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سرمقاله

جای خالی پول های توبالشتی در اقتصاد استان 

می گفت؛ “مرحوم پدربزرگم از متمولین محل بود، هر کس هر گیر و گرفتی داشت 
به او رجوع می کرد و مطمئن بود، دست خالی برنمی گردد. او به همان اندازه که 
در قرض دادن، از خود دست و دل بازی به خرج می داد، به همان میزان هم در 
گرفتن پولی که داده بود، جدیت داشت، نه این که به طرف فشار بیاورد، نه، بلکه بر 
پس دادنش به اندازه توان طرف مقابل، اصرار داشت. سال ها گذشت و روزی با پدر 
تصمیم گرفتیم ، دستی به سر و روی یکی از اتاق های دور حیاط بکشیم و درش را 
هم عوض کنیم، درهای چوبی قدیمی را از جا درآوردیم و برای گذاشتن در جدید، 
باید قدری پاشنه گرد در را گودتر می کردیم، اولین کلنگ را که به زمین زدیم، خاک 
نرم جابه جا شد و نوک کلنگ به یک حلب ۵ کیلویی روغن نباتی گیر کرد.  کنجکاو 
از آن چه یافته بودیم، حلب را درآوردیم و در محکم شده اش را باز کردیم و در عین 
ناباوری با انبوهی اسکناس قدیمی و به قولی زمان شاهی مواجه شدیم. حجم زیادی 

از پول هایی که ذخیره شده بودند اما دیگر قابلیت تبدیل  ... ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر
برگزاری تجمعات 
در خراسان جنوبی
 همچنان ممنوع است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : در هفته های 
گذشته شاهد کاهش بستری بیماران حاد تنفسی 
و کرونا در بیمارستان های استان بودیم به طوری 
که به حدود ۱۱۰ مورد رسید، اما در روز های 
گذشته متاسفانه این تعداد به ۱۶۰ مورد افزایش 
یافت * بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی، 
تجمع های خانوادگی و مسافرت ها ، عوامل اصلی 
این افزایش است ... مشروح در صفحه 5

خیز کرونا
برای چهارمین
جهش در استان

حمایت های کاغذی از هنری که خراشاد را جهانی کرد
صفحه  2

توصیه می شود هنگام خرید ملک، با مشورت مهندسین دارای صالحیت و موارد درج شده در 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیشناسنامه فنی ساختمان،از وضعیت و میزان مقاومت ساختمان در برابر زلزله آگاهی کسب کنید.

صدور انواع بیمه نامه 
در اقساط بلند مدت 

خیـابان قدس - تقاطع عـدل
همـراه:  09153619455

محصوالت ارگانیک 
و طبیعی

آجیل - خشکبار- حبوبات- روغن - چای

tabiat_kade_birjand tabiat_kade_birjand 
۰۹۲۱۰۹۵۹۳۱۲   احمدیخراسان جنوبی - بیرجند - نبش توحید ۲۶

اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در نظر دارد: مزایده اموال منقول مازاد
اداری و کلینیک های تخصصی خود شامل دستگاه ها و تجهیزات فیزیو تراپی، کار درمانی، 
گفتاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و دستگاه های غربالگری شنوایی را از طریق 
سامانه تدارکات دولت به آدرس: setadiran.ir  برگزار نماید. متقاضیان محترم می توانند 
شرایط شرکت در مزایده را از تاریخ 30 دی ماه ۹۹ در سامانه مذکور مشاهده نموده و در 

صورت نیاز با شماره 32۴000۷0 الی ۵ داخلی 22۹ تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

آگهـی مزایـده عمومـی

تخفیف نوع کاالردیف 
نقدی

تخفیف 
چکی

توضیحات فروش چکی

هود- گاز- ۱
سینک- فر

 ۲۰
درصد

 ۱4
درصد 

۵ فقره چک
ماه به ماه

) ۲۰ درصد اولیه نقد(
شیر آالت ۲

و علم دوش
 ۲۰

درصد
 ۱4

درصد
۵ فقره چک

ماه به ماه
) ۲۰ درصد اولیه نقد(

۱۶ سینک گرانیتی۳
درصد

 ۱۰
درصد

4 فقره چک
ماه به ماه

) ۲۰ درصد اولیه نقد(
فول ست های 4

روشویی
 ۲۰

درصد
 ۱۵

درصد
۵ فقره چک

ماه به ماه
) ۲۰ درصد اولیه نقد(

توضیحات: در صورت خرید اقساطی ۲۰ درصد مبلغ فاکتور به صورت نقد 
 و مابقی به صورت ۵ فقره چک ماه به ماه بدون کارمزد دریافت می گردد
 انواع محصوالت شامل هود – سینک – گاز - فر – شیرآالت و فول ست های 
 روشویی از برند های معتبر و با ۵ سال ضمانتبی قید و شرط می باشد

آدرس  : بیرجند – خیابان ارتش – روبه روی بهزیستی -  بازرگانی فرد
تلفن : ۳۲۲۱۲۶۳۲ – ۰۵۶/ ۰۹۱۵۳۶۱۹۹۵۸ آخوندی

fardtrading _birjand : واتساپ : ۰۹۱۵۳۶۱۹۹۵۸ اینستاگرام

جشنواره تخفیفات ویژه بازرگانی فرد

تصویـر نگـار داتیـس

دوربین مداربسته ، شبکه های کامپیوتری و فیبر نوری
تلفن: 32464349 - 056         09152643853

آدرس : بیرجند - بین مدرس 62 و میدان جماران

فروش پکیج و رادیاتورهای پنلی
 ایران رادیاتور 

    

آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب۱  
09155618398 - 05632237077   

به ما دلگرم باشید
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معرفی۲۷۸۱متقاضیدریافتتسهیالتطرحاقدامملیبهبانکها

 صدا و سیما- ۲۷۸۱ متقاضی دریافت تسهیالت طرح اقدام ملی مسکن در خراسان جنوبی به بانک های عامل معرفی شدند. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان گفت: تاکنون ۷ هزار و ۶۴۰ قطعه زمین در شهر های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان تأمین شد. علی اصغر آسمانی مقدم با بیان 
اینکه از ۶ هزار و ۱۵۱ متقاضی ثبت نام شده در استان ۳ هزار و ۱۲ نفر احراز هویت شدند، افزود: از این تعداد حدود ۳ هزار نفر افتتاح حساب داشتند.

جای خالی پول های توبالشتی در اقتصاد استان 

* بهروزی فر

) ادامه سرمقا له از صفحه اول ( حجم زیادی از پول هایی که ذخیره شده بودند اما دیگر قابلیت تبدیل 
و بهره برداری نداشتند. با پدر محاسبه کردیم با آن پول ها و بقیه یافته هامان از گنجینه پدربزرگ، به 
راحتی می شد در همان سال های دور، خانه ای در شهر خرید یا کارگاهی راه انداخت یا... ولی افسوس”!! 
ماجرای این پدربزرگ را خیلی هامان دیده ایم و چه بسا در حال تجربه آن در زندگی خود هستیم،حداقل! 
آمار و ارقامی که این روزها از میزان سپرده های بانکی و سرمایه های سرگردان ارائه می شود، حکایت 
از این واقعیت دارد. آماری مثل این، که به حجم نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیاردی سرگردان در جامعه ایران 
اشاره دارد یا این که میزان سپرده های مردم خراسان جنوبی در بانک ها، رقمی معادل هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان است. کارشناسان اقتصادی می گویند در شرایطی که اقتصاد ایران مدتی است درگیر رکود 
شده و بنگاه های تولیدی فراوانی با چالش کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبه رو هستند، سرگردان 
ماندن منابع مالی در جامعه و هزار هزار میلیاردی شدن آن ها، خطراتی را به صورت بالقوه به همراه 
دارد که اصلی ترین آنها، رسوب منابع مالی در بانک ها و فریز شدن پول مردم در شبکه بانکی است، به 
عبارتی عده ای ترجیح می دهند بدون اینکه ریسکی را بابت سرمایه گذاری اقتصادی متحمل شوند، منابع 
مالی خود را به بانک ها بسپارند و بدون کمترین دردسری سود مشخصی را هر ماه دریافت نمایند.  این 
اتفاق در حالی رقم می خورد که بر اساس قوانین علم اقتصاد، سپرده گذاری یا سرمایه گذاری مردم در 
بخش های اقتصاد، یکی از موضوعاتی است که ارتباطی مستقیم با رکود و رونق اقتصادی دارد، به عبارتی 
چنانچه مردم در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند، قطعاً چرخ تولید شتاب می گیرد، پویایی 
اقتصاد را شاهد خواهیم بود و این زنجیره ما را به توسعه پایدار نزدیک و نزدیک تر می کند.  گواه این 
 موضوع علمی، گفتگویی است که همین چند روز پیش با حوزه صنعت، معدن و تجارت استان داشتم. 
پاره ای  با ذخایر معدنی استان، پیشقدم شده بود و  دوستی، برای سرمایه گذاری در صنعتی مرتبط 
اطالعات می خواست. پاسخ این بود که می تواند با سرمایه ای حدود ۲۰۰ میلیارد تومان، واحد فرآوری 
مدنظرش را با بهترین کیفیت در استان راه اندازی کند.  مجموعه ای که راه اندازی آن، دو سر سود بود 
و به عبارتی با یک تیر، چند نشان می زند. سرمایه راکد او در مسیر درستی هزینه می شود، صنعتی 
در راستای بهره وری ذخایر معدنی استان ایجاد می گردد، ارزش افزوده واحد معدنی را به همراه دارد، 
از نخاله های معدنی که کاربرد زیادی ندارند و در حقیقت دور ریز هستند، استفاده مفیدی می شود، 
 اشتغالزایی جمعیت کثیری را به همراه دارد، بخشی از جوانان بیکار را صاحب شغل و درآمد پایدار می کند،
معیشت تعداد زیادی از هم استانی ها را تأمین می نماید، در افزایش نرخ صادرات تولیدات استان و البته 
کشور مؤثر است و  چنانچه مدیریت درستی در کار صورت دهد، در کنار همه این انتفاع های عمومی، 
برای خودش درآمدی پایداری ایجاد می کند که روز به روز در افزایش سرمایه اولیه او نیز تأثیر بسزایی 
خواهد داشت. با یک حساب سرانگشتی، با همان رقم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه های مردمی 
 استان، می توان چندین واحد تولیدی مشابه و تعداد زیادی بنگاه های اقتصادی کوچکتر ایجاد کرد.
شاید بگویید در بحث تجمیع سرمایه های مردمی، ما تجربه تلخ کارخانه سیمان باقران را داریم که با فراز و 
نشیب های فراوانی مواجه شد و بعد از گذشت سال ها، هنوز که هنوز است ، هیچ کدام از آنهایی که خانه، 
زمین، ماشین و سرمایه های خود را برای مشارکت در این طرح هزینه کردند، ریالی سود از کارکرد این 
کارخانه دریافت نکرده اند.  این درست! اما این را هم نمی توان نادیده گرفت که ما در بحث سرمایه گذاری 
در بانک ها هم، تجربه تلخ تری داریم، و آن هم ماجرای ورشکستگی مؤسسه میزان بود که سبب شد، 
مردم که قید سود پول شان را زده بودند، سال ها برای پس گرفتن اصل پول شان بدوند.  لیکن واقعیت این 
است که می توان با آسیب شناسی درست از اتفاقاتی که رخ داد، “راه تکرار بر خطر بست” و راهکارهایی را 
تعریف نمود تا سرمایه های سرگردان و حتی پول های تو بالشتی مردم، جهت دار شوند. به این ترتیب هم 
انتفاع مردم را شاهد خواهیم بود، هم این که مسیر توسعه استان را هموارتر می بینیم.  شاید یکی از مهمترین 
انتظارات به حق ما از ستاد توسعه خاوران همین باشد... این که جایگاهی برای سرمایه های بالتکلیف مردم 
تعریف کنند، ما کم نداریم آنهایی را که نمی دانند سرمایه های اندک خود را در چه راهی هزینه کنند و بدون 

تردید ستاد توسعه خاوران باید پاسخی برای این ابهام ارائه نماید.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

حمایت های کاغذی از هنری که خراشاد را جهانی کرد
هنرمند خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هنر 
در  حتی  را  خراشاد  روستای  نام  »توبافی« 
فراسوی مرزها بلند آوازه کرده است، گفت: 
برخی حمایت ها از هنرمندان صنایع دستی تنها 

بر روی کاغذ است.
مهر-  صنایع دستی در هر سرزمینی بخشی 
از هویت مردمان آن دیار محسوب می شود. 
نشانی از گذشتگان و جلوه ای از توانمندی های 
جوانان امروز را با خود به همراه دارد و چه بسیار 
زنان و مردانی که با استفاده از صنایع دستی نه 
تنها برای خود که برای دیگر همشهری های 
فاطمه  کرده اند.  اشتغال زایی  نیز  خویش 
ذاکریان از جمله زنان هنرمند خراسان جنوبی 
و روستای زیبای خراشاد است که نه تنها با 
استفاده از صنایع دستی و هنر زیبای »توبافی« 
بسیاری از خانه های این روستای زیبا را تبدیل 
به یک کارگاه اشتغال زایی کرده است بلکه با 
هنر دست خویش نام خراسان جنوبی، بیرجند 
و روستای زیبای خراشاد را در فراسوی مرزها 

بلند کرده است.

