیان  فصل  یک  در  مرغداران  نیست، 
دیگر سودی  های  فصل  در  و  کنند  می 
عایدشان می شود که این زیان را جبران 
می کند. !!! پاسخی که تولید کنندگان در 

صنعت طیور را خشمگین می کند.

کرونا همه چیز را به هم ریخت
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت معدن 
و تجارت بعد از شنیدن تمام مشکالت با 
در  ها  گیری  تصمیم  برخی  وجود  تایید 
دولت که منجر به بروز برخی بحران ها 
صنعت  تولیدکنندگان  صحبت  شود.  می 
مشکالت  بروز  ی  درباره  استان  طیور 
نظر  زیر  بازار  تنظیم  ستاد  که  زمانی  از 
قرار  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان 
گرفته است را رد می کند.  الیاس جویبان 
مشکالتی  و  موارد  از  برخی  گوید:  می 
که در کشور به وجود می آید نا خواسته 
آن  تبع  به  که  کرونا  بحران  است،مانند 
مشکالتی را برای تولید کنندگان به وجود 
آورد،بخشی از این مشکالت را نیز همان 
طور که در همه در جریان هستند،قیمت 
محصوالت کشاورزی در کشور بر اساس 

عرضه و تقاضا تنظیم می شود.
وی می افزاید: سال گدشته در همین ایام ما 
تولیدکنندگان را دعوت کرده بودیم و تقاضا 
می کردم مرغ شان را ارزان تر به ما بدهند 
تا بتوانیم برای تنظیم بازار اقدام کنیم! پیش 
بینی هایی که هر ساله انجام می شود برای 
روزهای عید این بوده است که هر ساله ما 
افزایش تقاضا داریم. وی با اشاره به اینکه 
این پیشبینی همه ساله درست بوده است 
اینکه یک ماه  با توجه به  و برای امسال 
بعد از عید هم ماه رمضان را داشتیم، نیاز 
بازار بیشتر ارزیابی می شد. اما با مشکلی 
که امسال به وجود آمد می توانم بگویم ۹۰ 
بیماری کرونا  به  درصد مشکالت مربوط 
بود که در تمام کشورهای همسایه نیز این 

بحران به وجود آمده است.
وی تعدادی از تصمیمات دولت برای مهار 
مستقیم  تاثیر  مرغ  بازار  روی  که  کرونا 
گذاشته است را نام می برد و می گوید: از 
اواخر اسفند همه رستوران ها تعطیل شد، 
این در حالی است جوجه ریزی که برای 
عید انجام شده بود حداقل از 4۰ روز قبل 
است یعنی تا ۱۵ اسفند جوجه ریزی انجام 
شده به جهت اینکه مرغ شب عید تامین 
شود، بنابراین مرغداری که جوجه را وارد 

باید  و  نداشته  ای  چاره  دیگر  سالن کرده 
تولید را ادامه دهد. جویبان با اشاره به اینکه 
در این مرحله یک مازاد تولید ایجاد شده 
بر  مبنی  را  تولیدکنندگان  سخنان  است 
دخالت دولت در تعیین میزان تولید مرغ در 
کشور را تایید کرده و می گوید: مسئوالن 
ستاد تنظیم بازار در تهران تصمیم گرفتند، 
پر  ها  مرغداری  های  ظرفیت  حداکثر  تا 
باشد، ما نیز از طریق جهادکشاورزی این 
 موضوع را در استان دنبال کردیم تا تمامی 
مرغداری های فعال برای شب عید آماده 

باشند. چون یقین داشتیم نیاز بازار است اما 
کرونا همه ی معادله های ما را به هم ریخت. 
وی ادامه می دهد: در شب عید مرغ های 
قبل و تولید شب عید به هم رسیدند،دان 
آن ها به موقع تامین نشد،طول دوره ی 
پرورش آنها از 4۲ به ۶۰ روز رسید،یعنی هم 
اکنون هم در سالن های مرغداری ترافیک 
داریم و البته تقاضایی هم ندایم، چون همه 
ی مراسم ها )عزا،عروسی،مهمانی ها و . . . 

( تعطیل شده است.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت معدن 
به جز مواردی که  و تجارت معتقد است: 
سایر  اند  کرده  دریافت  ارز  کنندگان  تولید 
تولیدکنندگان از این موضوع متضرر شده اند.

ارز نیست
همه  دهد:  می  توضیح  باره  این  در   وی 
می دانیم که در شرایط کنونی کشور ارزی 
ندارد که به تولیدکنندگان پرداخت کند!االن 
در شرایطی هستیم که ارز بسیاری از کاال ها 
حذف شده و ارز نیمایی استفاده می شود،از 
جمله ارز شکر،برنج هندی و پاکستانی و . 
. .که فقط با ارز نیمایی وارد می شود. وی 
مشکل در ادامه مشکل تامین نهاده ها را 
مربوط به نبود ارز در کشور می داند و می 
گوید: برای واردات ذرت نیز ارز نیمایی الزم 
است و این موضوع تامین نهاده را با چالش 
در  این مشکل  رفع  و  است.  کرده  مواجه 
دست سازمان صمت یا وزارت کشاورزی 
نیست فقط در دست بانک مرکزی است که 
این گزینه نیز اعالم می کند که ارزی ندارد.

بانک  هم  اگر  کند:   می  اعالم  جویبان 
مرکزی ارزی داشته باشد، این ارز را به گندم 
اختصاص می دهد، چراکه قوت غالب مردم 
نان است و این موضوع در تمام استان های 
کشور همین شرایط را دارد و مختص استان 
ما نیست. به گفته ی وی در حال حاضر فقط 
چند کاالی اساسی شامل گندم،ذرت و سویا 
ارز 4 هزار و ۲۰۰ دریافت می کنند که برای 
سویا نیز ابتدا به کارخانه های روغن داده می 
شود،بنابراین مهمترین مشکل که همه ما 
درگیر آن هستیم بحث تامین ارزی است که 

آن هم فعال موجود نیست.

آیا تولید اختیاری خواهد شد؟
ارزی  که  اکنون  اینکه  به  پاسخ  در  وی 

اختیار  پس  نیست  ها  نهاده  تامین  برای 
تولید را به تولید کننده باید داد می گوید: 
به احتمال زیاد چنین تصمیمی تا ماه های 
زیاد  احتمال  شد،به  خواهد  گرفته  آینده 
تصمیم گیری ها به نحوی خواهد بود که 
را  نهاده هایشان  اختار خود  به  مرغداران 
تامین و سالن ها را با حجمی که خودشان 
قادر به تامین نهاده ها باشند پر کنند!!!. 
که  دارد  قیمت  افزایش  یک  این  ولی 

موجب نگرانی هایی خواهد شد.
از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  جویبان 

در  مسئوالن  از  برخی  و  کنندگان  تولید 
این  تمام  که  معتقدند  جهادکشاورزی 
بازار  تنطیم  ستاد  که  زمانی  از  مشکالت 
به  گرفته  قرار  صمت  سازمان  نظر  زیر 
فقط  کند:  می  تاکید  است  آمده  وجود 
دبیرخانه ی ستاد تنظیم تغییر کرده است 
یعنی اعضای این ستاد تغییری نکرده اند.

عالوه بر این برخی از تصمیم گیری ها 
و  خرید  از  دام  امور  پشتیبانی  در شرکت 
توزیع نهاده ها وتامین مرغ بر عهده ی 

جهادکشاورزی است.
معاون امور بازرگانی درباره ی تغییراتی که 
برخی از تولیدکنندگان را ناراضی کرده و 
شیوه ی قبلی آن می گوید: تا یک سال 
تخصصی  دفاتر  که  بود  طور  این  قبل 
تصمیم  ارز  تخصیص  برای  ها  وزارتخانه 
گیری می کردند، هر کسی بر اساس سامانه 
ثبت سفارش هر چه می خواست درخواست 
می داد.اما این موضوع برای یک ماه ادامه 
یافت و بعد از آن تصمیم دیگری گرفته شد. 
الیاس جویبان اضافه می کند: قرار شد بر 
باشد یعنی کسی  اساس دفاتر تخصصی 
که می خواهد ذرت و سویا وارد کند باید 
جهاد  وزارت  تخصصی  دفتر  طریق  از 
اقدام کند البته این موضوع شامل هر نوع 
کاالیی که بخواهد ارز بگیرد بود که باید 
از دفاتر تخصصی وزارتخانه ی مربوط به 

خودش پیگیری می کرد

اما بعد
این شیوه تغییر کرده است. به  اما اکنون 
تامین نشد،  ارز کامل  گفته ی وی چون 
درصد  مختلف  های  سازمان  برای  را  ارز 
بندی کردند،به همین دلیل تامین ارز فقط 
گندم،ذرت  اساسی  کاالی  سه  مختص 
و سویا شد. وی درباره بحران مازاد تولید 
پیشنهادهای مسئوالن تهرانی را بازگو می 
کند که اولین گزینه خرید مرغ مازاد توسط 
به همان  البته  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 

قیمت تمام شده بود.
در  مرغ  شرایط  دهد:  می  ادامه  جویبان 
خراسان جنوبی با سایر نقاط کشور متفاوت 
است، چون ما مرغ زنده می فروشیم، در 
سایر استان ها مرغ به کشتارگاه می آید و 
به شکل امانی در اختیار کشتارگاه قرار می 
گیرد که بیشتر هم مرغ سایز مطلوب است.

