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اگر رئیسی کاندیدا شود،  همه
 از رقابت انصراف خواهند داد

سید کمال سجادی   :

صفحه  ۶

 با لباس روحانیت تیشه به 
ریشه دین نزنیم

رهامی، فعال اصالح طلب  :

مردم به اصولگرایان رغبت 
بیشتری  دارند

کنعانی مقدم ،فعال اصولگرا  :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

2خراسان جنوبی در لیست 10 استان واکاوی اشتغالخسارت میلیاردی آنفلوآنزا بر شانه استان ُمهره هزینه ها، شطرنج بازان استان را کیش کرد 5 3

سرمقاله

نگذاریم استان مان در سکوت خفه شود

چهارشنبه و پنجشنبه ای که گذشت، همگی حال و هوای شهر بیرجند را دیدیم. من 
عصر چهارشنبه در آن هوای غبارآلود عجیب، کنار پنجره اتاقم نشستم و فقط چند 
تا عکس گرفتم. با خودم می گفتم چه خبر شده؟ همه شهر زیر سنگینی میلیاردها 
ذره غبار و در وسعت هزاران متر ریزگردهای مهاجم، فرو رفته بود. بیرجند به  سختی 
نفس می کشید و من کنار ضجه های سخت نفس نفس زدنش، آغاز تراژدی خفگی 
شهر را به چشم می دیدم. با خودم گفتم واقعاً قیامت شده است؟ یکی از عکس ها 
را با زیرنویسی در فضای مجازی منتشر کردم و بعد دیدم، دل مردم که از من خیلی 
خیلی پرتر است! چند نفر برایم پیام فرستادند که به دلیل بدی آب و هوای بیرجند در 
این سال ها از شهر بیرجند به شهرهای شمالی تر مهاجرت کرده اند. چند نفر برایم 
پیام فرستادند که در شرف فروش خانه و زمین و مهاجرت هستند. چند نفری پیام 
فرستادند که مقصر مسئوالن بی خیال هستند و چند نفری هم گفتند خود ما مردم 

مقصریم. دیروز هم همکار بزرگوارم خانم محمودآبادی ... ادامه در صفحه 2

*  هرم پور عکس : مقامی

دردهای سیمانی
در گوش معاون وزیر

مشکالت زیرساختی مثل سوخت و برق، تولید سیمان را تحت تاثیر قرار 
داده است.مدیرعامل شرکت سیمان قاین روز گذشته در بازدید حجت ا... 
میرزایی معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه 
سیمان قاین گفت: تولید سیمان قاین ساالنه از ۸۱2 هزار تن عبور می کند 
که حدود ۵۵ درصد آن صادر می شود.علیرضا اکبری  مطلق افزود: ظرفیت 
تولید کریکت این شرکت در سال به بیش از ۷۸۰ هزار تن می رسد. وی 
بیان کرد: صادرات کریکت بسیار جزئی است و از ابتدای امسال ۱۰ هزار 
تن صادرات کریکت انجام شده است.مدیرعامل سیمان قاین گفت: سال 
گذشته با حضور مدیرعامل شستا به توافقات خوبی دست یافتیم و طرح 
توجیهی سیمان تامین به این شرکت ارائه شد، با این حال هنوز به مرحله 
سرمایه گذاری نرسیده ایم. ...  مشروح در صفحه 2

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در نشست
 بررسی معضالت اجتماعی و فرهنگی خوسف :

گردشگری پیش رو ؛
 تحمیل یک فرهنگ ناشناخته 
وارداتی به مردم استان است

صفحه  5

فروش پکیج و رادیاتورهای پنلی
 ایران رادیاتور 

  

آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1  
09155618398 - 05632237077   

به ما دلگرم باشید

جناب آقای مهندس محمد فرهادی
انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی

 که بیانگر توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
عزت، سربلندی و توفیقات الهی برایتان آرزومندیم. امید است در پرتو عنایات حق تعالی 

در پیشبرد اهداف جامعه مهندسی موفق و سربلند باشید.