خانه هایی که تبدیل به کارگاه اقتصاد 
مقاومتی شد

کارش را از سال ۸۴ با تأسیس شرکت تعاونی 
با  تا  زنان روستای خراشاد آغاز کرده است 
استفاده از »هنرتوبافی« یا پارچه بافی سنتی 
بسیاری از خانه های روستای جهانی خراشاد را 
تبدیل به یک کارگاه اقتصاد مقاومتی کند. این 
روزها ثمره هنر فاطمه ذاکریان و بسیاری از 
زنان این روستای زیبا و نام آشنا نه تنها در ایران 
که در بسیاری از کشورهای جهان مشتریان پر 
و پا قرصی دارد که می تواند فرصت ارزآوری 
نیز برای استان ما داشته باشد. در شرایطی که 
تبادل کاال و تجارت با بسیاری از کشورهای 
اروپایی با مشکل مواجهه شده، فاطمه ذاکریان 
با سختی فراوان سفارش هایی از کشورهای 
ایتالیا و کرواسی را به دست آنان می رساند تا 
نام و نشان هنر توبافی خراشاد فراگیر شود. 
ذاکریان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 

بعد از تأسیس شرکت تعاونی زنان روستای 
خراشاد و احیای هنر توبافی و یا همان پارچه 
بافی سنتی بیش از آنچه فکر می کردم این هنر 

مورد اقبال مردم قرار گرفت.

جذابیت هنر »توبافی« برای 
توریست ها

وی بیان کرد: این استقبال از هنر پارچه بافی 
سنتی مردم روستای خراشاد و تهیه محصوالت 
مختلف از این پارچه ها نه تنها در بین مردم 
ایران که در بین گردشگرانی از کشورهای 
دیگر به روستای توریستی خراشاد می آمدند نیز 

قابل توجه بود. این هنرمند نام آشنای حوزه 
صنایع دستی در خراسان جنوبی ادامه داد: حدود 
دو سال قبل گروهی ایتالیایی برای بازدید از 
روستای خراشاد آمده بودند که از دستگاه های 
»توبافی« ما نیز بازدید کرده و از محصوالت 
ما خوششان آمده بود. ذاکریان با بیان اینکه 
این گروه از صنایع دستی ما به عنوان سوغات 
خریداری کردند، گفت: البته من هیچگاه قیمت 
را به دالر با آنان محاسبه نکرده و با همان 
قیمت ریال هزینه را پرداخت کردند که این 
مسئله بعدها از نظر اقتصادی به من ضرر زد. 
وی بیان کرد: در سال بعد از این بازدید در حالی 
که مشغول رنگ ریزی از گلبرگ زعفران برای 
رنگ نخ پارچه هایمان بودیم، سرگروه همان 
توریست های ایتالیایی با من تماس گرفت و 

خواست از محصوالتمان برای او عکس و 
فیلم بفرستم. این بانوی فعال در عرصه صنایع 
دستی با اشاره به اینکه سرگروه خودش فردی 
ایرانی و همسرش ایتالیایی بود، افزود: ایشان 
بعد از اینکه فهمیدند من در حال تهیه رنگ 
از گلبرگ زعفران هستم، بسیار استقبال کردند 
چرا که خودش نیز در ایتالیا مشغول تبلیغ برای 
زعفران قائنات بود. ذاکریان گفت: این موضوع 
باعث شد که ارتباط کاری افزون تر شود و آن ها 
هر دفعه یک طرح را سفارش دهند گاه جا 
جواهری به مناسبت سال نو میالدی و گاه 
شال سر که با استفاده از پارچه های سنتی بافته 

شده بود را برای آنان ارسال کردیم.

آوازه جهانی

وی با اشاره به اینکه سرگروه توریست های 
ایتالیایی محصوالت ما را به برخی دیگر از 
اظهار  می فرستد،  نیز  آلمان  چون  کشورها 
کرد: برای من بسیار ارزشمند است که این 
تعاونی  نشان  و  نام  با  تولیدی  محصوالت 
کشور  از  خارج  در  خراشاد  روستای  زنان 
عرضه می شود که از سود مادی و اقتصادی 
برای من اولویت بیشتری دارد. این هنرمند 
خراسان جنوبی بیان کرد: این ارتباطات و ارسال 
محصوالت باعث شد تا نام و آوازه روستای 
خراشاد و زنان کارآفرین و هنر آنان در رسانه ها 
و مطبوعات ایتالیا دیده شود که در جای خود 

بسیار با اهمیت است. ذاکریان افزود: در یک 
نوبت هم از کشور کرواسی که برای بازدید 
از خانه اعتمادی نیا در بیرجند آمده بودند از 
کارهای ما استقبال کرده و خرید خوبی داشتند.

هزینه های میلیونی صادرات 
محصوالت

و  مشکالت  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
سختی هایی که در مسیر ارسال محصوالت 
صنایع دستی به کشور ایتالیا داشته است، 
گفت: بخش نامه ای هست که بر اساس آن 
باید ارسال پستی محصوالت صنایع دستی 
به نقاط مختلف با ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف 
روستای  هنرمند  بانوی  این  گیرد.  صورت 
جهانی خراشاد با بیان اینکه هر چقدر پیگیر 
شدم ولی مفاد این بخشنامه برای من رعایت 
نشد، اظهار کرد: من حتی تا یک میلیون و 
۶۰۰ و دو میلیون و چهارصد هزار تومان 
نیز هزینه پست برای ارسال صنایع دستی 
داده ام. کشورها  دیگر  به  خراشاد  روستای 
ذاکریان ادامه داد: همیشه سخن از حمایت 
دستی  و صادرات صنایع  دستی  از صنایع 
که  و خواسته ایم  زده ایم  دیگر کشورها  به 
دیگر مردمان نیز با هنرهای دیرینه ایرانیان 
و خراسان جنوبی آشنا شوند ولی به راستی آیا 
در عمل نیز این مهم رعایت می شود. وی با 
بیان اینکه اگر خواستار صادرات محصوالت 
این  هستیم  خراسان جنوبی  دستی  صنایع 
هزینه های باالی پست محصوالت به دیگر 
کشورها در این حوزه چه معنایی دارد، افزود: 
من به عنوان یک هنرمند، بازرگان و تاجر 
عمده ای نیستم که از طریق مرز و گمرک 
محصوالتم را ارسال کنیم و تاکنون از طریق 
پست ارسال محصوالت صورت گرفته است.

بخشنامه ای که اعمال نشد

هنرمند اهل روستای خراشاد بیان کرد: وقتی 
نشدن  اجرا  چرایی  درباره  امر  مسئوالن  از 
بخشنامه ارسال محصوالت صنایع دستی 

با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی می پرسم این 
جواب را می شونم که هنوز در سیستم اعمال 
این  بر  عالوه  گفت:  ذاکریان  است.  نشده 
موضوع مسئله دیگری که هنرمندان صنایع 
دستی را با مشکل رو به رو کرده افزایش بی 
رویه قیمت مواد اولیه است که در مورد هنر 
توبافی افزایش روزافزون قیمت نخ مورد نیاز 

ما چندین برابر گران شده است.

حفظ بازار صادراتی برایم مهم است

وی اظهار کرد: باز هم بر این نکته تأکید 
می کنم که با توجه به نوسانات قیمت و گرانی 
دیگر  به  دستی  صنایع  محصوالت  ارسال 
کشورها من به سودآوری زیاد فکر نمی کنم، 
صادراتی  بازار  یک  حفظ  من  برای  بلکه 
آینده مهم است. هنرمند  در  ارزآوری  برای 
توباف خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به 
جذابیت و زیبایی هنر صنایع دستی در ایران و 
خراسان جنوبی در صورت حمایت از هنرمندان 
این عرصه، معرفی محصوالت صنایع دستی 
کاالها  این  از روش های مختلف، صادرات 
کشور  برای  خوبی  بسیار  ارزآوری  می تواند 
و استان ما داشته باشد و به رونق اقتصادی 
کمک کند. ذاکریان افزود: در حال حاضر به 
نقاط مختلف ایران از بندرعباس در جنوب تا 
گرگان در شمال و بروجرد هر هفته چندین 
جعبه ارسال می کنم چرا که این هنر سنتی 
مجذوب  نیز  را  آنان  خراشاد  روستای  زنان 
کرده است. وی گفت: امیدواریم این استقبال 
از هنر »توبافی« روز افزون شود و این هنر را 
در کشورها و شهرهای بیشتری ببینیم. هنرمند 
با دست خود گره بر گره می زند، رنگ بر رنگ 
طرح زیبا می آفریند و در نهایت هنری زیبا خلق 
می کند که خواهان زیادی در نقاط مختلف دنیا 
دارد و چشم ها را خیره به خود می کند. هنری 
که در شرایط تحریم فروش نفت و بسیاری از 
کاالها می تواند محور صادرات قرار گیرد، به 
شرط آنکه حمایت شوند و سنگ های در مسیر 

راهشان برداشته شود.
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15

09155614880  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 
کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس 60- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
09153617611 -05632044449

ازقبیل:قابلمه،تابه،پلوپز،کیکپز،اسنکسازوکفاتو
بهصورتگرانیتیبا۳سالضمانت

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

شعبه  1 : بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید 28   تلفن تماس:  05632432950

شعبه 2 :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ،نبش امام حسین 3

شرکت بازیافت کویر بیرجند

از درب منازل و اصناف به باالترین قیمت

مجری جمع آوری و خریدکلیه ضایعات
)کاغذ، کارتن، الک، پالستیک، آهن و ...(
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وزش باد و گردو خاک در خراسان جنوبی

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز شرایط جوی در استان آرام و پایدار خواهد بود. زارعی افزود: از چهارشنبه 
افزایش متناوب ابر تا پایان هفته خواهیم داشت و تغییرات دمایی هم طی دو سه روز آینده قابل مالحظه نخواهد بود. وی برای پنجشنبه هفته جاری بارش برف و باران در 

نوار شمالی و شمال شرق استان پیش بینی کرد. زارعی گفت: کاهش دما هم روز جمعه محسوس خواهد بود.

بازگشایی مرز یزدان 
منوط به موافقت 

افغانستانی ها

به  اشاره  با  خراسان جنوبی  استاندار   
مرز  بازگشایی  برای  نمی توان  اینکه 
گفت:  کرد،  مشخص  زمان  یزدان 
موافقت  به  منوط  یزدان  بازگشایی 
گزارش  به  است.  افغانستان  دولت 
مهر، بازگشایی پایانه مرزی یزدان از 
چند سال قبل در سخنان و گفته های 
مسئولین مطرح بوده است و آن را یکی 
از اولویت ها ذکر کرده اند ولی تاکنون 
اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده 
است. استاندار چندی پیش در گفت وگو 
با والی ایالت فراه افغانستان این موضوع 
را مطرح و خواستار بازگشایی این پایانه 
مرزی شد. حمید مالنوری در زمینه 
مرز  کرد:  اظهار  رایزنی ها  این  نتایج 
یزدان در سال های دور یکی از مرزهای 
فعال کشور بوده و اکنون نیز زیرساخت 
انجام مبادالت در آنجا فراهم است. 
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
بازگشایی مرز یزدان خواست بازرگانان 
و تجار دو طرف ایرانی و افغانستانی 
است، بیان کرد: در این راستا در روزهای 
گذشته هم رایزنی هایی با والی والیت 
فراه افغانستان داشتیم و هم از پایانه 
زیرکوه  شهرستان  در  یزدان  مرزی 
در  ادامه داد:  مالنوری  کردیم.  بازدید 
حال حاضر بازگشایی این پایانه مرزی 
به برخی مسائل داخل کشور  منوط 
افغانستان و موضوعات اداری در آنجا 
و همچنین موافقت دولت افغانستان 
با هماهنگی دو کشور  بعد  تا  است، 
بتوانیم مجوزهای الزم برای فعالیت 
این پایانه مرزی را أخذ کنیم. وی افزود: 
در دو طرف مرز یزدان در کشور ایران 
و افغانستان شهر مرزی وجود دارد که 
راه اندازی این پایانه مرزی و افزایش 
در  می تواند  کشور  دو  بین  مبادالت 
تأثیر  مرزنشینان  برای  اشتغال زایی 
بسزایی داشته باشد. استاندار گفت: هر 
چند در حال حاضر در مرز امنیت برقرار 
است ولی بازگشایی پایانه مرزی یزدان 
می تواند به ثبات و ارتقا امنیت در مرز 
کمک شایانی داشته باشد. مالنوری 
مرز  بازگشایی  برای  نمی توان  افزود: 
یزدان زمان خاصی را مشخصی کرد 
صورت  رایزنی های  به  توجه  با  ولی 
گرفته امیدواریم به زودی شاهد این 

اتفاق باشیم.