وی با اشاره به اینکه شرایط استان به گونه 
بلوچستان  و  سیستان  که  است  بوده  ای 
خریداری  جنوبی  خراسان  از  را  زنده   مرغ 
به  را  مرغش  مرغدار  یعنی  کرده  می 
بلوچستان  خریداری در استان سیستان و 
می فروشد و مابقی را به کشتارگاه می دهد.

وی اضافه می کند: اکنون شرایط سیستان 
و بلوچستان هم تغییر کرده است،اول اینکه 
تصمیمات  و  کرونا  درگیر  هم  استان  آن 
کرونا شد،دوم اینکه اکنون در سیستان و 
از یک میلیون و ۱۰۰  بلوچتان هم بیش 

هزار جوجه ریزی می شود.بنابر این طبیعی 
جنوبی  خراسان  از  خرید  میزان  که  است 
کاهش یابد و مرغداران دچار چالش شوند. 
این مشکالت استان را دو برابر کرده است.

که  کند  می  اشاره  نیز  نکته  این  به  وی 
و  سیستان  در  مسئوالن  با  ها  زنی  رای 
بلوچستان نیز راه به جایی نبره است این 
درحالی است که صنعت طیور در خراسان 
جنوبی به واسطه ی بازار خوب سیستان و 

بلوچستان رشد کرده است.

و حاال جوجه
معاون امور بازرگانی درباره بحران جوجه 
نیز  مجازی  فضای  به  که  مشکالتی  و 
کشیده شد می گوید: در اسفند و قروردین 
ماه قیمت جوجه ا رقم های بسیار عجیب 
رو به رو بود از ۵ هزار تومان تا ۵۰۰ تومان 
که بسیار شرایط ویژه ای بود، که در اینجا 
را  شرایط  مرغدارها  از  برخی  بگویم  باید 
به خرید جوجه ی  اقدام  و  نکردند  درک 
دیگر  طرف  کردند،از  تومانی  هزار   ۵ 
جوجه ی ۵۰۰ تومانی نیز به برخی سالن 

های مرغداری وارد شد.
جای ۱۰  انجام شده  مازاد  ریزی  »جوجه 
جوجه  هزار   ۲۰ تا  هزار   ۱۵ جوجه  هزار 
اینها  ی  همه  و  است  شده  انجام  ریزی 
دست به دست هم داده است تا پایه های 
این صنعت ضعیف شود.اینجا عدم مدیریت 
مرغدارها مشهود است آنها می توانند طول 
دوره  جوجه ریزی را بیشتر کنند و یا اقدام 
به خرید جوجه حتی با قیمت ۵۰۰ تومان 
نکنند. «ا ین نکات را جویبان درباره اهل 

استراتژی نبودن مرغدارها می گوید.

تعیین قیمت بدون حق رای 
تولیدکننده

وی با اشاره به کمیسون تعیین قیمت مرغ 
در بازار می گوید: این کمیسیون در تهران 
اعالم  که  مرغی  قیمت  و  است   مستقر 
به  بنده  البته  است  کشوری  شود  می 
نباید قیمت  این موضوع اذعان دارم که 
تعیین شود چرا که قیمت  مرغ کشوری 
با  تمام شده ی مرغ در خراسان جنوبی 
قیمت تمام شده مرغ در استان خوزستان 
استان  این  در  است.  متفاوت  گلستان  و 
از  باالتر  بسیار  شده  تمام  های  هزینه 

استان های دیگر است.
بارها  را  این موضوع  وی اضافه می کند: 
به کارگروه تنظیم بازار کشور اعالم کرده 
ایم. حتی سال گدشته به شکل جداگانه در 
استان تصمیم گرفتیم،به نحوی که وقتی 
ستاد تنطیم بازار قیمت مصرف کننده هر 
کلیوگرم مرغ گرم آماده ی به طبخ را ۱۱ 
کرد،کمیسیون  اعالم  تومان  و ۵۰۰  هزار 
تنطیم بازار استان قیمت مرغ را ۱۳ هزار 

و ۳۰۰ تومان تعیین کرد.
معاون امور بازرگانی سازمان صمت به این 

موضوع نیز اشاره می کند که در یک سمت 
این طناب حمایت مردم قرار گرفته اند و 
آنها نیز انتظاراتی دارند و سوال می کنند 
که چرا قیمت مرغ در دیگر استان ها کمتر 
است اما در استانی که بیشترین تولید مرغ را 
دارد از مرکز کشور بیشتر است.  وی معتقد 
است: با کاهش عوارض صادراتی مرغ از 
۵ هزار تومان به هزار و ۵۰۰ تومان تولید 
کنندگان می توانند بحث های صادراتی را 
تولید  مازاد  دنبال کنند. چون االن  بیشتر 
داریم بیشتر از این ذخیره نیز نمی شود پس 
بهترین راهکار ادارات مرغ منجمد است  که 
با کاهش عوارض صادراتی کمک خوبی به 

تولیدکنندگان شده است.

 موافقت برای صادرات 
مرغ زنده

وی با اشاره به راهکار دیگری در این زمینه 
می گوید: اگر فردی مرغ گرم آماده به طبخ 
خود را که با استانداردهای شرکت پشتیبانی 
 مطابقت دارد به این شرکت تحویل دهد،

با  به همان میزان مرغ منجمد  تواند  می 
آن  وجه  معادل  پشتیبانی  از  پایین  تاریخ 
دریافت کند و بدون عوارض صادراتی صادر 
کند. جویبان می افزاید: این ها تصمیماتی 
بوده که وضعیت را تا حدودی آرام می کند 
البته بر تمام این تصمیم ها صادرات مرغ 
زنده به افغانستان نیز افزوده شده افغانستان 
نیز برای این امر اعالم آمادگی کرده است. 
به  استان  مصوبه  این  وی  گفته  به 
ارسال  کشور  ادارات  توسعه  کارگروه 
دریافت  را  کشوری  موافقت  تا  شده 
کند،بر اساس آخرین گزارش ها موافقت 
ضمنی این موضوع اعالم شده است و به 
چراکه  شود،  می  ابالغ  استان  به  زودی 
این موضوع می تواند ارز آوری نیز داشته 
دانه  افغانستان  از  دیگر  از طرف  و  باشد 

ذرت وارد استان شود.
حال این مرز پر آوازه در خراسان جنوبی 
که در تمام پیشنهادهای رفع موانع تولید، 
به عنوان یکی از راهکارها از آن یاد می 
مقابل  در  حرکت  آخرین  نظر  به  شود، 
کیش میدان مشکالت صنعت طیور است. 
در حالی که برای این راهکار اندکی زمان 
الزم است اما مرغداران هنوز به اختیاری 

شدن تولید اصرار دارند.   

طرح سنجش کالس 
اولی ها از نیمه دوم تیر

و  آموزش  مدیر کل   - سیما  و  صدا 
پرورش استان گفت: نام نویسی کالس 
اولی ها برای طرح سنجش و دریافت 
نوبت برای آنها، از نیمه دوم تیر توسط 
مدیران آموزشگاه ها در سامانه سنجش 
آغاز می شود. واقعی افزود: پس از نام 
نویسی، سنجش کالس اولی ها از اول 
مرداد در ۱4 پایگاه سالمت با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی انجام می شود 
که از این تعداد، ۲ پایگاه در بیرجند و 
در دو نوبت به مراجعه کنندگان خدمات 
رسانی می کند. وی، مبلغ تعرفه امسال 
هزار  را 4۰  نوبت سنجش  هر  برای 
لغو  اعالم کرد که در صورت  تومان 
نوبت نیز ۲۰ هزار تومان از والدین گرفته 
خواهد شد. نام نویسی نوآموزان پایه اول 
ابتدایی در مدارس نیز از یکم خرداد در 

استان آغاز شده است.
سازمان  رئیس  حسینی  جواد  سید 
کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
این  سه سناریوی مختلف  از  پیش 
برای برگزاری این طرح اعالم کرده 
بود. وی گفته بود: در صورتی که شرایط 
جامعه عادی  و فعالیت مدارس به زودی 
آغاز شود، طرح سنجش نیز مطابق با 
شد ؛  خواهد  انجام  گذشته  سال های 
سناریوی دوم بر اساس وجود بحران در 
حد متوسط برنامه ریزی شده  بود و اگر 
بر اساس تصمیمات ستاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا  تجمعات تا اواخر شهریور 
سال  پایان  زمان  یا  و  باشد  ممنوع 
تحصیلی جاری تغییر کند می توان با 
تغییر زمان برگزاری آزمون های سنجش 
و همچنین افزایش تعداد مراکز طرح 
سنجش در کشور، کار را به انجام رساند. 
از نظر او  بدترین حالت این بود که در 
سال جاری نتوانیم به صورت فیزیکی، 
مراکز سنجش را راه اندازی کنیم که در 
این صورت باید دنبال شرایط دیگری 
سه  این  باشیم.  سنجش  طرح  برای 
سناریو در شرایط فعلی با توجه به تغییر 
وضعیت شیوع کرونا در برخی استان ها 
عملی نشد و در استان خراسان جنوبی 
نام نویسی کالس اولی ها برای طرح 
سنجش، از نیمه دوم تیر آغاز می شود.