شأن شهدا را 
بیشتر حفظ کنیم

سالم بر شهدا و سالم بر امام شهدا و 
آرزوی سالمتی و طول عمر برای مقام 
عنوان یک  به  دارم.  عظمای والیت 
 شهروند بیرجندی خواستم گالیه ای
را خدمت دست اندرکاران تشییع شهدا 
 و همچنین مراسم مذهبی داشته باشم . 
روی  دسته  کنند  می  اعالم  آقایان 
حرکت  ها  هیئت  برخی  ولی  نداریم 
می کنند. بهتر نبود به جای اینکه فقط 
 سیاه و سفید تصمیم بگیریم بگوییم 
هیئت ها  حرکت کنند ولی با نظارت. 
چرا که متاسفانه هر جا محدودیت بدون 
تشدید  باعث  ایم  گذاشته  جایگزین 
شهدا  تشییع  در  است.  شده  بحران 
نیز همین طور  بود. عکس ها را که 
دیدم اصال قابل دفاع نبود یا باید برگزار 
می کردید با شکوه و عظمت و البته با 
رعایت پروتکل ها یا هم برگزار نمی 
کردید. شما فرض کنید کسی که در 
بیرون دارد مردم ایران را قضاوت می 
کند چه باید بگوید؟ اگر بگوید ممنوع بود 
و برگزار کردند بد است. اگر هم بگوید 
ممنوع نبود ولی اطالع رسانی نکردند و 
مردم با شکوه حضور نداشتند و یا بگویند 
مردم حضور داشتند و رعایت نکردند باز 
هم بد است. به نظر من جایگاه و مقام 
شهدای ما این بود که مسئوالن اعالم 
عمومی می کردند اما ساز وکاری فراهم 
می شد که تشییع با رعایت فاصله یک 
متری و همچنین نماز به صورت محدود 
که  عنوان کسی  به  افتاد.  می  اتفاق 
حداقل عاشق فرهنگ شهادت هستم 
این تشییع نه در شأن شهدا بود نه در 
شأن برگزارکنندگان و نه در شأن استان 

شهید پرور خراسان جنوبی.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر ویژه

سرمقاله بازگشایی مدارس مثل همیشه 
عالی . دردی از درد دل ما پدران و مادران 
را قلم زدید. واقعا از این نگاه و آینده نگری 
شما کمال تشکر دارم.باور کنید این روزها 
لحظات پر از استرس را سپری می کنیم.
گله مندیم از تمام مسئولین پشت میز 
نشین که شب را می خوابند و صبح که 
بیدار می شوند ؛ کال تصمیمی که در 
ذهن دارند ؛ با تصمیم دیروزشان فرق 
دارد.مگر بچه های ما خدای نکرده موش 
آزمایشگاهی شما هستند که می خواهید 
آنان را به مدرسه بکشانید.این را بدانید ؛ تا 
 موقعی که جو آرام نشده ؛ حاضریم بچه ها
مردود شوند و اما لحظه ای در مدرسه 
ننشینند.االن مدرسه سنگر دیگرنیست 
بلکه میدان مین است.ما بچه هایمان را 
فدای تصمیمات غلط شما نمی کنیم.کادر 
درمان کم عزیز از دست نداده اند که حاال 
نوبت کادر آموزش شود! ما برای اثبات 
محبتی که به کادر آموزش داریم بچه 
هایمان را به مدرسه نخواهیم فرستاد.
بگذار در تاریخ بنویسند که : مدرسه را 
بازگشایی کردند و دانش آموزی نیامد. 
بگذار بنویسند که : مادران و پدرانی بودند 
که برای امر آموزش شانه خالی کردند.
ما همه این ها را به جان می خریم و 

فرزندانمان را به مدرسه نمی فرستیم.

 *شهرداری بیرجند ،بهسازی چهار تا 
میدان برای یک مرکز استان این قدر 
 سخت وسنگین است.  به عنوان مثال ،
میدان شهدا که همان المان گلهای الله 
قدیم که دوباره هم اجرا شود از طرح 

فعلی آن خیلی بهتر است .

*مسئولین محترم  با توجه به بسته بودن 
راههای ورودی به آرامستان، خودروها در 
دو طرف بلوار پیامبر اعظم پارک و مردم 
از عرض بلوار عبور می کنند که خیلی 
خطرناک است . لطفا قبل از بروز هر گونه  

حادثه ای تدبیری بیندیشید .

*سالم آوا جان نمی دانم علت کندن آب 
نمای پارک توحید چیست؟ خیلی بودجه 
زیاد مانده در این اوضاع واحوال؟ همان 
پس مانده های سیگار که منظره خیلی 
بدی به پارک داده جمع شود بهتر نیست؟ 
حد اقل اطالع رسانی کنندتا مردم بدانند 

این بودجه ها چرا خرج می شود؟

 *جناب استاندار آقای مهندس مالنوری ،
شما که تالش فرمودید و برای تکمیل 
جاده  فردوس- بجستان تسهیالت ویژه  
بانک سپه دریافت شد،ای کاش فکری 
هم به حال جاده بیرجند - اسدیه بکنید تا 

زودتر یک طرفه شود.

 *با سالم خدمت آقای شهردار محترم .
شمافقط ازمردم انتظار دارید که عوارض 
خودرا به موقع پرداخت کنند ولی از خودتان 
سوال کرده اید که اول خیابان غفاری چند 
سال است پر از چاله  چوله است وهیچ 
فکری به حال این خرابی کرده اید؟ فقط 
وسط بلوارهاراشیک کرده اید.آیا این به 

حال خرابی آسفالت تاثیر دارد؟ 

* دادستان محترم، محرومیت بیرجند 
فقط پول و اعتبار نیست بلکه هدر دادن 
اعتبار ، بی مدیریتی، نداشتن خالقیت نیز 
هست. ای کاش چند تا از این مدیران 
پروازی یا مدیران با چند دهه مدیریت 
که جابجا نشده را بازخواست می کردید، 
نه فقط اختالس و رانت اداری بلکه کم 
کاری هم دارند . وضعیت اکبریه بیرجند 
است سال  چهل  است.  جمله  آن   از 
قول می دهند و انواع طرح ها مطرح 
می نمایند اما تاکنون اجرا نشده. میراث 
شهرداری،  قدس،  آستان  فرهنگی، 
شورای شهر، استانداری و ..... سوال شود 
برای این میراث جهانی چه کردند؟ برای 
توریستی  وگردشگری شدن منطقه ، 
بازارچه صنایع دستی؟ رفع  اندازی  راه 
 محرومیت از منطقه، بهسازی کوچه ها،
و  ماندگارباستانی  های  مرمت  اجرای 
سنتی، رفع مشکالت ثبت سند ساکنین، 

رفع مشکالت ساخت وساز و  ....

*در جواب دوستی که گفته بودند در 
جنوب غرب گاز در شعله های آتش می 
سوزد و در جنوب شرق کپسول گاز مایع 
چند مرحله گران شده و پیدا نمی شود 
باید گفت گاز مایع وارداتی هست و با گاز 

شهری فرق دارد.

* سالم کسی هست بر وضعیت فروشگاه 
های زنجیره ای نظارت کند؟ وقتی حساب 
می کنیم بیشتر سرمان کاله می رود تا به 
نفعمان باشد. مخصوصا بسته بندی ها و 
طرح های تخفیف باید به دقت کنترل و 

نظارت شود.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

تسنیم - وقتی اسم گروه های جهادی به 
به  نخست  گام  در  تصورتان  می آید  میان 
سمت و سوی فعالیت های عمرانی، ساخت 
امروز  اما حکایت  آبادانی می رود،  و  و ساز 
گزارشی متفاوت از یک گروه جهادی است 
که در ایام شهادت سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و دهه فاطمیه به بیرجند آمده تا حال 

و هوای شهر را عوض کنند.
درست در یکی از میادین اصلی شهر بیرجند 
در حالی که صدای بلندگویشان از چند قدمی 
به گوش می رسد جمعیت زیادی را به سمت 
خود فرا می خواند. مردمی که آمده بودند تا 
ببینند حکایت غرفه هایی که در میدان ابوذر 
برپا شده است، چیست؟ صندلی های زیادی 
با فاصله از هم چیده شده بود و تعداد زن 
و مرد، پیر و جوان  همراه با ماسک آمده 
گروه  باشند.  آنها  برنامه  نظاره گر  تا  بودند 
سرودی که تصویر حاج قاسم سلیمانی بر 
روی لباس هایشان نقش بسته حال و هوا 
را کربالیی کرده بود. غرفه های مختلفی برپا 
شده بود، یک غرفه کار مشاوره تحصیلی، 
برعهده  را  ازدواج  مشاوره  کار  دیگر  غرفه 
داشت و جهادگران جوانی که درون غرفه ها 

نشسته بودند تا مشاوره بدهند.
یکی از غرفه هایی که توجه بسیاری از مردم 
را به خود جلب کرده بود غرفه آتلیه بود و 
مشتاقان زیادی برای حضور در این غرفه 
در انتظار نشسته بودند تا اسمشان را که از 
قبل نوشته بودند صدا بزنند و عکس فرد به 
تنهایی یا به همراه خانواده بر روی ام دی اف 
چاپ می شد و به صورت رایگان تحویل داده 
می شد. نکته جالب غرفه عکاسی این بود که 

بانوانی که از حجاب مناسب تری برخوردار 
نبودند به این غرفه فرا خوانده می شدند و با 

چادر از آنها عکس یادگاری گرفته می شد و 
به آنها به صورت رایگان تحویل می شد.

متولی این برنامه قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی بود و 

تعدادی از جهادگران از استان قم آمده بودند 
تا در ایامی که گذشت برنامه متفاوتی را رقم 
بزنند. معاونت فرهنگی قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به ایام شهادت حضرت زهرا 
و سردار سلیمانی برنامه ای فرهنگی از سوی  
قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان و گروه 
جهادی با عنوان گروه جهادی آسمان که از 

قم آمدند برپا شد.
برنامه  این  افزود:  لطفیان  حجت االسالم 
فرهنگی به مدت سه شب در میدان ابوذر 
بیرجند برپا بود. اجرای سرود، عکاسی آتلیه و 
چاپ عکس روی شاسی، اجرای غرفه های 
مشاوره تحصیلی و غرفه های مشاوره ازدواج 

از جمله برنامه های این گروه جهادی بود.
به  توجه  با  برنامه  این  داشت:  اظهار  وی 
شد  انجام  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
و گروه جهادی آسمان که جزو گروه های 
در  قم  استان  از  است  برتر کشور  جهادی 

بیرجند حضور یافت.
معاونت فرهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی گفت: 
 باید کاری کنیم تا فاطمیه را زنده نگه داریم .
کشور  در 5  تاکنون  آسمان  جهادی  گروه 
لبنان، ارمنستان و عراق  اسالمی از جمله 
برنامه اجرا کرده و در سطح کشور هم در 10 
استان و 20 شهر برنامه داشته اند که خراسان 
جنوبی یازدهمین مقصد گروه جهادی آسمان 
بوده است. لطفیان با بیان اینکه مردم بیرجند 
داشتند  خوبی  استقبال  برنامه  این  از  نیز 
افزود: این گروه قصد دارد در دهه فجر نیز 

با محوریت عفاف و حجاب برنامه اجرا کند.

عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی گفت: وعده و وعیدهای توخالی و 
دروغین که بیش از نیمی از سرمایه های 
مردم را دود کرد و ماحصل آن بی اعتمادی 
بیش از پیش به نظام مدیریتی اقتصادی 
بود؛ بماند که خیمه شب بازی بازارگردان ها 
حقوقی  گیران  نوسان  جوالنگاه  شد.  هم 
سرمایه دار و رسیدن به آخرین کورسوهای 
امیدواری، سرمایه گذاران نگون بختی که 
به  و  دوخته اند  چشم  عده ای  مدیریت  به 

حرف های آنان اعتماد کردند.
مجتبی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
خوشی  حال  روزها  این  بورس  بازار  کرد: 
ندارد؛ حالی که می تواند خوش باشد و دلیل 
قانع کننده ای برای ناخوشی آن نمی توان 
ندارند  دوست  عده ای  ظاهرا  اما  یافت، 
سرمایه گذاران این بازار که با امید تحقق 
شعار سال که جهش تولید نام گذاری شده، 

دست از سرمایه گذاری در بازار ارز و طال 
کار  و  کسب  رونق  به  چشم  و  کشیده اند 
داخل دوخته اند، روز خوش برخود ببینید 

چرا؟ نمی دانم.
مالی  بنیادی  کدام  عامل  مگر  افزود:  وی 
حتی کوتاه مدتی منفی بوده که این چنین 
وعیدهای  و  وعده  ساخته اید؟  قربانگاه 
از  نیمی  از  بیش  که  دروغین  و  توخالی 
سرمایه های مردم را دود کرد و ماحصل آن 
بی اعتمادی بیش از پیش به نظام مدیریتی 
بازی  بماند که خیمه شب  بود؛  اقتصادی 
بازارگردان ها هم شد جوالنگاه نوسانگیران 
آخرین  به  رسیدن  و  دار  سرمایه  حقوقی 
گذاران  سرمایه  امیدواری  کورسوهای 
نگون بختی که به مدیریت عده ای چشم 
دوخته اند و به حرف های آنان اعتماد کردند!.

کرد:  بیان  بورس  بازار  گر  معامله  این 
بسیاری از سهم های بازار که وابستگی به 

قیمت دالر دارند نه تنها با رشد سرسام آور 
کاهش  که  نداشتند  قیمت  افزایش  دالر 
شدید را تجربه کردند و حال که قیمت دالر 
باز به  نیز  در مدار نزول قرار گرفته است 
مسیر قبلی خود ادامه می دهند و خریدهای 
سنگین حقوقی ها را چیزی جز مفت خری 
داد:  ادامه  ابراهیمی  کرد.  تلقی  نمی توان 
جالب تر اینکه در بازار بورس به یک قاعده 
جدیدی رسیده ایم  و آن  این است که اگر 
مسئولین سخن مثبتی در مورد روند بورس 
عکس  واکنش  دقیقا  بازار  آورند  زبان  به 
نسبت به اظهار نظر آنان دارد و این چیزی 
جز اعتماد از دست رفته نیست.وی افزود: در 
راس مسئولین اقتصادی وزیر اقتصاد است 
که وقتی سخن از جذابیت قیمت های انواع 
سهام و در کف قیمتی بودن آنها به میان 
می آورد باز شاخص بیش از 200 هزار واحد 
ریزش را تجربه می کند که سوال اینجاست 

آیا وزیر محترم اشراف کافی به این حوزه 
دارند؟ آیا متوجه عواقب فرمایشاتشان که 

مبنایی برای تصمیم گیری است، هستند؟
عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی بیان کرد: می دانیم که کالن داده 
اثرگذاری  حاضر  عصر  در  دیتا(  )بیگ 
شدیدی بر تصمیمات سرمایه گذاران دارد و 
یکی از این بیگ دیتاها اظهارات این چنینی 
است.ابراهیمی ادامه داد: حال شاخص به 
رسیده  تکنیکالی  حمایت  خاص  محدوده 
اشباع  سهام  به  فروش  هم  که  جایی 

رسیده و هم خریدهای حقوقی های مفت 
خر می توان گفت که تکمیل شده، آیا باز 
هم تصمیم بر ادامه این بازی ناجوانمردانه 
وجود دارد؟!. وی یادآور شد: انتظار می رود 
حرکت  شروع  با  دوشنبه  روز  از  شاخص 
گروه خودرویی و مخصوصا خودرو به دلیل 
تحوالت سیاسی آمریکا و روی کار آمدن 
دولت جدید فاز جدیدی را در پیش بگیرد و 
نماد خودرو به عنوان لیدر بازار ایفای نقش 
کند، ان شاا...که مسئولین خواب متفاوتی 

ندیده باشند.

خیمه شب بازی بازارگردان ها در بورس

استقبال مردم از برنامه های قرارگاه پیشرفت و آبادانی
حکایت فعالیت متفاوت جهادگران آسمان در بیرجند؛

تاسیس موسسه غیر تجاری وصال پایدار سربیشه درتاریخ 1399/10/21 به شماره ثبت 8 به شناسه ملی 
14009717177 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. نام : وصال پایدار سربیشه موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :ترویج فرهنگ و سواد زندگی اسالمی 
و ایرانی - آگاه سازی جوانان نسبت به مهارت های زندگی - آموزش و مهارت قشر جوان با هدف کاهش 
اضطراب و ترویج نظام خود مراقبتی - کمک به کمتر شدن عوامل پدید آورنده ی رفتاری و اجتماعی جوانان - 
توانمدسازی خانواده و انتقال مفاهیم مهارت های زندگی جوانان )شماره مجوز 8578/42 مورخ 1399/08/19 
مرجع صدور مجوز اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی(. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم. 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت تا 1404/08/06 مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش 
مرکزی ، شهر سربیشه، محله باهنر ، کوچه باهنر 2 ، کوچه معلم18]جانبازان7[ ، پالک 69 ، طبقه همکف 
کدپستی 9741916558 دارایی شخصیت حقوقی 0 ریال نقدی. مدیران: خانم مرضیه گورکانی به شماره ملی 
0640214991 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال و به سمت دبیر هیئت مدیره به مدت 5 
سال، خانم سعیده سمیعی به شماره ملی 0640461468 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال، 
خانم فاطمه ساالری به شماره ملی 0640576796 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال، آقای ناصر مالداری زاده به شماره ملی 0640656390 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال، آقای مهدی بنده ئی به شماره ملی 0652934595  به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال، آقای حسین خسروی به شماره ملی 0652975364  به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 5 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال، خانم منصوره محمودی به شماره 
ملی 5630026771  به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال و به سمت خزانه دار به مدت 5 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای عقود 
اسالمی با امضای مرضیه گورکانی به عنوان دبیر و منصوره محمودی به عنوان خزانه دار همراه با مهر موسسه 
معتبر می باشد. همچنین کلیه ی نامه های عادی و اداری موسسه با امضای مرضیه گورکانی به عنوان دبیر 
همراه مهر موسسه معتبر می باشد. بازرسان: آقای جواد زینلی به شماره ملی 0640406475 به سمت بازرس 
اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )1079468(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اکسیر تون فردوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 1336 و شناسه ملی 14006815253 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/07/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال های 1397 و 1398مورد تصویب قرار گرفت. 2 - آقایان محمد هایری به شماره ملی 0859296091 و محمد وحید کارجواول با شماره 
ملی 0943473926 و آقای سید هادی عسکری نیا به شماره ملی 0859658406 به نمایندگی از شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران فردوس به شناسه ملی 10360009510 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 3 - آقای جواد قاسم زاده به شماره ملی 0858683911 به سمت بازرس اصلی وآقای رحیم کرمی به شماره ملی 2030135259 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )1079904(

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
نانوایان شهرستان بیرجند 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند 
 دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ 99/11/1 جهت ثبت نام به سامانه ایرانیان اصناف 
)www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری 
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و 

تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران  2- اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر 4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و 
افالس 5- عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( 
و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف 6- عدم اعتیاد به مواد مخدر 7- عدم اشتهار به 
فساد 8- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 
اتحادیه 9- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 10-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم 

11- وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: 1-فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( 2- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 
)صفحه اول 2 برگ( 3- عکس 4×3 رنگی )4 قطعه( 4- فتوکپی کارت ملی )2 برگ(  5- فتوکپی 
آخرین مدرک تحصیلی 6- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 7- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند



موفقیت و انرژی

افکار منفی

خندیدن درد را تسکین می دهد

خندیدن نوعی آنتی بیوتیک طبیعی است که 
همه انسان ها با استفاده از آن می توانند بسیاری 
از دردهای خود را تخفیف دهند. خنده واکنشی 
است غیر ارادی که باعث انقباض هماهنگ پانزده 
ماهیچه صورت و سریع شدن تنفس و جریان 
خون و در نتیجه افزایش ترشح آدرنالین در خون 
می شود که تاثیر نهایی آن ایجاد احساس لذت 
و شادابی در فرد است. خنده ارزان ترین داروی 
پیشگیری و مبارزه با بسیاری از  بیماری ها است 
و باعث پایین آمدن ضربان قلب و کاسته شدن 
 فشار خون می گردد و از آنجا که شخص را وادار 
می کند نفس عمیقی بکشد، موجب می شود 

میزان اکسیژن بافت ها  افزایش یابد.

عواقب  افکار منفی مداوم

لندن   کالج  یونیورسیتی  دانشگاه  دانشمندان 
کشف کرده اند که افکار منفی مداوم  به رسوب 
زیان آور پروتئین در مغز مرتبط است که وجود 
معمول ترین  از  یکی  آلزایمر،  بیماری  در  آن 
به گفته  است.  زوال عقل مشاهده شده  انواع 
آن ها، این کشفیات نشان می دهد افکار منفی 
مداوم می تواند به این سوال پاسخ دهد که چرا 
افسردگی و اضطراب و نیز فشار خون باالی 
ناشی از استرس به خطر ابتال به آلزایمر مرتبط 

است. 
دکتر مارچنت می گوید: »می دانیم افسردگی و 
اضطراب در میانسالی و سالمندی عوامل خطر 
ابتال به زوال عقل است. « ما متوجه شده ایم که 
الگوهای خاص فکری که همراه با افسردگی و 
اضطراب است، می تواند دلیل بنیادی در افرادی 
باشد که بیشتر در معرض ابتال به زوال عقل 
هستند. اگر مبتال به زوال عقل هستید، مهم 
است که بدن و مغزتان را فعال نگاه  دارید. حتی 
فعالیت های ورزشی محدود )مانند مدتیشن به 
زوال  کاهش  در  سالمندی  دردوران  خصوص 
عقل تاثیر دارد ( هم می تواند تاثیر مهمی در 
سالمت عمومی داشته باشد. اپیدمی کرونا  برخی 
لذت می بردیم  آن  از  معموال  که  را  فعالیت ها 
دشوار می کند. اما ویروس کرونا این تاثیر را در 
زندگی شما دارد و مهم است که در این دوران 
سخت از خودتان مراقبت کنید  در کنار سایر 
پژوهش هایی که افسردگی و اضطراب را با خطر 
زوال عقل مرتبط کرده، فکر می کنیم الگوهای 
مزمن افکار منفی مداوم هم در مدتی طوالنی، 

خطر ابتال به زوال عقل را افزایش می دهد.  

عوارض مصرف نمک زیاد

مصرف نمک زیاد، سبب جدا شدن کلسیم از 
استخوان ها و دفع آن از ادرار می شود. افرادی که 
مصرف زیاد نمک دارند دچار پوکی استخوان می 
شوند و استخوان آنها نازک می شود و با افزایش 

سن استخوان راحت می شکند . همچنین مصرف 
نمک زیاد سبب افزایش احتباس مایعات در بدن 
می شود. اگر این افراد مصرف نمک کاهش دهند 
حدودا 2 لیتر از مایعات بدن آنها کاهش می یابد و 

عوارض زیادی برای معده به دنبال دارد.

عوارض مصرف نان سفید

نان سفید باعث چاقی و دیابت و عامل بسیاری 
از بیماری  های غیرواگیر است. از جمله مضرات 
استفاده از نان سفید این است که نان سفید فاقد 
فسفر و منیزیم است، فسفر و منیزیم  از عناصر 

حیاتی الزم برای بدن هست. 
بیماری  سفید  نان  مصرف  ضرر  مهمترین 
یبوست است که به ام االمراض تشبیه شده 
است چرا که یبوست سرچشمه بروز بسیاری 

از بیماری هاست.

خواص بی نظیر کشمش

عدد  چند  خوردن  معتقدند  تغذیه  متخصصان 
کشمش در روز به تقویت حافظه کمک کرده و 
افراد را از ابتال به بیماری آلزایمر مصون می دارد. 
کاهش  به  کشمش،  در  زیاد  فیبر  همچنین 

کلسترول و بهبود عملکرد روده ها کمک می کند. 
در کنار آن پتاسیم را می توان نام برد که موجب 
کاهش فشارخون و جلوگیری از دفع مایعات بدن 
می شود و به میزان کافی در کشمش وجود دارد.   

همچنین  برای پوست  نیز عالی  است.