خبر ویژه



موفقیت و انرژی

کرونا

برای فرزندتان خرده هدف ایجاد كنید

والدین می توانند با انجام كارهایی به پیشرفت 
شرایط درسی فرزندان شان كمك كنند. آنان باید 
توقعات باال ولی عادالنه از فرزندان شان داشته 
باشند و به آن ها كمك كنند تا خرده هدف های 
قابل اجرا برای خویش به وجود آورند، در این باره 
پدر و مادرها باید به فرزندان شان در رسیدن به این 
خرده اهداف كمك كنند.تالش كنید تا احساس 
انگیزه درونی را در فرزندتان قوی كنید، به گونه ای 
كه به خود اعتماد كند و خودش به تنهایی به دنبال 
راهکار مسائل بگردد. از جمله كارهایی كه والدین 
و معلمان می توانند برای افزایش انگیزش درونی 
دانش آموزان انجام دهند، كم رنگ كردن اهمیت 

نمره و پررنگ كردن اصل یادگیری است.

با بهبود یافتگان كرونا چگونه رفتار كنیم؟

یك متخصص بیماری های عفونی می گوید: 
بهبودیافتگان كرونا می آیند بیمارستان و می گویند 
كارفرما مانع ورود آنها به محل كار شده یا حتی 
همسایگان برای بازگشت به آپارتمان اذیت شان 

می كنند.
وی با تاكید بر اینکه تمامی افراد مبتال به كرونا پس از 
طی دوران قرنطینه و درمان می توانند ضمن رعایت 
توصیه ها بازگشت به كار داشته باشند، ادامه می دهد: 
برای رفع دغدغه این بهبودیافتگان، پرسنل شاغل 
در واحدهای مختلفی كه كارفرما درخواست ارائه 
گواهی سالمت یا بازگشت به كار دارد، می توانند 
برای دریافت گواهی سالمت به درمانگاه بازگشت 

به كار بیماران  بیمارستان مراجعه كنند.
با  نزدیکان  همدلی  و  همراهی  چگونگی  اما 
بهبودیافتگان هم چراغ راهی در مسیر درمان و 
كاستن بار روانی آنها است، موضوعی كه “ سید 
حسن موسوی چلك” رئیس انجمن مددكاران 
اجتماعی ایران در گفت و گو با ایرنا به آن اشاره 
كرد و گفت: وقتی بحرانی مانند ویروس كرونا 
عوارض  و  پیامدها  تواند  می  افتد،  می  اتفاق 
مختلف چه در بعد فردی و چه در سطح جامعه 

داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی از این پیامدها به دلیل عدم 
شناخت ویژگی آن بحران و افرادی كه درگیر 
آن می شوند به وجود می آید. در بحران كرونا 
هم موضوع انگ اجتماعی كه بر پیشانی افراد 
مبتال به كرونا می خورد پیامدهای ناگواری به 
همراه داشته كه باعث ایجاد پویشی با عنوان 

انگ زدایی اجتماعی شده است.

صبحانه مهمترین وعده غذایی روزانه

یك صبحانه  كامل تهیه شده از نان، غالت، شیر و 
میوه، عالوه بر این كه باعث كاهش وزن می شود، 
از ابتالی افراد به بیماری هایی مثل دیابت نیز 
جلوگیری می كند. مواد غذایی كه در این وعده میل 

می كنید یکی از منابع اصلی كلسیم، آهن، ویتامین 
ب، پروتئین و فیبر است. بدن شما به این مواد 
معدنی مغذی برای اینکه بتواند روز خود را شروع 
كند نیاز دارد. خوردن صبحانه ای كه سرشار از فیبر 

است، باعث كاهش خستگی می شود.

آشنایی با گیاه دارویی برباله

گیاه برباله برای درمان مفاصل استفاده می شود.برای 
درمان یرقان مفید است، شادی آور می باشد. برای 
گرفتگی مجاری عروق از این گیاه استفاده می شود. 
كسانی  است.  مفید  بیماری صرع  درمان  برای 

كه امراض ریوی دارند نباید استفاده كنند. برای 
تقویت هوش، حافظه و برطرف نمودن فراموشی 
سنبل الطیب، صبر زرد، برباله، دارچین، از هر كدام ۱۰ 
گرم آسیاب نموده با ۱۵۰ گرم عسل مخلوط نموده 

روزی یك قاشق مرباخوری میل شود.

 افزایش وزن با سالم ترین روش

الغری شما می تواند به دالیل متابولیکی باشد.
برای بررسی اینکه آیا یك علت متابولیکی تحت این 
مشکل وجود دارد یا خیر ، باید با یك متخصص غدد 
درون ریز مشورت شود و پس از آن الزم است با 

پشتیبانی یك متخصص تغذیه روند افزایش وزن را 
مدیریت كنید. باید در طول روز ۵ الی 6 وعده غذایی 
مصرف كنید.  این وعده ها شامل غذاهای پر كالری 
می باشد. از غذاهای بسته بندی شده و فرآوری شده 

حاوی كالری باال باید اجتناب شود.

نوشیدنی مفید قبل از خواب

نوشیدن یك لیوان شیر گرم پیش از خواب روشی 
تسکین  آرامش،  كسب  برای  كه  است  سنتی 
اضطراب  و تسهیل به خواب رفتن استفاده می شود. 
اگرچه افراد بسیاری معتقدند كه این روش بسیار 

موثر است، برخی دیگر بر این باورند كه تاثیر خاصی 
نداشته و چیزی جز یك باور عمومی نیست.ممکن 
است در به خواب رفتن سریع تر به برخی افراد كمك 
كند.  مصرف لبنیات،  پیش از خواب ممکن است به 

برخی افراد در تجربه خواب آرام  شبانه كمك كند. 

نور آبی و ارتباط آن با خواب

استفاده از روشنایی مصنوعی هنگام شب ممکن 
است به مشکالت خواب منجر شود. نور آبی ساطع 
شده ممکن است موجب فریب مغز شده و فکر كند 
كه روز است.نور آبی هنگام شب می تواند چرخه 

های خواب طبیعی مغز انسان كه برای سالمت 
مطلوب بسیار مهم است را مختل كند.بدن انسان 
دارای یك ساعت داخلی است كه ریتم شبانه روزی 
چرخه بیولوژیکی 24 ساعته كه بر عملکرد داخلی 

بدن تاثیرگذار است را تنظیم می كند. 

اپیدمی كرونا نباید برای مردم عادی شود. به عبارتی باید جلوی عادی شدن كرونا گرفته شود و 
مردم همچنان توصیه  های مسئوالن از جمله فاصله گذاری اجتماعی را رعایت كنند. مردم باید نسبت 
به بیماری كرونا حساس باقی بمانند، رعایت كامل توصیه  های بهداشتی یعنی رعایت فاصله  گذاری 
اجتماعی، استفاده از ماسك و دستکش یکبار مصرف و سایر نکات بهداشتی توسط مردم از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. برخی از تخمین  های جهانی نشان می  دهد كه تا اواخر شهریور ماه، اپیدمی در 
ایران به حد قابل قبولی كنترل خواهد شد، مردم باید ابزارهای كنترل این اپیدمی را رعایت كنند چون 

بدون رعایت آن موارد نمی  توانیم این بیماری را مهار كنیم.

یك متخصص تغذیه گفت: نوشیدن آب یخ باعث احساس تشنگی مضاعف در فرد می شود. وی اظهار كرد: 
با نزدیك شدن به روزهای گرم سال و افزایش دمای هوا، كم كم فریزرهای مردم از ظرف هایی یخی كه در 
ساعات گرم روز به داد آنها رسیده و به كاهش عطش آنها كمك می كنند، پر می شود. وی ادامه داد: بسیاری 
از مردم عادت دارند در روزهای گرم سال نوشیدنی های خود را تگرگی یا با تکه های یخ بنوشند و عقیده دارند 
فقط با یخ است كه می توان گرمای هوا را قابل تحمل كرد. نوشیدن آب یخ شاید لذت زیادی داشته باشد 
ولی آسیب هایی كه به سالمت و بدن انسان وارد می كند را نباید دست كم بگیریم. وی افزود:  این امر باعث 

از دست رفتن آب بدن و احساس تشنگی مضاعف می شود.       

آسیب هایی كه نوشیدن آب یخ به بدن وارد می كندكرونا از بین نرفته، همچنان آن را جدی بگیرید

نگران نباشید، شما در این زمینه تنها نیستید، بلکه همه 
كنکوری ها در موارد و زمان های گوناگون، دچار افکار منفی 
و ناامید كننده می شوند؛ ولی نکته مهم این است كه بتوانید 
این افکار را دور بریزید و به خوبی در ادامه مسیر قرار بگیرید. 

هر كاری را كه با موفقیت انجام داده اید، یادداشت كنید.
مسلما شما تا به حال موفقیت های تحصیلی و یا غیر 

تحصیلی داشته اید تا بتوانید آن ها را یادداشت كنید.
جایگزینی افکار مثبت: باید به موردهای مثبت فکر كنید و 
آنها را در خویش تقویت كنید. سعی كنید از امروز به بعد در 

تمام روز به موردهای مثبت فکر كنید.توجه: حتی اگر مورد 
مثبتی سراغ ندارید، فکر كنید و پیدا كنید. هزاران فکر مثبت 
هست، كافی است تمركز كنید. به عنوان مثال آینده خوب، 

موفقیت در زندگی، موفقیت در كنکور، رتبه عالی
روی عملی كردن آرزوهای خویش تمركز كنید: گاهی 
آنقدر غرق مطالعه و مسائل مربوط به كنکور می شویم 
كه یادمان می رود مقصود اصلی از شركت در آن چیست. 
به همین علت هم با كم ترین موضوعی، دچار نومیدی 
و یاس می شویم. به جای این كه یك آزمون یا به یاد 

نیاوردن یك مبحث درسی، شما را به هم ریخته و ناامید 
كند، مقصود اصلی تان را در ذهن خویش تجسم كنید و با 
خود بگویید كه انتظار دارید كه چه اتفاق متفاوتی رخ دهد. 
روی هدفتان تمركز كنید و بدون این كه به افکار منفی 
در ذهن تان فرصت جوالن دهید، با انرژی ادامه دهید. 
باافکار منفی مقابله كنید,راهکار های مقابله با افکار منفی 

كنکور,كنکوری ها با افکار منفي مقابله كنید

شیوه های مقابله با افکار منفی کنکور
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49836
85214

95
732

69
195

67
43726

86149
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.

457481296

294637581

816925347

921754638

478396152

635218974

143869725

589172463

762543819

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید مهدی قوی پنجه،  طبس(: هر مادري آرزو دارد تا مجلس شادي فرزندش را ببیند ولي براي من )مجلس شادي( در سنگر جهاد چیده شده است... هرمادري آرزو دارد تا جمله 
شادي فرزندش را بچیند ولي جمله شادي من در سنگر پر از رحمت الهي چیده شده است.

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

به یک راننده لودر،تراکتور و نیروی تدارکات 
جهت کار در نایبند طبس با حقوق عالی و بیمه 

نیازمندیم.        09155623441 یم
ند

ازم
نی

به 2 نفر خانم مجرد و با تجربه 
جهت کار در سالن زیبایی 

واقع در خیابان معلم 
نیازمندیم. 

09159387239

یم
ند

ازم
نی

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 
)لوازم پراید، پژو ، پیکان و...(

به فروش می رسد. 09059953462 شی
رو

ف

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و غیره
 09157212359 – 09364782605

09364782506 شی
فرو

به یک نفر همکار خانم جهت کار
 در فروشگاه آرایشی بهداشتی نیازمندیم .  

ساعت کار : 8/30 الی 13     17 الی 21
09120499887 یم

ند
ازم

نی

 برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک
 ایران 95  213 ج 38 به نام غالمحسین شاهک 

زهی با کد ملی 3591816345 مفقود گردیده
دی و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قو
مف

برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک ایران 52  479 ب 25 به نام یوسف حیدری با کد ملی 0653275706 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و سند خودروی سواری پراید
  به شماره پالک 179 ب 17 ایران 52 به نام 

نور محمد عبرانی به شماره ملی 5239094489 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

09150806459 - 09039642773  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی 13

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 

* ارائـه مشاوره در انتخاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات

* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

* فروش کاشی و سرامیک از متری۱۰/۰۰۰ تومان
* فروش انواع لوله و اتصاالت فاضالبی و سرد و گرم و ۵ الیه 

* فروش آبگرمکن بوتان، کولر، هود و گاز و سینک
* فروش کلیه لوازم یدکی فالش تانک ، فرنگی، وان و جکوزی و ...

۰۹۱۵۳۶۱۳۵۱۱ - ۳۲۴۴۲۳۹۷
   آدرس: داخل مدرس ۲۵ - روبروی مدرسه امام حسین )علیه السالم( - پالک ۳۲

فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی هاونگی

ت و اقساط ویژه
خفیفا

 با ت

ت افتتاحیه
ه مناسب

ب

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

فروش انواع عایق استخری، آب بندکننده های قوی ، 
آب بند پلیمری و ...

فروش انواع چسب های ساختمانی، عمومی، صنعتی و ...

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 09155612533

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش 1۷ شهریور 32
09365643596 - عباسپور
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دومین روز بدون کرونا در استان

دیروز مورد جدیدی از ابتال به ویروس کرونا د در خراسان جنوبی شناسایی نشد. ۲۸ اردیبهشت اولین روزی بود که خراسان جنوبی موردی از ابتال به کرونا نداشت. 
به گزارش صدا و سیما، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از ۵۳ آزمایش انجام شده، جواب تمام آن ها منفی بود و تعداد مبتالیان کرونا در خراسان 
جنوبی همان ۶۵۶ نفر ماند.  وی گفت: از تعداد ۶۵۶ نفر مبتالیان استان تاکنون ۶۰۷ نفر با حال عمومی خوب ترخیص شدند و ۴ بیمار در بیمارستان ها بستری هستند.

محتکران 10خودروی میلیاردی 
در دام پلیس استان

سواری  1۰خودروی  خبر-  گروه 
به  خارجی  و  ایرانی  شده  احتکار 
میلیون   ۳۵۰ و  میلیارد   ۲ ارزش 
کشف  بیرجند  شهرستان  در  تومان 
گفت:  استان  انتظامی  فرمانده  شد. 
بازار  اخیر  آشفتگی های  به  توجه  با 
اینکه  و  قیمت ها  نوسان  و  خودرو 
امید  افراد سودجو و فرصت طلب به 
دستیابی به سود های کالن حاصل از 
این نوع معامالت، اقدام به نگهداری 
خودرو های صفرکیلومتر و فاقد پالک 
در پارکینگ های عمومی و انبار ها و 
می کنند،  بازار  در  آن ها  عرضه  عدم 
موضوع به صورت ویژه توسط پلیس 
آگاهی استان پیگیری شد. سردارمجید 
آگاهی  پلیس  افزود: مأموران  شجاع 
استان با دریافت اطالعاتی مبنی بر 
احتکار خودرو در ۲ باب منزل مسکونی 
در شهرستان بیرجند موضوع را بررسی 
و محل احتکار خودرو ها را شناسایی 
کردند که با هماهنگی مقام قضایی، 
در بازرسی از این منازل ۶ سواری پژو، 
سواری  یک  کیاسراتو،  سواری  یک 
یک  و  ساندرو  سواری  یک  هایما، 
این  در  پراید کشف شد. وی گفت: 
خصوص، ۲ متهم دستگیر و تحویل 
مقامات قضایی شدند و خودرو ها به 
پارکینگ منتقل شد. چندی قبل معاون 
بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
داده  اخطار  استان  صمت  سازمان 
بود که  تمام پارکینگ ها و انبار های 
خودرو، ملزم به اعالم موجودی خود 
شده اند و تخلف از این دستورالعمل،

 مشمول تخلف احتکار است.

یک کشته و ۳ مصدوم در 
تصادف محور سربیشه- بیرجند

سربیشه- محور  در  رانندگی  حادثه 
بر  مصدوم  و ۳  کشته  یک  بیرجند 
جای گذاشت. جانشین رئیس پلیس 
راه خراسان جنوبی گفت: این حادثه سه 
شنبه شب ساعت ۲۳:1۹ دقیقه در ۲۶ 
کیلومتری محور سربیشه - بیرجند بین 
کشنده ولوو و سواری پراید رخ داد که 
راننده ۴۲ ساله سواری پراید جان باخت 

و همسر و دو دخترش مصدوم شدند.
سرهنگ توفیقی نیا علت حادثه را بی 
احتیاطی و انحراف به چپ از سوی 

راننده کشنده ولوو اعالم کرد.

انهدام باند بین المللی قاچاق 
مواد مخدر

باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در 
خراسان  پلیس  مشترک  عملیات 
جنوبی و سمنان منهدم شد. فرمانده 
انتظامی استان گفت: رصد و اشراف 
اطالعاتی مأموران پلیس در خراسان 
جنوبی حاکی از این بود که قاچاقچیان 
مواد مخدر با یک وانت و ۲ خودروی 
سواری پژو در حال حمل مواد مخدر 
به شهر های مرکزی کشور هستند. 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ویژه  تیم های 
برای  سمنان  و  جنوبی  خراسان  از 
و ۳  اعزام  بازداشت سوداگران مرگ 
از آن ها  بازرسی  خودرو توقیف و در 
۵۰۴ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و ۳1۵ 
کیلو و ۶۰۰ گرم حشیش کشف شد. 
از  وی گفت: در این عملیات ۴ نفر 

اعضای این باند دستگیر شدند.

حوادث

*مرحومه فاطمه نساء چهکندی مادر 
سالگی  در ۸۵  افشین  سعید  شهید 
سالگی در اثر بیماری و کهولت سن 

دعوت حق را لبیک گفت.
* وعده استاندار برای تامین تجهیزات 
آموزشی خوابگاه های دانش آموزی 

بشرویه محقق شد.
* عضو گروه پژوهشی تولید و فرآوری 
گیاهان استراتژیک جهاد دانشگاهی 
استان از خاتمه فاز اول طرح پژوهشی 
کاهش میزان چروکیدگی و شکستگی 
روش  از  استفاده  با  خشک  عناب 
ترکیبی پوشش خوراکی و خشک کن 

در استان خبر داد.
آستان قدس رضوی ۳۶ کالس   *
آموزشی را در شهر بیرجند احداث می کند.
* کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
در دو ماه گذشته ۸۴ طرح اشتغال با ۲۹ 
میلیارد ریال برای جامعه هدف اجرا کرد 

و ۶۴ نفر خودکفا شدند.
مردمی  مشارکت های  معاون   *
از جمع آوری چهار  استان  بهزیستی 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال فطریه و 

کفاره توسط بهزیستی استان خبر داد.
*  رئیس هیئت ورزش های همگانی 
استان گفت: ۶ دوره مربیگری در شش 

ماهه دوم سال ۹۸ برگزار شد.