فواید بخارپز کردن مواد غذایی

یکی از مضرات روش های پخت و پز بادمای باال 
این است که درجه حرارت باال باعث از بین رفتن 
تمامی آب های موجود در گوشت و سبزیجات 
می شود. این در حالی است که در روش بخارپز، 

مواد غذایی بخشی از آب خود را حفظ می کند.
از  تحقیقات متعدد نشان داده است زمانی که 
روش هایی مانند سرخ کردن، آب پز کردن و یا 
کباب کردن مواد غذایی استفاده می شود حجم 

قابل توجهی مواد مغذی از بین می رود.   

عوارض مصرف زنجبیل

زنجبیل یک گیاه بسیار محبوب است که قرن ها 
برای درمان بسیاری از بیماری های شایع مورد 
استفاده قرار می گرفت. با این حال،این گیاه دارویی 
دارای عوارض جانبی نیز است. ممکن است با 

باشد.  داشته  تداخل  داروها و مکمل ها  برخی 
مصرف بیش از حد زنجبیل ممکن است باعث 
اسهال و مشکالت قلبی شود و خطر سقط جنین 
را افزایش دهد. این گیاه ممکن است فشار خون را 

بیش از حد کاهش دهد.

دکتر محمد سعید واثقی پزشک عمومی با اشاره به استفاده بیش از حد از مکمل های غذایی، گفت: هر 
مکملی که غیر اصولی مصرف شود می تواند برای بدن عوارضی به دنبال داشته باشد. وی اظهار کرد: 
ممکن است بدن فرد ویتامین هایی را دریافت کند که بدن خود آنها را داشته باشد، بنابراین یک سری 
از این ویتامین ها می تواند برای بدن مضر باشد. این پزشک عمومی یادآور شد: زمانی که فرد ویتامین 
مصرف می کند امکان دارد این ویتامین ها خیلی سریع از طریق ادرار و یا مدفوع، دفع شود اما بعضی از 
آنها ممکن است در قسمتی از بدن انباشته شود و باعث ایجاد بیماری شود. اگر فرد ترکیباتی مصرف کند 

که آهن خون زیاد شود؛ آهن در کبد می نشیند و باعث بروز بیماری دیگری می شود.

یکی از خواص مهمی که به روغن ترخون نسبت می دهند، تقویت دستگاه گوارشی می باشد. آنتی اکسیدان 
های موجود در ترخون با کاهش خطر ابتال به بیماری های خطرناکی مانند سرطان روده، معده و مری در 
ارتباط هست. عالوه بر این،  ترخون می تواند ترشح آنزیم های گوارشی را افزایش بدهد. این موضوع می تواند 
به صورت قابل توجه از ابتال به یبوست، نفخ و گاز معده جلوگیری کند. متأسفانه در سال های اخیر با افزایش 
مصرف غذاهای فست فودی و فرآوری شده، درصد مشکالت گوارشی بیشتر شده است. ۱۰ قطره روغن 
گیاهی ترخون را با ۱۰ قطره روغن فندق مخلوط کرده و بعد از هر وعده غذای اصلی روی شکم تان بمالید. 

پوست تان را به آرامی ماساژ دهید تا روغن به خورد آن برود.

روغن ترخون و تاثیرات بی نظیر آن بر روی سالمتیمصرف مکمل ها منجر به بیماری می شود

قدرت خالقیت در همه انسان ها وجود دارد اما نوع پرورش 
آن بسیار متفاوت است و نتایج مختلفی را به بار می آورد.

 به اطراف تان نگاه کنید و یکی از چیزهایی که می بینید را 
در نظر بگیرید. مهم نیست چه باشد: مقداری میوه، گوشی 
تلفن همراه، تلویزیون، چند جلد کتاب، تابلوی نقاشی روی 
دیوار، چند گلدان گل بعد خود را در حالی تصور کنید که فقط 

شما هستید و آن چیزی که در نظر گرفته اید. 
در واقع فرض می کنید که آن چیز، تنها دارایی مادی شما در 
کره زمین است و باید از آن پول در بیاورید.بعد غرق در فکر 

و حتی تصورات شگفت انگیز و دور از ذهن شوید که چگونه 
می توانید با آن تک جنس، پول در بیاورید. ممکن است 
برخی از راه هایی که به ذهن تان می رسد عجیب و غریب 
باشد ولی نترسید چون قرار نیست همین االن مثاًل تابلوی 
روی دیوار را بردارید و بروید با روش های نامتعارف از آن پول 
درآورید  یا تلویزیون تان را به پارک ببرید و با استفاده از باتری 
خودرو، آن را روشن کنید و از کسانی که می خواهند مسابقه 
فوتبال یا سریال محبوب شان را از دست ندهند پول تماشا 
بگیرید یا کتاب تان را در دست بگیرید و در خیابان افرادی 

را پیدا کنید که حاضر باشند برای شنیدن محتوای کتاب به 
شما پول بدهند.همین فکرهای عجیب و باورنکردنی و حتی 
محال، قدرت خالقیت شما را افزایش می دهد و شما می 
توانید با این “مانورهای فکری فرضی” ، پیش زمینه الزم 
برای مواجهه با مسائل واقعی به دست بیاورید. ممکن است 
یک فکر مضحک و واقعاً غیر عملی، جرقه یک فکر جدی 
و مدزا را در ذهن تان ایجاد کند و زندگی تان را از این رو 
 به آن رو کند ؛ واقعاً ممکن است.این تمرین ذهن تان را 

خالق تر می کند و خالقیت به نفع شماست.

یک تمرین ساده و رایگان برای تقویت خالقیت

سه شنبه ۳۰  دی   ۱۳۹۹ * شماره  ۴۸۳2
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یاد یاران
)شهید علیرضا عربی آیسک، فردوس(: و اما حقیر تا حال مرده بودم و این لحظه آغاز جهاد و شهادت است. این احساسي را در خود مي بینم که تازه دارم متو لد مي شوم و 
زندگي جاویداني خود را آغاز مي کنم شهادت انسان را بد رجه اعالیي ملکوتي مي رساند وچقدر شهادت درراه خدا زیبا است . و مانند گل محمدي مي ماند که وارثان خون پاک شهید 

از آن مي بویند... هیچ وقت از اسالم و قرآن و شهدا فراموش نکنید و در دعا ها و نماز جماعت و جمعه شرکت کنید.

جدول 4۸۳۲                        

بزرگ  خطاطان  از    -۱ افقي: 
خط نستعلیق -  پایتخت کلمبیا 
2- سلطنتي -   پایتخت فلزي 
- شاخ گاو و گوسفند ۳- شهر 
صنعتي ایران  - مدرسه ابتدایي - 
ضمیري عربي ۴- چاشني ساالد 
حرف    - غذا  اصلي  چاشني   -
از شهرهاي کردستان   - فاصله 
۵- مطابق قاعده-  جالد استالین 
تک  تنفسي-   لوله  آش ۶-   -
لقب    -۷ مسیحي  یگانه-   و 
گاري   - )ع(  محمدتقي  امام 
آتش-   گرمي   -۸ فراموشي   -
 -۹ کمیابي  پژوهشي   نوشته 
ریزریز کردن-  از ایالتهای آمریکا 
- روح و جان ۱۰-  پایتخت چک 
تنگه جنوب کشور-  ضعیف   -
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استخـدام لبنیـات سنتـی قائـم
به  چند نفر نیروی آقا )صندوق دار، کارگر ساده( جهت کار در مجموعه قائم نیازمندیم.  

حداکثر سن ۳۵ سال
    آدرس: میدان سوم مدرس، باهنر غربی       تلفن: ۰۹۰۳۷۰۸۰۱۴۴

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

خیابان ارتش  ۰۹۱۵2۱۷۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳62۴۹۹۸  
۳22۱۸۴۹۰ - ۳22۱۸22۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

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

۰۹۰۵۹۹۵۳۴62

برگ سبز خودروی زامیاد تیپ 724N1B به شماره 
پالک 6۷۵ س ۸۷ ایران ۹۵ به نام حسن مالزهی با 

کد ملی 66۸۰۰۳۷2۸۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

سند خودروی پراید تیپ ۱۱۱ به شماره 
پالک ۴۹۴ ص ۴۷ ایران ۵2 به شماره 

موتور ۴۵۳۳2۱۵ و شماره شاسی 
s ۵۴۳۰۰۹۰۰۸2۴2۹ به نام فاطمه رستمی 
با کد ملی ۰۸۸۰۱۴۹۳۷۱ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند خودروی پژو تیپ پارس به 
شماره پالک۳6۹ ب ۷۷ ایران ۵2 به شماره 
شاسی NAAN01CA1BK484332  و 
شماره موتور ۱2۴۸۹2۵26۸۱ به نام میثم 

مرشد زاده با کد ملی ۰6۴۰۱۳۹۳۳۷ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

فروش فوری دو عدد ماشین 
 g5 لباسشویی ال جی
 نو آکبند،هشت کیلویی

 سیلور هفت کیلویی سفید 
۰۹۹۰۵6۴۰۵۸۹

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

 با بهترین سنگ مرغوب
 آماده خدمت رسانی به همشهریان 

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

آدرس دفتر سنگ فروشی :
 شهید تیمورپور 13 - پالک 2

تلفن: 32357477 - 09151614049  

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 3۰۰۰ تومـان

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

طــوس شــانه

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

۰۹۱۵۰۸۰6۴۵۹ - ۰۹۱۵۰۹۰۵6۸6 خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی ۱۳

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات
* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

دوربین مداربستهپویـا بیـن
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شناسایی 19 بیمار جدید کرونا در خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در 4۸ ساعت گذشته  ۱۹ مبتالی جدید به کرونا شناسایی شد. دکتر مهدی زاده افزود: تا روز یکشنبه ۳۵ هزار و ۶۸۹ تست کرونا 
گرفته شد که منجر به شناسایی ۱4هزار و ۸۱۶ بیمار شده است. روز یکشنبه  هم ۱۰۵ تست کرونا انجام شد که ۹ بستری و ۱۸ سرپایی شناسایی شدند. وی گفت: از بیماران کرونایی 

شناسایی شده، ۵ مورد فردوس، ۱۰ مورد از قاین، ۳ مورد از طبس، ۲ مورد نهبندان، ۱ مورد سربیبشه، ۲ مورد زیرکوه، ۲ مورد سرایان و ۲ مورد از خوسف گزارش شده است.

افراد پاسخگوی اعمال خودباشند

اصغری - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
با بیان اینکه توبه بهترین راه برگشت به زندگی 
و تجدید حیات ایمانی است، گفت: توبه مجدد 
راه کمال را پیش روی انسان می گذارد.حجت 
االسالم والمسلمین سید علیرضا عبادی روز 
گذشته در جلسه درس اخالق مدیران دستگاه 
را  لوامه  نفس  جنوبی  خراسان  اجرایی  های 
سرمایه ای برای انسان دانست و افزود: نفس 
لوامه به دنبال تکرار گناهان از سوی انسان، 
ضعیف و فرد به حیوانی درنده تبدیل می شود. 
وی با اشاره به اهمیت کار قوه قضائیه بیان کرد: 
اگر قوه قضاییه برای تشویق و تنبیه افراد نباشد، 
جامعه فسیل می شود. عبادی با اشاره به آیاتی از 
قرآن بیان کرد: بر اساس آیاتی از سوره قیامت، 
هر فرد باید پاسخگوی اعمال خود باشد که 
وجدان در انسان و قوه قضاییه در نظام هستی 

مصداق این امر است.

گالیه فرماندار  درمیان
  از ساعت کار نانوایی ها

محمدی - ساعت کاری نانوایی ها نسبت به 
ساعت ابالغی رضایت بخش نیست. فرماندار 
و  آرد  کارگروه  جلسه  در  درمیان  شهرستان 
نان این شهرستان از وضعیت فعالیت بعضی 
از نانوایی ها در شهر اسدیه در زمینه رعایت 
ساعت کاری ابالغ شده ابراز نارضایتی کرد و 
گفت: این موضوع با بازرسی های سرزده توسط 
شخص فرماندار، معاونین و شهروندان کاماًل 
مشهود بوده و اداره صمت شهرستان به همراه 
اتاق اصناف باید تدابیر کاربردی و فوری در این 
زمینه اتخاذ کنند.حسینعلی بخشی همچنین در 
جلسه ی ستاد تنظیم بازار این شهرستان با 
توجه به کمبود بعضی اقالم مصرفی ضروری 
مثل روغن و تخم مرغ خواستار پیگیری ادارات 
متولی در زمینه تأمین نیاز مردم شهرستان در 
این خصوص شد. وی در ادامه تشدید بازرسی 
ها و نظارت مستمر بر چگونگی عرضه و فروش 
با قیمت مصوب اقالم ضروری را توسط اعضای 
کارگروه تنظیم بازار شهرستان بسیار حائز اهمیت 
دانست تا مشکالت مردم در این زمینه کاهش 

یافته و به حداقل ممکن برسد.