اخبار  کوتاه 

باد شدید مرزهای شرقی استان
 را در می نوردد

مهر- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از 
وزش باد شدید و گرد و غبار خبر داد و گفت: 
احتمال بروز خسارت در مرز شرقی استان وجود 
دارد. علیرضا خندان رو بیان کرد: با توجه به 
الگوی نقشه و خروجی مدل های هواشناسی، تا 
جمعه وزش باد شدید در نوار شرقی و آسمانی 
غبار آلود پیش بینی می شود. وی از احتمال بروز 
خسارت برای مرز شرقی خبر داد و افزود: وزش 
باد و گرد و خاک در نواحی مرکزی با شدت 
کمتری خواهد بود. وی ادامه داد: شرایط دمایی 
استان تا پایان هفته تغییر چندانی نخواهد داشت.

انتصاب دبیر ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر بیرجند 

مهر- طی حکمی از سوی حجت االسالم 
در  فقیه  ولی  نماینده  عبادی،  المسلمین  و 
خراسان جنوبی »حسین خراسانی مطلق« به 
عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

شهرستان بیرجند منصوب شد.
آغاز مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه 

کمک  رزمایش  سوم  -مرحله  سیما  و  صدا 
در  ها  استان  از  تعدادی  با  همزمان  مومنانه 
خراسان جنوبی آغاز شد. فرمانده سپاه انصار 
الرضا)ع( استان گفت: در این مرحله ۳۴ هزار 
و ۶1۲ بسته معیشتی آماده و بوسیله جهادگران 
بسیجی بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا 
توزیع می شود. سردار قاسمی با بیان اینکه این 
پایان کمک و همدلی برای نیازمندان نیست، 

افزود: این مسیر همچنان ادامه دارد.

پرداخت 1۶ میلیارد تسهیالت اشتغال 
در استان

صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی در ۲ 
سال گذشته 1۵ میلیارد و ۷۵۹ میلیون تومان 
تسهیالت، برای ایجاد اشتغال در ۴ شهرستان 
مرزی استان پرداخت کرده است. به گزارش 
صداوسیما، زنگنه مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید استان گفت: این تسهیالت برای ۲۹۶ 
طرح حدود 1۶ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
در ۴ شهرستان مرزی زمینه های کشاورزی، 
صنعتی، فرآوری، گردشگری و صنایع دستی 

پرداخت شده است.

فروش 1.2 میلیارد کتاب در استان 

ایرنا - معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از 
فروش بیش از یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال 
در طرح بهارانه کتاب استان خبر داد. محمود 
رمضانی افزود: در مدت اجرای طرح بهارانه 
کتاب ۹۹ ۴ هزار و ۹۰ کتاب خریداری شد که 
از این تعداد ۳ هزار و ۷۳۲ کتاب در مرکز استان 

و ۳۵۸ کتاب در شهرستان ها به فروش رسید.

قول استاندار برای بهسازی
 اردوگاه هدایت

ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: 
اردوگاه  بهسازی  و  زیباسازی  برای  استاندار 
دانش آموزی هدایت قول مساعد داد. محمدعلی 
محمدصادق  ساعته   ۵ بازدید  درباره  واقعی 
معتمدیان از این اردوگاه افزود: در این بازدید وی 
دستور اهدای مجموعه کامل تجهیزات ورزشی 

به این اردوگاه را صادر کرد.

هزارمیلیارد برای توسعه راه های استان 

مهر- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
از ایجاد ۲۵۰ کیلومتر باند دوم در محورهای 
مواصالتی استان طی سال جاری خبر داد و 
گفت: برای این پروژه ها یک هزار میلیارد تومان 

اعتبار پیش بینی شده است.

همه رشته های ورزشی فعال شد

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: 
همه رشته های ورزشی با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی فعالیت خود را در استان از سر گرفته اند 
تماشاگر  بدون  ورزشی  مسابقات  برگزاری  و 
انجام می شود. به گزارش ایرنا، حسن عزیزی 
در نشست مجمع سالیانه هیئت همگانی استان 
خراسان جنوبی افزود: همه فعالیت هایی که جنبه 
تجمع مردم را دارد، مثل برگزاری جشنواره ها و 

همایش های  پیاده روی خانوادگی ، تعطیل است.

 سه زمین لرزه در استان 

ایرنا - سه زمین لرزه دیروز حوالی سربیشه و 
 آرین  شهر در استان خراسان  جنوبی را لرزاند.

به گزارش شبکه لرزه نگاری بیرجند ، زمین 
دیروز  بامداد  ریشتر   ۳.۵ بزرگی  به  لرزه ای 
ساعت یک و ۳۶ دقیقه حوالی سربیشه را لرزاند. 
همچنین برای بار دوم زمین لرزه ای به بزرگی 
۲.۹ )ریشتر( ساعت یک و ۳۷ دقیقه حوالی 
سربیشه را لرزاند و سومین زمین لرزه  به بزرگی 

۲.۶ ریشتر  در حوالی آرین  شهر ثبت شد.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران گفت: با 
توجه به شرایط موجود و پیگیری هایی که 
انجام شده در ۳ ماه آینده فاز نخست طرح 
فوالد قاینات که پیشرفت خوبی هم داشته 

است به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا، امیرحسین نادری در حاشیه 
بازدید از مجتمع فوالد قاینات افزود: قول هایی 
برای راه اندازی فاز احیای آهن اسفنجی در 
سال جاری داده شده بود، اما شیوع بیماری 
کرونا و برخی مشکالت از جمله تحریم ها، 
تاخیر ایجاد کرد. به گفته وی با راه اندازی 
این مجتمع فوالدی در سالی که مزین به 

جهش تولید است، در مرحله اول ۳۰۰ نفر 
به صورت مستقیم مشغول به کار می شوند 
و به صورت غیرمستقیم نیز اشتغالزایی زیادی 
خواهد داشت. مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
ایران گفت: با راه اندازی کارخانه فوالد قاینات، 
استان خراسان جنوبی به جمع استان های 
دارای صنعت فوالد می پیوندد. وی بر سرعت 
بخشیدن به کارها تاکید و اضافه کرد: طرح 
قاینات از زمان بندی اولیه عقب افتاده و باید 
این عقب ماندگی هرچه سریعتر جبران شود 
تا شاهد رشد اشتغال پایدار و توسعه همه 

جانبه در منطقه باشیم.

مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونان 
فوالد  طرح  از  ایران  فوالد  ملی  شرکت 
قاینات که در دست اجرا است، بازدید کردند.
طرح فوالد قاینات در استان خراسان جنوبی 
یکی از طرح های هفتگانه فوالدی در هفت 

منطقه کمتر برخوردار کشور است.
سفرهای  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
از اجرای طرح فوالد  بازدید  شهرستانی و 
استانی  جنوبی  خراسان  بود:  گفته  قاینات 
برخوردار و سرشار از ظرفیت های معدنی، 
ظرفیت های استراتژیک، نیروی انسانی با 

فرهنگ و با تاریخ است.

محمدصادق معتمدیان افزود: کارخانه فوالد 
یکی از مهمترین ظرفیت هایی است که به 
دلیل اختالفات بین شرکت های پیمانکاری 
متوقف شده بود اما این نوید را می دهیم که با 
تدابیری که اتخاذ شده به سرعت این پروژه 
عظیم را که اخیرا به دولت واگذار شده به 
سرانجام برسانیم و اشتغال پایدار را تا پایان 
سال با افتتاح فاز اول این پروژه فراهم کنیم. 
وی گفت: اشتغال در پروژه فوالد با اولویت 
جوانان این منطقه باید صورت گیرد و شاید 
نگرانی  پروژه  این  بودن  آب بر  به  توجه  با 
توجه  با  اما  باشد  داشته  وجود  مردم  بین 

پساب  از  استفاده  و  جدید  فناوری های  به 
آب  منابع  از  آب  میزان  کمترین  فاضالب 

زیرزمینی برداشت خواهد شد.
سلمان اسحاقی، نماینده منتخب مردم قاینات 
و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی هم با 
اشاره به دیدارش با مدیرعامل شرکت ملی 
فوالد ایران در کانال تلگرامی خود نوشت: 
ان شاءا... با پیگیری های مستمر، مذاکرات 
کارشناسی شده و همراهی استاندار و مدیران 
صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های 
صنعتی و  فوالد کشور شاهد بهره برداری این 

پروژه بزرگ باشیم.

افتتاح فوالد قاینات در کوره تابستان

ت
ترن

س: این
عک

سرمایه گذار  جذب  فراخوان   - زاده   رجب 
برای استفاده از ظرفیت گلخانه ها در استان 
به زودی منتشر می شود. طرحی که یک 
مقام کشوری از آن به عنوان انقالبی برای 
استان تعبیر کرده است و امکان و امتیازی 
که استاندار از اولین روزهای حضورش برای 
خراسان جنوبی پروراند تا به هدفی برسد که 
اگر طبق برنامه اش پیش برود می تواند آینده 
اشتغال این استان را تضمین کند. معتمدیان 
درباره هدفش می گوید: »هدف از اجرای 
این  استان  سطح  در  گلخانه  هکتار  هزار 
است که مردم به درآمد برسند.« رویکردش 
در اجرای طرح بزرگ گلخانه ها در استان، 

توانمندسازی مردم است.

برای مردم 
با مدیر عامل و رئیس  او در جلسه دیدار 
هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی 
مردم  را  پروژه  این  گذار  سرمایه   کشور 

سرمایه گذاری  دهد:  می  ادامه  و  داند  می 
مردم در این پروژه، ضمن تثبیت اشتغال، 

درآمد پایداری را نیز به همراه دارد.
زمینه را از مدتی قبل فراهم کرده و حاال همه 

چیز را مهیا برای شروع می بیند. می گوید: 
استان برای اجرای هر چه سریعتر این پروژه، 
درخور  اقدامات  گذشته،  ماه  الی ۷  طی ۶ 
توجهی را انجام داده است. شناسایی اراضی 

مستعد، تأمین زیرساخت ها، تخصیص آب 
و پرداخت تسهیالت از مهم ترین کارهایی 
است که به گفته معتمدیان انجام شده است.
توضیح می دهد که  این اقدامات در راستای 

ترغیب مردم به سرمایه گذاری و حمایت از 
سرمایه گذاران در این پروژه دنبال شده و به 

نتیجه رسیده است.
استاندار از انتشار فراخوان جذب سرمایه گذار 

از این ظرفیت خبر می دهد  برای استفاده 
اصولی  و  دقیق  اجرای  برای  که  فراخوانی 
آن فرمانداران را مکلف کرده ورود یابند و بر 
جذب سرمایه گذاران بومی برای بهره برداری 
از این امکانات و سرمایه گذاری در پروژه های 

گلخانه ای به جدیت نظارت کنند .
بر اساس تفاهم نامه منعقده با معاون اول 
گذشته،  سال  مهرماه  در  جمهور  رئیس 
استان برای اجرای هزار هکتار گلخانه طی 
سه سال آینده اعالم آمادگی کرده است. به 
گفته استاندار از مجموع این هزار هکتار، 1۵۰ 
هکتار برای ایجاد بارگاه زرشک، 1۰۰ هکتار 
برای ایجاد مجتمع های دامپروری، ۵۰ هکتار 
برای ایجاد استخر پرورش شیالت و آبزیان 
و بقیه برای ایجاد مجتمع های گلخانه ای 

تعیین شده است.

سال آینده، هنگام درو
مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی 

کشور هم در این دیدار با تأکید بر جدیت 
این  اجرای  برای  جنوبی  خراسان  جهد  و 
پروژه، می گوید: احداث این حجم گلخانه 
در حد انقالبی برای استان است. علی اشرف 
منصوری، با اشاره به اینکه این پروژه، چهره 
یادآور شد:  کرد،  خواهد  دگرگون  را  استان 
تأثیرات این پروژه را مردم امسال و سال آینده 
خواهند دید. برنامه احداث گلخانه در کشور 
کشاورزی  جهاد  وزارت  که  است  سیاستی 
کشور  مختلف  نقاط  در  آن  اجرای  برای 
کند.  می  جستجو  جدی  و  پیگیر  مدیران 
وزیر جهاد کشاورزی گفته است که امسال 
برای ایجاد هفت هزار و 1۰۰ هکتار گلخانه 
در کشور برنامه دارد. کاظم خاوازی احداث 
گلخانه را اقدامی مطلوب برای افزایش تولید، 
اشتغال خوانده  اقتصادی و  صادرات، رونق 
و گفته: باید الگوی کشت گلخانه ها بیشتر 
مورد توجه باشد تا زنجیره اشتغال و اقتصاد 

در کشور توسعه یابد.

انقالب گلخانه ای
دستور استاندار به فرمانداران برای دگرگونی چهره استان 

شهر صندل بیرجند
ارسال رایگان 

برای همشهریان عزیز بیرجندی
نبش مدرس 2 و ۴ - شهر صندل

shahresandal.birjand :آدرس اینستاگرام

ماشین آالت کشاورزی 
حسینی

برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا آمادگی خود را 
جهت ارسال ادوات و قطعات یدکی تیلر و علفزن و... 

در شهر و روستا اعالم می دارد.
بلوار امام رضا )ع(، نبش ورودی کارگران جنوبی
شماره تماس: 0۹1۵۳۶1۴10۷ - حسینی 

اطالعیه مهم عیدانه
 فروشگاه ساعت گازارپور

به دلیل شیوع ویروس کرونا کلیه ساعت های مردانه و 
زنانه، اسپورت، دیواری، سالنی صد در صد اورجینال، ارسال 
با پیک رایگان / در کمترین زمان بدون تعطیلی درب منزل یا 
محل کار. بن خرید غیر نقدی فرهنگیان و کارکنان دولت

تلفن: ۳222۳۴12 – ۳222۹۵1۵
آدرس: بیرجند، بازار ، جنب بانک سپه مرکزی

Saat_ gazarpoor :پیج اینستاگرام
تلگرام: 0۹1۵۵۶1۷0۸۶

مـزون سـِِرن 
پذیرش غیرحضوری سفارش و تحویل درب منزل جهت 

جلوگیری از تجمع/ کلیه اجناس با 10 درصد تخفیف
– خیابان یاس   بلوار غفاری  انتهای  آدرس: 

پالک 2۸ - جنب نمایندگی بیمه البرز 
@ mezon_seren  و قبل از کافه دیدار
0۵۶۳2۳۴1۳۳۴-0۹1۵۷۴00۴۹۵

فروشگاه کفش کودک و نوجوان نی نی گام 
جهت رعایت مسائل بهداشتی و تردد کمتر شما 
عزیزان اقدام به ارسال رایگان به تمام نقاط شهر 
و استان می نماید.  جهت مشاهده مدل ها به کانال 

تلگرام  یا پیج اینستاگرام مراجعه کنید
بین مدرس ۵2 و ۵۴ / 0۹1۵۳۶1۴۹12 - چرم پیشه

  @ shoesninigam  :اینستاگرام
@ni-ni-gam  :تلگرام

غذا آماده برادران کارگر
همکاری غذا آماده برادران کارگر 

با همشهریان گرامی/ تحویل غذا درب منزل
پیک رایگان در محدوده میدان امام

    ۳2222۹۹۶ – 0۹1۵1۶۵2۵00
آدرس: میدان امام- ابتدای خیابان صمدی

بیمه آسیا نمایندگی ممتاز 
صادق سیاسی

کلیه خدمات بیمه ای به صورت
 تلفنی و تحویل در محل انجام می پذیرد

تلفن تماس: ۳22۳۳200

پوشاک بارکد
جهت رفاه حال  همشهریان گرامی آمادگی خود را جهت 
پذیرش سفارش غیر حضوری اعالم می دارد. تحویل درب  منزل

@barkod_poshak :آدرس تلگرام
  aliayobi :آدرس اینستاگرام

0۹1۵۵۶2۹۸۵۵

خان نشین نارین 
آغاز فروش عیدانه 

در کانال ما عضو شوید /  مدل خود را انتخاب کنید
غیر حضوری سفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید

@ khanneshin-narian 
بیست متری دوم شرقی به سمت پاسداران – پالک 1۸    

تلفن:0۹1۵۸۶۴۳212

سوپر گوشت مدرس
پذیرش گوشت سفارشی 

)گوسفند، گوساله، شتر، جگر، کله پاچه، دنبه(
 فقط با یک تلفن/ ارسال درب منزل شما

۳202۳0۸2 - 0۹1۵۵۶10۵۷2
آدرس: مدرس 1 – انتهای کوچه

تاالر و رستوران کریم
در خانه بمـانیم

های 0۹1۵۶۵۸0۷1۶   شماره  با  کافیست  عزیزان  شما 
۳221۸۴۹0 - ۳221۸22۹ تماس حاصل فرمایید. سفارش 
بیش از 2 پرس “پیک رایگان” 11 صبح الی 22 به صورت تمام 

وقت/ سرویس های غیر حضوری /  پرداخت غیر حضوری
آدرس: خیابان ارتش، حدفاصل سه راه معلم و غفاری، 

تاالر و رستوران کریم

باطری شما را در محل
 عوض می کنیم

سفارش تلفنی و تحویل رایگان در محل 
0۹1۵۷۴00۷۸0-0۵۶۳220۴۴۹0  - 0۹1۵۹۶22۴۷2

@ battrimokhtari :آیدی کانال ما در تلگرام

خشکشویی برجیس
آماده ارائه خدمات شستشو و اتوی البسه ،پرده و 

... به صورت غیر حضوری
)شستشو  پتوی با تخفیف ویژه(

0۹1۵۶۵۵2۵۳۳ - 0۵۶۳2۴۵۴۵۷۷
آدرس: نبش غفاری ۳0  

رستوران سنتی 
شمس العماره

با محیطی کامال بهداشتی
 آماده پذیرایی از همشهریان عزیز می باشیم. 

۳2۴۵۴1۳0 – ۳2۴۵۴220
آدرس: غفاری- میدان ولی عصر”عج” )اکبریه(

 رستوران سنتی شمس العماره

هایپر مارکت کوثر
برای حفظ سالمتی مشتریان گرامی سفارش شما 

عزیزان را غیرحضوری پذیرش کرده
 و درب منزل تحویل می دهیم.