در آمد یک ونیم میلیاردی تومانی 
کشاورزان از پرورش ماهی 

با  خوسف  کشاورزی  جهاد  مدیر  خودکار- 
باب  خوسف 4۹  شهرستان  در  اینکه  بیان 
گفت:   ، دارد  وجود  ماهی  پرورش  استخر 
بیشتر این استخر ها به صورت دو منظوره 
با هدف اولیه ذخیره آب کشاورزی و مدیریت 
و  است  شده  احداث  آب  مصرف  بهینه 
کشاورزان در کنار ذخیره آب  به  پرورش 
ماهی  در این استخر ها  می پردازند. رضوی 
بر  را عالوه  ماهی  پرورش  از  گفت: هدف 
کسب در آمد ، غنی سازی آب کشاورزی 
عنوان کرد و گفت: با این اقدام بخشی از 
مصرف کود در مزرعه کاهش می یابد. وی 
ادامه داد:  از این 4۲ باب استخر ساالنه حدود 
۵۵ تن انواع گوشت ماهی برداشت و روانه 
بازار می شود که در آمدی بیش از یک ونیم 

میلیارد تومان نصیب کشاورزان خواهد شد.

اما و اگرهای برگزاری امتحانات 
در دانشگاه بیرجند

ایسنا- معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه بیرجند گفت: تشخیص استاد را برای 
نمره و ارزشیابی مبنای کار قرار دادیم و اگر استاد 
تشخیص دهد که اینترنت قطع شده و دانشجو 
متضرر شده، دوباره امتحان برگزار خواهد شد 
تقاضا  درس  حذف  برای  دانشجو  اگر  یا  و 
 دهد، به درخواسته اش رسیدگی خواهد شد.

محسن آیتی اظهار کرد: با توجه به ضرورت 
حفظ سالمت همه دانشگاهیان شایسـته است 
در صورت عدم امکان رعـایت کامـل و همه 
جـانبه ضوابـط و دسـتورالعمل هـا، ارزشیابی 
پایان نیمسال تحصیلی به صورت غیرحضوری 
به انجام رسد. آیتی ادامه داد: بـا توجه به اولویت 
منظور  به  امتحانـات  حضوری  برگزاری  در 
تضـمین کیفیت، درصورتی که دانشـگاه یا 
اسـتادان تشخیص دهند که امتحانات باید به 
شیوه حضوری برگزار شود، ضروری است همه 
پروتکل های بهـداشتی مربوط به محیط های 
دانشـگاهی از جمله ضوابط اعالم شده به ویژه 
فاصـله گـذاری اجتمـاعی به هنگام برگزاری 

آزمون ها به دقت رعایت شوند.

توزیع ۳۷ هزار پرس غذای گرم 

امتحانی -  ۳۷ هزار پرس غذای گرم بهداشتی در 
ایام دهه فاطمیه توسط خانه های هالل خراسان 
مدیرعامل  شد.  توزیع  نیازمندان  بین  جنوبی 
جمعیت هالل احمر استان گفت: در این ایام 
۳۷ هزار و 4۶۰ پرس غذای گرم بهداشتی با 
همکاری خیرین و اعضای خانه های هالل در 
نقاط مختلف استان پخت و توزیع شده است.  
محمد رضا رضایی ارزش این خدمات را  هفت 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعالم کرد و افزود: 
با رایزنی های انجام شده، یک خیر فردوسی 
پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مستمری 

ماهیانه برای پنج کودک یتیم را عهده دار شد. 

دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون   *
خراسان جنوبی از برگزاری کنگره دوساالنه 
فرهنگی، هنری و ادبی ابن حسام در 
فروردین ماه ۱4۰۰خبر داد و گفت: ۳۰ 
 بهمن آخرین مهلت ارسال آثار است.
حکومتی  تعزیرات  اداره  رئیس   *
شهرستان قائنات گفت:  متهم قاچاق دارو 
در قائنات به پرداخت ۳۸۰میلیون ریال 
 جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
محیط  حفاظت  نمایندگی  رئیس   *
زیست شهرستان زیرکوه گفت: ماموران 
اجرایی یگان حفاظت محیط زیست 
شده  حفاظت  منطقه  در  شهرستان 
شاسکوه، موفق به شناسایی و دستگیری 
شدند. صید  و  شکار  متخلف  نفر   دو 
* معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان گفت: کاروانسرای چهل پایه و 
مجموعه بنا های پیرامون آن در فهرست 

میراث ملی ثبت شد.

اخبار  کوتاه 

خیز کرونا برای چهارمین جهش در استان 
محمودآبادی- در حالی که همه از بروز رنگ 
آبی شرایط کرونایی ابراز خرسندی می کردند 
و حتی زمزمه های بازگشایی برخی کالس 
های درس به گوش می رسد حاال مسئوالن 
از خیز دوباره کرونا برای چهارمین بار در استان 

خبر می دهند.
مدیران  و  مسئوالن  که  است  روزی  چند 
آموزش و پرورش استان درباره ی بازگشایی 
مجدد کالس های درس حداقل برای کالس 
های اول و دوم ابتدایی و نیز برخی از رشته 
گویند.  می  سخن  ای  حرفه  و  فنی  های 
موضوعی که هرچند دغدغه ی بسیاری از 
والدین را دوباره افزایش می دهد ،اما شرایط 
را برای آن دسته از والدینی که توانایی همراهی 
فرزندان کالس اولی خود را در شبکه ی شاد 
ندارند اندکی کاهش می دهد. با این حال افکار 
سنجی ها نشان می دهد آن عده ای که موافق 
این موضوع هستند نیز ته دلشان ترس از همه 
گیری را دارند.این در حالی است که مسئوالن 

بهداشتی از خطر موج چهارم کرونا در استان 
به لحاظ عادی انگاری شرایط ابراز نگرانی 
می کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
هم از افزایش بیماران حاد تنفسی و کرونایی 
بستری در بیمارستان های خراسان جنوبی خبر 
داد. دکتر دهقانی افزود: در هفته های گذشته 
شاهد کاهش بستری بیماران حادتنفسی در 
بیمارستان ها بودیم به طوری که به حدود ۱۱۰ 
مورد رسید، اما در روز های گذشته متاسفانه این 
تعداد به ۱۶۰ مورد افزایش یافت. وی افزود: 

همچنین تعداد بیماران کرونا مثبت بستری در 
بیمارستان ها هم در هفته های گذشته ۲۳ نفر 
بود که روز گذشته به 4۱ مورد رسید که این 
افزایش تعداد در بیماران حاد تنفسی و کرونایی، 
زنگ خطری برای احتمال آغاز پیک چهارم 
کرونا در استان خواهد بود. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند، بی توجه به دستورالعمل های 
بهداشتی، تجمع های خانوادگی و مسافرت ها 
را ازعوامل اصلی این افزایش اعالم کرد و 
رعایت  و  روند  این  ادامه  در صورت  گفت: 

روز های  بهداشتی  دستورالعمل های  نکردن 
ما  انتظار  در  پیک چهارم کرونا  در  سختی 
معاون سیاسی،  این   بر  بود. عالوه  خواهد 
امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی 
در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
شیوع  در  انگاری   عادی  به خطر  اشاره  با 
باید  بیماری کرونا گفت: مردم و مسئولین 
بدون عادی انگاری و در فضایی هم راستا، 
وضعیت استان را بهبود بخشند. خوش خبر 
با اشاره به اینکه در رعایت دستورالعمل ها، 
تابع ستاد ملی هستیم، گفت:برای مدیریت 
شیوع کرونا در استان، تصمیماتی براساس 
شرایط موجود لحاظ می گردد که البته ناقض 
مصوبات کشوری نیست.  وی با تاکید بر 
پرهیز از تجمعات و دورهمی ها، گفت: رعایت 
ضوابط بهداشتی در برگزاری اجتماعات رسمی 
بسیار مهم است، رعایت فاصله فیزیکی در 
برگزاری جلسات مجوز دار باید به فرهنگ 
تبدیل شود. خوش خبر با اشاره به موفقیت 

بزرگ تغییر وضعیت شیوع کرونا در استان در 
نتیجه مدیریت بیماری کرونا گفت: رسیدن به 
شرایط مطلوب استان، نتیجه مشارکت باالی 
مردم و حضور مؤثر دستگاه های عضو ستاد 
است. وی به وضعیت بازگشایی مدارس در 
استان اشاره کرد و گفت: در خصوص نحوه 
بازگشایی مجدد مدارس یا استمرار وضعیت 
فعلی، سخنگوی ستاد ملی اعالم نظر خواهد 
کرد. معاون استاندار با تاکید بر لزوم بازرسی 
هوشمند از اصناف، افزود: بازرسی از اصناف 
باید هوشمندانه صورت بگیرد و اگر این اتفاق 
نبیفتد می تواند زمینه از ایجاد پیک چهارم 
بیماری در استان باشد.خوش خبر به افزایش 
آمار بیماران سرپایی کرونا در استان در چند 
روز اخیر اشاره کرد و گفت: این مسئله باید 

مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
حال باید دید مسئوالن با این پارادوکس رنگی 
اوضاع و شرایط باالخره چه تصمیمی برای 

دانش آموزان خواهند گرفت؟

تصادفات درون شهری ۲۶ درصد کاهش یافت

میرکالنی - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۶ هزار و ۱۰4 فقره تصادف درون 
پیوسته که  به وقوع  استان  این  شهری در 
نسبت به سال گذشته در همین مدت ۲۶ 

درصد کاهش داشته است.

در  گذشته  روز  عباسی  علیرضا  سرهنگ 
نشست خبری افزود: این تصادفات هزار و 
۷۸۹ مصدوم داشته و از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۲۱ فوتی در تصادفات درون شهری 
به ثبت رسیده که متوفیان نسبت به سال 
گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است. وی 
گفت: مرکز استان یکی از شهرهای آسیب زا 
در ارتباط با حوادث درون شهری است ولی در 
سال جاری شاهد کاهش ۵۵ درصدی فوتی 
هستیم و در تصادفات جرحی نیز کاهش ۲۳ 
درصدی داریم. رییس پلیس راهور خراسان 
در  فوتی  تصادفات  بیشترین  افزود:  جنوبی 
سربیشه با پنج فوتی در سال جاری افزایش 
۱۰۰ درصدی داشته است و شهرستان های 
امسال  زیرکوه  و  بشرویه  سرایان،  خوسف، 

تصادف فوتی نداشته اند. وی تصریح کرد: در 
این مدت ۲۱4 هزار و ۷۸۶ راننده متخلف 
اعمال قانون شده اند که ۱۳ هزار و ۷۸ مورد 
حادثه ساز بوده است. سرهنگ عباسی گفت: 
علت بیشتر تصادفات، رعایت نکردن حق تقدم 
و توجه به جلو بیش از ۶۵ درصد بوده است. 
وی افزود: ۵۳ درصد متخلفان در سن جوانی 
و نوجوانی هستند و 4۷ درصد مجروحان و 
4۳ درصد متوفیان موتورسوار بوده اند. وی با 
بیان اینکه ۱۹ درصد مجروحان و 4۳ درصد 
متوفیان عابر پیاده هستند گفت: ۲۸۷ سرنشین 
مصدوم  شهری  درون  تصادفات  در  خودرو 
شدند که مصداق نبستن کمربند ایمنی است. 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان 
جنوبی گفت: در این مدت ۲ دوچرخه سوار 

فوت و ۵۱ دوچرخه سوار مجروح شدند که 
توجه به این موضوع حایز اهمیت است. وی 
تصریح کرد: درخصوص امکانات مکانیزه و 
هوشمند کنترلی کمبود داریم و هنوز شهر 
هوشمند ترافیکی در خراسان جنوبی نداریم که 
باید مسووالن چاره اندیشی کنند. وی با بیان 
اینکه زیرساخت های شهری با افزایش جمعیت 
جابه جایی  داشت:  اظهار  ندارد  همخوانی 
پل های هوایی و مکانیزه شدن آنها از مهمترین 
اولویت ها در برخی خیابان ها است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. عباسی گفت: به دنبال 
توقفگاه ویژه وسایل سنگین در مرکز استان 
هستیم که هنوز محقق نشده و نارضایتی 
شهروندان را به دنبال داشته است.وی ادامه 
داد: در مورد پارکینگ های طبقاتی اقدامات 

خوبی صورت گرفته اما برای شهر بیرجند 
کافی نیست و سه نقطه حادثه خیز در استان 
داریم که به شهرداری های استان ابالغ شده 
است. وی گفت: مدیریت ترافیک از مهمترین 
ماموریت های راهنمایی و رانندگی است تا 
تسهیل در تردد تحقق یابد و در این ارتباط به 
همه ماموران اعالم کردیم که با روحیه انقالبی 
و با مالک قرار دادن قانون و تکلیف مداری 
عمل کنند.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان جنوبی یادآور شد: اعتقاد داریم اعمال 
قانون باید همراه با  ادب و اخالق باید باشد که 
فرهنگ سازی سازمانی در این زمینه انجام شده 
و تکریم مردم در دستور کار است اما جامعه هم 
نیازمند فرهنگ سازی است و از مردم خواستار 

ارتباط دوسویه هستیم.