)در محدوده معصومیه و سایت اداری(
0۵۶۳2۳۵۸2۴۶ - 0۹۳۷۵۶۳۵۳00

  0۹1۵1۶۳1۶1۴ – شریفی

پوشاک باقری
عرضه کننده انواع پوشاک زنانه

 )غیر حضوری سفارش دهید درب منزل تحویل بگیرید(
بازار ملک - جنب عطاری خالدی   آدرس: 

مقابل طالجات شمس
  ۳2221۸۸۸ -0۹1۵1۶۳00۳۶

فروشگاه آرایشی بهداشتی آفتاب
لطفا در منزل بمانید ما هم در کنار شماییم
رایگان  تحویل  اینستاگرام/  در  آنالین  سفارش 

درب منزل/ مشاوره تلفنی رایگان
GALLERIAFTAB201۶  :اینستاگرام

واتساپ: 0۹1۵1۶۳۳202
فروشگاه: ۳2220۸۶۹

بیمه ایران
 نمایندگی عزیزی

بیمه تو آنالین بخر/ کلیه خدمات بیمه ای به صورت 
آنالین و تحویل رایگان در محل انجام می شود. 

0۹22۵۶1۶001
 bime_iran۳۶2۳۵@ :تلگرام

bime_iran_birjand :اینستاگرام

تولیدی کیف مظفــری 
نمایندگی چمدان تیرول و کت در خراسان جنوبی

بیش از 200 مدل کیف زنانه
فروش غیرحضوری تحویل پایان هر روز

بازار – پشت بانک تجارت – سه راه اسدی
0۹۳۶۶۶2۴2۵۸ – مظفری

@ mozaffari.bag   mozaffari_bag

تحریر بوعلی
فروش ویژه آنالین جهت رفاه حال همشهریان عزیز

در پیج ما عضو شوید، انتخاب کنید، ارسال از ما
booalistore :اینستاگرام

شعبه یک: معلم ۳۹ – 0۹1۵۵۶1۵0۹۵
شعبه 2: مدرس 1۶ – 0۹۳۹۵۶1۵0۹۵ - قدبا

آب شیرین کن کاریز آب
تعویض فیلتر آب شیرین کن/ مشاوره و فروش 
انواع دستگاه تصفیه آب در نمایندگی آکوا جوی 
بیرجند به قیمت مصوب/ خدمات غیر حضوری 

با مراجعه سرویسکار به درب منزل
0۵۶۳220۴۴۸۴ - 0۹1۵۷۴1۷۹00

0۹1۵۳۶22۶۹0 - حسینی

رستوران سروناز
پیک رایگان/ غذا  کامال بهداشتی و ظروف آلومینیوم 

قابل ضد عفونی مجدد در ماکروویو و آب داغ

۳2۴۴2۸۸۴ - 0۹1۵1۶1۴0۶۹

پوشاک تن جامه
ارائه دهنده انواع لباس های زنانه، مردانه، بچگانه

شعبه اول: میدان امام- ابتدای بازار
شعبه دوم: جمهوری ۸– روبروی بانک قوامین

0۵۶ – ۳222۵۹۸۷ - ۳22۳211۳  
@poshaktanjame0۹1۵۵۶2۸22۶ - اینستاگرام

سوپر مارکتشمس
جهت رفاه حال همشهریان گرامی  

آماده ارائه خدمات غیر حضوری می باشد. 
)سفارش غیر حضوری/تحویل خرید شما درب منزل(

آدرس: بین معلم 10 و 12 
۳220۴1۷۷ - 0۹1۵۵۶20۷۶۸

تیک مارکت
“ در خـانه بمـانیم “

جهت رفاه حال همشهریان گرامی
 آماده سفارش غیرحضوری

 انواع مواد غذایی / تحویل درب منزل / پیک رایگان
0۵۶۳2۴۶۳۴۴۴ - 0۹1۵۸۶۳۹0۶۶

دهکده سالمتی شرق
انواع ادویه جات، عرقیات، سویق، اسنک سویق، 

سبزی خشک و ...
)کلیه  منزل  درب  ارسال  و  غیرحضوری  فروش 

محصوالت به صورت بسته بندی عرضه می گردد(
آدرس: بیرجند - بین پاسداران ۳1 و ۳۳

۳20۴۴00۹- 0۹1۵۶۶۷۷212 - 0۹010۵0۹۹2۷
@ dehkade salamatishargh :تلگرام

آجیل و سوغات هالل
برای حفظ سالمتی شما آجیل و سوغات با بسته بندی 

بهداشتی و با نازل ترین قیمت عرضه می گردد. 
تحویل درب منزل

0۹1۵۷2۳۳۷1۶ -  ۳22۳2۷۴0
helal_saffron  :اینستاگرام

لوازم یدکی و موتور فروشی 
مهدی آبادی

در خانه بمـانید، با ما تماس بگیرید 
چهارراه اول صمدی، سمت راست، 100 متر جلوتر    

0۹1۵۳۶102۹۸
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
َمن َطلََب الرئاسَة َهلََك

هر که جویای ریاست باشد، نابود شود.
)الكافي : 2/2۹۷/2(

 65 میلیارد برای پس گرفتن 
یک طرح تحقیق و تفحص

منتخب  نماینده  میرسلیم،  مصطفی 
گفت:  یازدهم  مجلس  در  تهران  مردم 
باید  نمایندگان  آرای  جلب  روش های 
به طور کامل و شفاف مشخص شود. 
برای  بوده اند،  دولتمردان  از  برخی 
جلب آرای نمایندگان و همچنین پس 
گرفتن سوال، طرح تحقیق و تفحص و 
استیضاح جذابیت های مالی از خود نشان 
می دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و 
این کار را می کردند. برای پس گرفتن 
یک طرح تحقیق و تفحص 65 میلیارد 
تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در 
مجلس پرداخت شده است. تاکنون تعداد 
زیادی طرح های تحقیق و تفحص در 
مجلس به واسطه همین بده و بستان ها 
متوقف شده است. عباس عبدی فعال 
اظهارات  درباره  طلب  اصالح  سیاسی 
آقای  نظر  اظهار  این  گفت:  میرسلیم 
گفته  دروغ  اگر  کنید.  ثبت  را  میرسلیم 
اذهان عمومی  تشویش  عنوان  به  باید 
محاکمه و مجازات شود. ولی به ظاهر 
فارغ از جزییاتش حقیقت دارد. در این 
صورت باید معلوم شود که کدام طرح 
نماینده  کدام  بوده؟  تفحص  و  تحقیق 
گرفته؟ کدام فرد یا نماینده جدید آن را 
پرداخته؟ و چرا تا کنون رسیدگی نشده 
دست  شود  جدی  پیگیری  اگر  است؟ 

خیلی ها زیر ساطور خواهد بود.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب 
به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره  
مجلس شورای اسالمی پیامی صادر 
فرمودند. معظم له در این پیام خطاب 
راحل  امام  یازدهم گفتند:  به مجلس 

عظیم الّشأن، مجلس را در رأس امور 
جامع ترین  می توان  را  این  دانستند؛ 
تعبیری دانست که شأن مجلس و نیز 
وظیفه  آن را در یک جمله  کوتاه اعالم 
می کند. اگر قانون را راه و مسیر کشور 

بدانیم  و مقصدهایی  قلّه ها  به سمت 
که در قانون اساسی معّین شده است، 
و  ریل گذاری  این  متعّهد  مجلس، 
دهه   در  است.  حیاتی  رهگشایِی 
مطلوبی  نمره   عدالت،  و  پیشرفت 
نیاورده ایم.  به  دست  عدالت  باب  در 
این واقعّیِت ناخواسته باید همه را به 
تالش فکری و عملی در باب معیشت 
اولویت،  مثابه   به  ضعیف،  طبقات 
صاحب نظران  توصیه   سازد.  وادار 
برای  درست  راه  که  گوید  می  ما  به 
اصلی  خطوط  اصالح  مقصود  این 
اقتصاد ملّی است. آنگاه که نمایندگان 
مجلس با شناخت درست از شرایط و 
اولوّیت های کشور و با کارشناسی، با 
پاک دستی  با  منّظم،  و  فّعال  حضور 

قانون گذاری  وظیفه   امانت داری،  و 
دهند،  انجام  را  خود  وظایف  دیگر  و 
نقطه   و  مردم  امید  نقطه   مجلس، 
اتّکای مجریان، به معنی حقیقی، در 
بود و چنین  امور کشور خواهد  رأس 
هدف  به  کشور  رساندن  در  مجلسی 
های واال، سهم بسزا خواهد داشت. در 
حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر 
اولوّیت های کشور است. در  فهرست 
باب اقتصاد، عالوه بر مشکالت عمده  
مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه  
در  مطلوبی  نمره   عدالت،  و  پیشرفت 
این  نیاورده ایم.  به  دست  باب عدالت 
واقعّیِت ناخواسته باید همه را به تالش 
فکری و عملی در باب معیشت طبقات 

ضعیف، به مثابه  اولویت، وادار سازد. 

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
 در صحن علنی مجلس یازدهم گفت : 
زمینه  از  بسیاری  در  مجلس  و  دولت 
ها می توانند همکاری کنند اما بهترین 
همکاری الیحه ای است که از سمت 
دولت ارائه و در مجلس تصویب شود. 
ما مجلس را از دیدگاه قانون اساسی در 
برابر کل ملت ایران مسئول می دانیم و 
اگر همه فکرها برای منافع ملی، امنیت، 
مصالح ملی و هویت ملی باشد، مسائل 
عمومی را بر مسائل حزبی، جناحی و 

حوزه انتخابیه ترجیح می دهیم. مجلس 
خانه ملت و از آن ملت ایران است. 

وی گفت: ۷۷ میلیون نفر از بانک ها وام 
گرفتند، بدون اینکه نیاز باشد فردی به 
بانک مراجعه کند. تعداد موبایل هوشمند 
سال ۹۲ در کشور، ۳۰۰ هزار دستگاه 
از ۷۰  بیش  به  آن  تعداد  امروز  و  بوده 
میلیون دستگاه رسیده است. ما به هیچ 
مجلس  که  نیستیم  این  دنبال  عنوان 
در دو وظیفه مهم خود یعنی »تقنین و 

نظارت« کوتاه بیاید.

علی مطهری نماینده مردم تهران در 
مجلس دهم در یادداشتی در روزنامه 
مجلس  از  انتظاراتش  پیرامون  ایران 
مجمع  که  کاری  نوشت:  یازدهم 
انجام  اخیراً  نظام  مصلحت  تشخیص 
از نظر  می دهد که مصوبه مجلس را 

نظام  کلی  سیاست های  با  انطباق 
بررسی و اظهارنظر می کند و به نوعی 
مجمع وارد روند قانونگذاری شده و به 
مثابه مجلس سنا عمل می کند باعث 
شده است که برخی مصوبات مجلس 
مدت ها متوقف بماند. در قانون اساسی 

فقط یک نهاد است که می تواند مصوبه 
مجلس را بررسی کند آن هم فقط از 
نظر انطباق با شرع و قانون اساسی و او 
شورای نگهبان است. مجلس یازدهم 
باید این مشکل را با رایزنی با مقامات 

عالی کشور رفع کند.

نمره مطلوبی در عدالت به دست نیاوردیم 

رئیس جمهور: نمی خواهیم مجلس در »تقنین و نظارت« کوتاه بیاید

دست مجمع تشخیص را از مصوبات مجلس کوتاه کنید

 ساعت کاری کلیه کارکنان 
۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ شد

بر اساس بخشنامه جدید، ساعت کاری روزانه 
کارکنان دستگاه های اجرایی در تهران و استان ها 
با رعایت تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات 

کشوری از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود.

 جدیدترین قیمت گوشت قرمز،
 جگر و کله پاچه

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: گوشت 
گوسفند با قیمت حدود ۱۰۰ هزار تومان در خرده 
فروشی ها عرضه می شود. قیمت هر کیلو گوشت 
شقه گوسفند بدون دنبه کشتار روز تهران حدود 
۱۰۰ هزار تومان است. کله پاچه  نیز کیلویی ۱۰۰ 

تا ۱۱۰ هزار تومان به مشتری عرضه می شود.

شرط پرداخت 5۰ درصد مبلغ خودرو 
حذف شد

بر اساس دستور  سرپرست وزارت صمت شرکت در 
قرعه کشی خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد 

و متقاضیان نباید مبلغی را در این مرحله بپردازند.

مصوبه اصالح نظام رتبه بندی معلمان 
ابالغ شد

بر اساس این مصوبه درصد حقوق ثابت و فوق 
العاده های مستمر دوره ابتدایی و متوسطه از تاریخ 

اول فروردین ۱۳۹۹ تعیین و اعمال می شود.

متقاضیان مسکن اصال نگران نباشند 

به  واکنش  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی، 
قیمت مسکن در تهران )متری ۱۷ میلیون( گفت: 
هموطنانی که نیازمند خانه هستند به هیچ عنوان 
نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه 
را باز گذاشتیم تا هیچکس جا نماند. گزارش بانک 
مرکزی از بازار مسکن تهران در اردیبهشت امسال 
گویای افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن نسبت 

به اردیبهشت دو سال قبل است.

ماکارونی گران شد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان 
درصدی   5۰ افزایش  از  ماکارونی  کارخانجات 
قیمت ماکارونی خبر داد و گفت: قیمت های جدید 

از اوایل ماه رمضان اعمال شده است. 

سکوت عارف باالخره شکست

محمد رضا عارف رئیس مجمع نمایندگان تهران 
در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در مجلس دهم 
سعی کردیم بدون هیاهو و سیاسی کاری مطالبات 
به حق مردم را پیگیری کنیم ،گفت: علیرغم اینکه 
به نظر می رسید صدا و سیما تمایلی برای به 
تصویر کشیدن اقدامات انجام شده از سوی مجمع 
نمایندگان تهران را ندارد، اما مردم خود بهترین و 

منصف ترین داور هستند.

چیکن استراتژی ؛ راه مقابله با تحریم 

حسن عباسی، سخنران اصولگرای پرحاشیه در 
توییتی منتسب به حساب کاربری خود نوشت: 
»یک تشکر ویژه از نظام جمهوری اسالمی و 
آغاز چیکن استراتژی با اعزام مقتدرانه نفتکش ها 
نیز  ابتدا  از  تحریم ها  با  مقابله  راه  ونزوئال.  به 
همین رویکرد عزتمندانه مقاومت بود نه رویکرد 

سازشگرانه و مذاکرات خسارت بار«. 

باالی 9۰ درصد قالیباف، رئیس است

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا درباره 
رئیس احتمالی مجلس یازدهم گفت: به احتمال 
رئیس  قالیباف  محمدباقر  درصد   ۹۰ باالی 

مجلس یازدهم خواهد شد.

خرازی اظهارات باقری را تکذیب کرد

کمال خرازی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: مطلب نقل شده از آقای 
دکتر علی باقری در مورد ارسال نامه ای از سوی 
دولت هشتم به دولت آمریکا در مورد گروه های 

مقاومت بی اساس است.

حاضرم مدارک درباره میرسلیم عرضه کنم

 عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا گفت :
مسئول شاخه جوانان حزب موتلفه اگر واقعا درباره 
آقای میرسلیم می خواهد اطالعاتی داشته باشد با 
کمال میل این اسناد را در اختیار ایشان قرار می دهیم 
کما اینکه در گذشته نیز جوانان موتلفه آمدند و 
مدارک و اسناد فراوان در اختیارشان گذاشتیم.

امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم

 سیدرضا تقوی، رئیس سنی مجلس یازدهم گفت : 
باید در برابر زیاده خواهان مستکبر ایستادگی 
کرد.کمترین نرمش، بیشترین خسارت را دارد. 
اگر بندبند استخوان هایمان را جدا سازند امان نامه 

کفر و شرک را امضا نمی کنیم.

تحریم قوی علیه چین در راه است

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از قصد خود 
اقدامات آن علیه  برای تحریم چین به خاطر 

هنگ کنگ خبر داد.

مهدی آبادی- تمامی کارکنان بانک 
ملی استان در طرح غربالگری بیماری 

کرونا شرکت می کنند. 
رئیس اداره امور شعب استان خراسان 
جنوبی با اشاره به اولویت صیانت از 
سالمت  حفظ  و  شهروندی  حقوق 
بانک  کارکنان  و  ارجمند  مشتریان 
ملی استان در طرح مبارزه با بیماری 
کرونا، عنوان کرد: نظر به اینکه بانک 
ها از جمله پر ترددترین مکان هاست 
که مردم به منظور انجام پاره ای امور 
بانکی ناچار به مراجعه حضوری می 
باشند،  با اجرای این غربالگری ضمن 
 اطمینان و مراقبت از سالمتی کارکنان ، 
بیمار  کارکنان  موقع  به  شناسایی  با 
تالش های الزم به منظور قطع زنجیره 
بیماری و انتقال به مشتریان ارجمند  و 
اتخاذ پروتکل های درمانی  همچنین 

انجام  شده  شناسایی  بیماران  برای 
خواهد گرفت. محمد علی زرنگ اظهار 
بانک  بیمارستان  درمانی  کادر  کرد: 
با استفاده از تجهیزات مدرن از همه 
کارکنان بانک ملی استان و شرکت 
گیرند.  می  کرونا  تست  تابع   های 
وی با بیان اینکه نتایج تست ها در 
۴۸ ساعت آماده خواهد شد، افزود: در 
این طرح چنانچه هر یک از کارکنان 
ناقل بیماری کرونا باشند شناسایی و 
به دانشگاه علوم پزشکی اطالع داده 

خواهد شد. 

غربالگری  ۴۸۰  نفر

وی با بیان اینکه این یک غربالگری 
نظام  به  کمک  برای  پویا  و  فعال 
سالمت استان می باشد، تصریح کرد: 

در این طرح، تیمی از سوی بیمارستان 
بانک ملی ایران  به خراسان جنوبی سفر 
کردند تا با انجام تست کرونا شرایط 
عمومی کارکنان بانک ملی استان را 
بررسی کنند. تیم پزشکی سه شنبه 
از کارکنان مرکز استان و چهارشنبه 
ها   شهرستان  سایر  در  پنجشنبه  و 
غربالگری را به انجام خواهند رساند. 
رئیس اداره امور شعب استان خراسان 
جنوبی با اشاره به غربالگری ۴۸۰ نفر 
از کارکنان این بانک و شرکت های 
تابعه، عنوان کرد: اگر تست کرونای 
فردی مثبت باشد از خانواده وی نیز 
تست گرفته می شود و فرآیند قرنطینه 
انجام خواهد شد. زرنگ، شبکه  آنها 
بانکی را از مشاغل پر ریسک دانست 
که طرح غربالگری باعث آرامش خاطر 
همکاران و شهروندان استان می شود.

غربالگری کرونایی کارکنان بانک ملی ایران