شناسایی ۱۸کانون آنفلوآنزای پرندگانافتتاح 6 مدرسه در قاینات تا۱۴۰۰ 
 ۶ تکمیل  و  ساخت  عملیات 
آموزشگاه شهرستان قاینات تا مهر 
سال آینده به اتمام مي رسد و این 

مدارس افتتاح مي شوند. 
و  آموزش  مدیرکل   - یعقوبی 
تا  پرورش خراسان جنوبي گفت: 
ساخت  عملیات  آینده  سال  مهر 
و تکمیل ۶ آموزشگاه شهرستان 
این  و  رسد  مي  اتمام  به  قاینات 
مدارس افتتاح مي شوند. محمدعلي 

واقعي افزود: با بهره برداري از این 
۶ طرح آموزشي، ۳۹ کالس درس 
به فضاهاي آموزشي قاینات اضافه 
مي شود و بیش از یک هزار دانش 
آموز دختر و پسر دوره هاي مختلف 
بهرهمند  آن  مزایاي  از  تحصیلي 
خواهند شد. وي بیان کرد: این ۶ 
آموزشگاه در روستاهاي اسالم آباد، 
شاهیک، اسفشاد، خنج و شهرهاي 
آرین شهر و قاین در دست ساخت 

است که تا سال آینده تکمیل مي 
با  همچنین  افزود:  واقعی  شوند. 
مشارکت مردم نیک اندیش، خیر و 
مومن روستای کرقند قاین نمازخانه 
دبستان این روستا احداث می شود. 
واقعی به کمک ۳۰۰ میلیون تومانی 
خیر نیک اندیش و مدرسه ساز قاینی 
کالسه   ۸ دبستان  توسعه  برای 
 ۱۲ به  علم   محمدآباد  روستای 

کالسه نیز اشاره کرد.

داد  رخ  کانون   ۱۸  - خیرآبادی 
در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
خراسان جنوبی شناسایی شد.  معاون 
بهداشتی و پیشگیری دامپزشکی 
موضوع  این  اعالم  با  کشور  کل 
گفت:۹واحد تخم گذار تجاری، یک 
واحد مادر گوشتی و ۵واحد پرورش 
گوشت مرغ درگیر آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان شناسایی شدند. نقیبی 
افزود: یک واحد پرورش بوقلمون، 

یک واحد پرورش شتر مرغ ویک 
در  که  وحش  حیات  پرنده  قطعه 
به  نیز  بود  شده  داری  نگه  خانه 
این ویروس آلوده شده اند. معاون 
بهداشتی و پیشگیری دامپزشکی 
کل کشور گفت: در روزهای شنبه 
و یکشنبه این هفته هیچ گونه تلفات 
در  پرندگان حیات وحش  و  طیور 
خراسان جنوبی نداشتیم. نقیبی افزود: 
آنفلوآنزای منتشر شده در واحد های 

نمونه  جنوبی  خراسان   صنعتی 
H ۵ N ۸ است که در سال های 
گذشته نیز به دفعات در سایر واحد های 
صنعتی مرغداری کشور گزارش شده 
است. وی گفت: ویروس های خانواده 
H به صورت بالقوه قابلیت انتقال به 
انسان را دارند، اما خوشبختانه طی 
سالیان اخیر موردی از انتقال بیماری 
فوق حاد پرندگان در انسان گزارش 

نشده  است.
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
ُل اِنَّ ا... یُِحبُّ مَِن الَْخیِْر ما یَُعجَّ

خداوند کار خیری را که به آن شتاب شود دوست دارد.
کافی: ج2، ص142، ح4

 اگر استعفا نمی کردم 
در دنیا  وزیر خارجه ای  
بی خاصیت معرفی می شدم
وزیر امور خارجه گفت: اعتقاد داشتم وزیر 
خارجه ای که در مالقات یک رئیس کشور 
حضور نداشته باشد و این را در تلویزیون با 
پخش تصاویر به صورت علنی اعالم کنند، 
دیگر در هیچ جای دنیا آن فرد را به عنوان 
وزیر خارجه تحویل نمی گیرند. محمد جواد 
منتقدان،  از  دیگر  برخی  افزود:  ظریف 
وزیر  یک  محدودیت های  و  مالحظات 
خارجه را در نظر نمی گیرند. وزیر امور خارجه 
کشور  آن  کل  سخنگوی  کشوری،  هر 
نمی تواند  وزیر،  این  شود.  می  محسوب 
تعیین کند که مثال من سخنگوی قوه 
مجریه هستم ولی سخنگوی قوه قضاییه، 
قوه مققنه یا فالن نهاد اطالعاتی نیستم. 
من به عنوان وزیر امور خارجه، دو وظیفه 
دارم؛ یک مسئولیت، مرا به عنوان چشم 
و دیده بان نظام در خارج از کشور، معرفی 
می کند که بر اساس آن موظفم آن چه را 
که می بینم با صراحت و صداقت، در محافل 
تصمیم گیری بیان کنم. اما چرا نمی توانم 
این مطالب در محافل عمومی بیان کنم؟ 
زیرا این اطالعات می تواند توسط افرادی 
کشور  و  نظام  و  مردم  دلسوز  اصال  که 
نیستند مورد استناد و سوءاستفاده قرار گیرد. 
وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری به من 
فکر می  کنی  اگر  دادند که حتی  دستور 
نظراتت با من 180 درجه هم مخالف بود، 
باید آن را حتما به من اعالم کنی. لذا حتی 
این اجازه را در قالب یک دستور هم داشته ام 
که نظر خود را صریح اعالم کنم. وزیر امور 
خارجه ادامه داد: من هرچه گفتم شرکت 
نمی کنم تاثیر منفی گذاشته است. معتقدم 
کاری که بلد هستم حوزه سیاست خارجی 
است، در تمام زندگی ام فقط همین کار را 
انجام دادم لذا با صراحت گفتم که تصمیم 
من برای آینده چیست اما تاثیری برای 

برخی ها  ندارد. 

گفت:  سیاسی  فعال  شریعتی  سعید 
اگر   1۴00 جمهوری  ریاست  انتخابات 
در  اکنون  که  انتخاباتی  قانون  برپایه 
مجلس نوشته می شود، بخواهد برگزار 
شود، در واقع میدانی برای یک رقابت 
اگر  ترتیب  این  به  است.  درون حزبی 
انتخابات بخواهد به این صورت پیش برود، 
نه تنها هیچ شور و نشاطی باقی نخواهد 
ماند، بلکه اساسا رقابتی هم شکل نخواهد 

گرفت. وی افزود: جریانی که امروز در 
حال اصالح قانون انتخابات است، نهایتا 
1۵ درصد جامعه را نمایندگی می کند و 
اگر به همین منوال پیش برود، در نهایت 
شرکت  انتخابات  در  جامعه  درصد   1۵
می کنند و مابقی جامعه با این قانون و 
نحوه انتخابات مشکل دارند و همانطور 
شرکت   ۹8 مجلس  انتخابات  در  که 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  نکردند، 

1۴00 هم شرکت نخواهند کرد. شریعتی 
اظهار کرد: آن چیزی که برخی در حال 
تدارک برای انتخابات 1۴00 هستند، یک 
رقابت درون خانوادگی است زیرا آن ها 
قانون را به گونه ای تنظیم کرده اند که 
 فقط یک نفر خاص رئیس جمهور شود. 
بگویند  و  اکنون شرایط کرونایی است 
و  مشارکت  که  گفته  کرونا  ملی  ستاد 
تجمعی نباشد و برهمین اساس تا ۴ سال 

آینده آقای »قاف« رئیس جمهور شود و 
اگر تمایل ندارد آقای » میم« ثبت نام 

کند.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس 
دهم، در حساب شخصی خود در توییتر 
نوشت: عجیب است که آقای حداد عادل 
نگران است که با کاهش قیمت ارز و 
رفتن  نتیجه  که  مردم  معیشت  بهبود 
ترامپ و احتمال احیای برجام است، مردم 

با انتخابات آشتی کنند و در نتیجه نامزد 
مورد نظر ایشان رای نیاورد. مطهری در 
قیمت  به  حاضرند  یعنی  نوشت:  ادامه 
قهر اکثر مردم با انتخابات، قدرت را به 
دست گیرند. حدادعادل اخیرا گفته بود 
مسلما نظام سلطه راضی نیست که ما در 

انتخابات 1۴00 دولتی از جنس مجلس 
داشته باشیم و افزوده بود: بعید نیست که 
مقداری ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند 
یا با معادالت پولی  و  مالی بازی کنند و 
قیمت ارز و سکه پایین بیاید و مردم به 

یک سمت و سوی بروند.

گفت:  کشور  سابق  جمهور  رئیس 
به  هدفمندی  درباره  که  الیحه ای 
مجلس وقت دادیم تغییر زیادی پیدا کرد. 
احمدی نژاد افزود: ما یک الیحه درباره 
هدفمندی یارانه ها به مجلس دادیم که 
مجلس همه چیز آن را زد، کل آن را 

بهم ریختند، آن الیحه ای که ما دادیم 
با این الیحه زمین تا آسمان فرق دارد. 
وی اظهار کرد: من به رهبری نامه زدم 
که این کار پدر کشور را در می آورد و 
اقتصاد را نابود می کند، گفتم ما این کار 
را نمی کنیم. احمدی نژاد با بیان اینکه در 

الیحه اصال مبلغ یارانه نیامده بود، ادامه 
داد: چیزی که ما می خواستیم بیشتر از 
یارانه ۴۵ هزار و ۵00 تومانی بود. نظر 
دولت این بود یارانه به شکل مساوی بین 
فقیر و غنی توزیع شود و نمی توان چون 

پولدار هستند به آنها چیزی ندهیم.  

رئیس قوه قضاییه بر لزوم رسیدگی فوری 
به شکایات و گزارش های مردمی تأکید 
کرد و گفت: هر شکایتی که به کالنتری 
یا دادسرا می شود، به محض وصول باید 
به مقام مسئول ارجاع شود تا رسیدگی به 
آن آغاز شود و حتی یک روز هم نباید 
معطل بماند.رئیسی با ااره به اینکه انجام 
کار به موقع هم وظیفه قانونی است و هم 

موجب افزایش اعتماد عمومی می شود، 
و  شده  گزارش هایی  اخیراً  شد:  متذکر 
بررسی هایی صورت گرفته که حکایت از 
این دارد برخی گزارش ها در کارتابل های 
الکترونیک برخی مراجع مانده و شکایات 
مردمی با تأخیر ارجاع می شود که باید 
نظارت صورت گیرد و تذکر جدی داده 
شود؛ هیچ شکایت و گزارشی نباید در 

کارتابل ها بماند و مشمول مرور زمان شود. 
رئیسی با تأکید بر این که سبک زندگی 
فاطمی تضمین و تأمین حقوق زنان است، 
اظهار کرد: دستگاه قضا موظف به دفاع 
از حقوق زنان است؛ اقداماتی از جنس 
تهیه الیحه تامین امنیت و ارتقای کرامت 
بانوان در سال گذشته با همین رویکرد 

تهیه و به دولت ارسال شد.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یک رقابت درون حزبی است

حاضرند به قیمت قهر اکثر مردم با انتخابات، قدرت را به دست گیرند

احمدی نژاد: الیحه یارانه را در مجلس تغییر دادند

شوک معامله گران از کاهش قیمت ها  هیچ شکایتی نباید در کارتابل ها بماند و مشمول مرور زمان شود

خبرآنالین نوشت، هرچند بازار ارز در آخرین روز 
هفته گذشته و اولین روز هفته جاری با کاهش 
قابل توجه قیمت ها مواجه بود اما بازگشایی بازار 
دیروز با شوک فعاالن و خریداران و معامله گران 
همراه شد.سیاری از کارشناسان معتقد است: قیمت 
دالر نمی تواند در شرایط فعلی به کمتر از ۲0 هزار 
تومان برسد اما نشانه های ریزش قیمت ها حتی به 
بهای کمتر از ۲0 هزار تومان نیز در بازار آشکار شده 
است. برخی از کارشناسان معتقدند قیمت واقعی ارز 
در بازار بین ۲0 تا ۲۲ هزار تومان است اما بهبود 
شرایط سیاسی و کاهش حجم تحریم ها در کنار 
افزایش فروش نفت و خروج از لیست سیاه اف ای 
تی اف می تواند قیمت واقعی دالر را تغییر داده و 

آن را به کمتر از ۲0 هزار تومان نیز برساند.

 فوت ساالنه ۳۰ هزار ایرانی 
در اثر آلودگی هوا 

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
تهران با بیان اینکه مرگ ساالنه ٣0 هزار نفر 
بر اثر آلودگی هوا در کشور قابل تامل و تکان 
دهنده است، گفت: این مرگ و میر با احتساب 
همه سال هایی که آلودگی هوا مانند یک بیماری 
مزمن در شهرهای بزرگ و صنعتی کشور در فصل 
زمستان و چند سال اخیر در فصل گرم سال با 
آالینده ازن حاکم بوده است، آماری قابل تامل و 

تکان دهنده است. 

قیمت هرکیلو مرغ در بازار

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران از افزایش 
قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: روزهای اخیر  
متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 1۵ 
هزار و 100 تا 1۵ هزار و ۲00 تومان و مرغ گرم در 
خرده فروشی ها ۲1 هزار و 100 تا ۲1 هزار و ۲00 
تومان بوده، هر چند در برخی مغازه ها با نرخ های 

باالتری هم  مرغ عرضه می شود.

نحوه پرداخت یارانه نقدی تغییر می کند

گفت:  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
براساس مصوبه این کمیسیون یارانه نقدی سال 
آینده در دو سقف، پرداخت خواهد شد. رحیم 
زارع افزود: به این صورت که ۵8 میلیون نفر یک 
مبلغ و از ۵8 میلیون نفر تا 80 میلیون نفر مبلغ 
کمتری یارانه دریافت می کنند. وی اظهار کرد: 
همچنین یارانه تولید برای نخستین بار در سال 
1۴00 پرداخت می شود که در حوزه ایجاد اشتغال 
و یارانه سود تسهیالت در حوزه های کشاورزی، 

مسکن، صنعت و معدن است.

تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار خودرو

رویدد ۲۴ نوشت: باوجود کاهش ٣ تا ۵۵ میلیون 
تومانی قیمت برخی خودروهای داخلی نسبت به 
هفته گذشته، ورود نرخ دالر به کانال ۲۲ هزار 
بیشتر  کاهش  برای  مشتریان  انتظار  و  تومان 
قیمت ها، موجب قفل شدن بازار و توقف معامالت 

خودرو در آغاز هفته جاری شد.

شرط بازگشایی دبیرستان ها از اول بهمن

گفت: نظری  متوسطه  دفترآموزش   مدیرکل 
جمعیت دانش آموزی در ۲8۴1 دبیرستان در کل 
کشور کمتر از ۵0 نفر است و اگر در مناطق با 
وضعیت آبی قرار داشته باشند، می توانند  از ابتدای 

بهمن کالس حضوری داشته باشند.

معاون وزیر بهداشت: نگران موج جدید 
کرونا به خاطر سفرها هستیم

معاون وزیر بهداشت گفت: ترددها و سفرها در 
زمینه انتشار ویروس کرونا بسیار موثر است و 
حتی سفرهایی که هفته گذشته به جزیره قشم 
عدم  این  زیرا  دارد،  نگرانی  جای  افتاد،  اتفاق 
رعایت می تواند باعث افزایش موارد ابتال و مرگ 

و میر به علت کرونا شود. 

وحشت در بازار جهانی طال

ایسنا نوشت، وحشت در بازار طال بیداد می کند و 
بسیاری از تحلیلگران به افزایش مبتالیان به کووید 
1۹، وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا و احتمال به 
تاخیر افتادن بسته کمک کرونایی 1.۹ تریلیون 
جمهور  رئیس  بایدن،  جو  پیشنهادی  دالری 

منتخب آمریکا  اشاره می کنند.

سبد معیشتی برای حداقل های یک 
زندگی به ۸ میلیون تومان رسیده است

نماینده کارگران در شورای  عالی کار بیان کرد: 
حداقل های زندگی همانی است که از آن به عنوان 
سبد معیشت تعبیر می کنیم و بر این اساس این 
عدد به حدود 8 میلیون تومان برای حداقل های 
یک زندگی رسیده است. علی خدایی اظهار کرد: 
یک تورم خیلی عجیب و غریب در هزینه های 
زندگی اتفاق افتاده و شاید حدود سه میلیون تومان 
هزینه های خانوار از پارسال تا امسال افزایش پیدا 

کرده است.

سرلشکر باقری: سر و دست شکستن 
بعضی ها برای پست  تعجب دارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کسی که 
برای اداره کشور ما می آید باید بداند که مردم ما چه 
سختی ها کشیدند، چه خون ها داده اند و چه شهادت 
طلبی ها کردند. سرلشکر باقری افزود: تعجب دارد 
آنقدر سر و دست می شکنند  که چرا برخی ها 
ها  تحریم  که  است  این  مهم  پست ها.   برای 
کامل برداشته شود و ملت ایران در این شرایط 

است که به برجام بازخواهد گشت.

صالحی: برای اجرای قانون مجلس
 هیچ مشکلی نداریم

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در پیاده  
کردن قانون مجلس در ابعاد فنی هیچ مشکلی 
نداریم، به بدعهدی آمریکا در برجام اشاره کرد و 
گفت: اگر بخواهند برگردند، جمهوری اسالمی 
باید اطمینان پیدا کند که مثل گذشته نخواهد بود 
که ما فقط تعهدات مان را انجام دهیم. صالحی 
از  فنی هیچ کدام  در حوزه  برجام  در  ما  افزود: 
حقوق فنی هسته ای مان را واگذار نکردیم، اما 

محدودیت زمانی را پذیرفتیم. 

 همراهی مخالفان دولت با فشارهای 
خارجی خیلی تلخ  بود 

علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: تاریخ ایران 
که  دورانی  بدترین  در  کرد  خواهد  قضاوت 
ملی  یکپارچگی  و  سیاسی  حمایت  به  دولت 
سخت نیازمند بود، مخالفان دولت چگونه برای 
دستیابی به اهداف کوتاه مدت سیاسی نه تنها 
حمایت جدی صورت ندادند که همه مشکالت 
از سیاست دولت  برآمده  و مصایب  ساختاری 
ترامپ را یک جا به نام دولت صورت بندی کرده 
و داستان ها از آن ها ساختند و پرداختند و از هیچ 

 عملی علیه دولت کوتاهی نکردند.
رجایی: الریجانی در تله افتاده است

مشاور مرحوم هاشمی گفت: الریجانی در تله 
سیاست چپ و راست گیر افتاده و دور، دور او 
نیست چون نه اصالح طلبان و نه اصولگرایان 
روی الریجانی اجماع نمی کنند. رجایی افزود: 
پخته ترین کار این است که الریجانی خودش را 
نسوزاند تا اگر دولت بعد اصالح طلب بود بتواند در 
سمت معاون اول یا یکی از معاونت های ریاست 

جمهوری ایفای نقش کند. 

اگر همه شخصیت های اصولگرا به میدان 
آیند، هیچ کدام کنار نمی روند

فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما تجربه گذشته را 
داریم که آقایان به میدان می آیند و بعد هم هیچ 
کدام کنار نمی روند، بنابراین این مسئله مانند گذشته 
نگران کننده است بنابراین اگر وحدتی حاصل 
شود در تعیین مصداق نقش اساسی دارد. حجت 
االسالم سالک افزود: ما نگران دوقطبی شدن 
 جامعه هستیم، دستگاه های دولتی می خواهند
 این اتفاق بیفتد اما نباید اجازه داد جامعه دوقطبی 

شود چون این اتفاق به نفع نیست. 

در NPT درصدی برای سقف 
غنی سازی وجود ندارد

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان 
سقف  محدودیت  هیچ   NPT براساس  اینکه 
این  می گوید  فقط  و  ندارد  وجود  غنی سازی 
فعالیت ها صلح آمیز باشد، گفت: زمانی که فعالیت ها 
 صلح آمیز باشد، مشکلی براساس NPT نداریم. 
در یکی از گام هایی که برداشتیم، گفتیم دیگر 

سقفی برای خودمان قائل نیستیم. 

نامزد نهایی اصالح طلبان، الریجانی است

اصلی  گزینه  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال 
در  آنها  و  است  الریجانی  علی  اصالح طلبان 
افزود:  میان خود به قطعیت رسیده اند.کوشکی 
کامال  نامزد  یک  با  بار  یک  اصالح طلبان 
اختیار  در  را  قدرت  خاتمی  نام  به  اصالح طلب 
نام  به  میانه  نامزد  یک  با  دیگر  بار  می گیرند، 
روحانی و این بار هم می خواهند با یک نامزد کامال 
غیراصالح طلب به نام الریجانی وارد میدان شوند.

بعید نیست آمریکا از ما پول بگیرد و با 
 واکسن جعلی مردم را بکشد

آیت ا... موحدی کرمانی گفت: هیچ بعید نیست که 
آمریکایی ها به عنوان خدمت پزشکی، واکسن های 
جعلی را به ایران بفرستند تا پولی از ما بگیرند و بعد 
یا مردم ما را بیمارتر کنند یا بکشند. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با طرح این سوال که آیا 
ما آمریکا و اروپا را دلسوز خود می دانیم، گفت:  هر 
چه به ایران نشان دادند غیر از ظلم و ستم نبوده 
است و هیچ دلیلی ندارد ما خودمان را به دست 

این ها بدهیم که برای ما واکسن تهیه کنند. 

احمدی نژاد پذیرفته است که از فرد 
دیگری در انتخابات ۱۴۰۰حمایت کند

یک فعال سیاسی گفت: به نظر می رسد گردش 
نخبگان موجب شده است تا احمدی نژاد نیز بپذیرد 
که از فرد دیگری در انتخابات ریاست جمهوری 
1۴00حمایت کند. حسین ا... کرم درباره نقش 
احمدی نژاد در انتخابات  1۴00 و احتمال حمایت 
از یک نامزد در صورت ردصالحیت شدن گفت: 
حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات 1۴00، عمدتا 
به دلیل عملکرد به شدت منفی دولت آقای روحانی 

به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت می باشد.

استودیو فیلم و عکس حدیث
خاطرات خودرا درسایه امنیت؛از خطر نابودی نجات دهید!!!

تنها مرکز تخصصی تبدیل و ترمیم کلیه فیلم  وکاست های 
ویدئویی قدیمی و جدید با استفاده از بروز ترین ومجهزترین 
دستگاه ها وانتقال آن برروی دی وی دی فلش رم و هارد 

توسط اپراتور بانو در محیط قرنطینه وامن
* با بیش ازربع قرن تجربه 

* تحویل فوری در کمترین زمان 
*  بامناسب ترین هزینه و بهترین کیفیت 

فرامرز بهدانی  ۰۹۱۵۵۶۲۰۹۶۱* آمادگی همکاری با کلیه آتلیه داران وعکاسان
آدرس : خیابان شهید محالتی  - حدفاصل معلم وپاسـداران جنب اداره محیط زیست

بیست متری دوم مدرس، نواب صفوی ۱3
 نبش چهار راه اول )انتهای مفتح ۱۹( 

    7۰8۵   3۶3  ۰۹۱۵  - شهریاری

گردوی تویسرکان
کیلویی از 110 تا 145 هزار تومان

کلی و جزئی

دعـوت بـه همکـاری
به یک نیرو ترجیحا دارای سابقه کار و با روابط عمومی باال و آشنا به کامپیوتر 

جهت همکاری در دفتر پیشخوان نیازمندیم در صورت تمایل با واتساپ
 09134568792 در ارتباط باشید.

 

قابل توجه دارندگان سهام عدالت 

مدارک مورد نیاز : شناسنامه، کارت ملی ، اطالعات حساب و شبای بانکی

جهت ثبت نام به آدرس:
 میدان شهدا ، پشت بانک صادرات ساختمان آوا  

مراجعه نمایید.

آخرین مهلت ثبت نام سجام 10 بهمن

مراسم عزاداری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا )س( 
 اهالی پایین شهر و با حضور جمعی از عزاداران

 هیئات محترم ابوالفضلی   و فاطمیه