هیئت مدیره انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان خراسان جنوبی

به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس )مرد( در رشته مدیریت یا حسابداری برای کار در یک شرکت 
خصوصی واقع در شهر بیرجند به صورت قراردادی نیازمندیم. عالقه مندان می توانند مدارک ذیل را 

تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ به صندوق پستی 5۸۹۰-۹۷۳5۱ ارسال نمایند. 
تصویر برابر با اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اصل گواهی سوابق 
کاری در سایر موسسات و حسن سابقه، مدارک دال بر توانایی انجام کار با کامپیوتر، بورس و فضای 

مجازی، تلفن تماس.
سه نفر از پذیرفته شدگان نهایی قبل از معرفی به گزینش موظف به ارائه مدارک توانایی و صحت 
جسمی می باشند. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳- ۳۲۴5۰۶۰۱-۰5۶ تماس حاصل فرمایید.

آگهی جذب نیرو

جناب آقای مهندس ابراهیمی
انتصاب شایسته جناب عالی را به 

سرپرستی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد  کشاورزی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

ضمنا از زحمات بی دریغ جناب آقای مهندس اشرفی که سال ها صادقانه و خالصانه در عرصه 
تولیدات دامی استان تالش  نموده اند تشکر و قدردانی می نماییم. 

 کشت و صنعت بیدمشک - فرآورده های لبنی سایی

 یک سازمان دولتي در استان خراسان جنوبي در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومي 
به فروش برساند. متقاضیان مي توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست 
کامل اموال در زمان و محل اعالمي مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن ۳۲۴۰۰۰۰۲ 
 با کد ۰5۶ تماس حاصل نمایند. 1- تعداد ۱۲۲ دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتورسیکلت( 
2- یک مجموعه شامل ۲۶ دستگاه گوشی تلفن همراه مستعمل و کارکرده فاقد متعلقات به مبلغ پایه 
 ۲۴/5۰۰/۰۰۰ ریال 3- زمان بازدید: به مدت ۴ روز اداري از تاریخ  ۹۹/۱۱/۰۷  لغایت ۹۹/۱۱/۱۱ 

از ساعت ۷/۰۰   الي ۱۴/۰۰  4- زمان انصراف: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
5- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات : کیلومتر ۱۲ جاده بیرجند - زاهدان، روبروي ایست و بازرسي 

شوکت آباد، پارکینگ مرکزي شوراي هماهنگي  
6- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از لیست اموال و زمان برگزاري مزایده کلیه استان ها 
مي توانند به سایت www.dchq.ir  در صفحه اصلي - منو اصلي- بخش مزایده، مناقصه مراجعه 
نمایند. کلیه هزینه هاي جانبي از قبیل: عوارض ساالنه شهرداري، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند 
و سهم هزینه هاي مربوط به برگزاري مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. خودرو فاقد پالک 
تحویل می گردد و جابجایي و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز شماره گذاري در کلیه نقاط 

کشور بر عهده خریدار مي باشد.
توجه: ۱- به منظور ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی 
ضروری می باشد. ۲- تهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده فقط از طریق سایت ستاد مبارزه با مواد 
 مخدر به آدرس )www.dchq.ir(  منو اصلي- بخش مزایده، می باشد و به منظور رعایت پروتکل های 

بهداشتی فرم پیشنهادی در محیط برگزاری مزایده به صورت فیزیکی تحویل نخواهد شد.

آگهي مزایده  شماره 76

خانواده های محترم 

حجت پناه ، ملک نیا و فرهادیان
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه فقدان

مرحومه مغفوره حاجیه طوبی اعتبار
را تسلیت عرض نموده، با طلب آمرزش و غفران الهی برای آن مرحومه 

طول عمر ، صبر جمیل و اجر جزیل برای شما سروران گرامی 
مسئلت داریم.

خانواده های: آریایی، دباغی، کوزه گران ورضایی نیا

جناب آقای مهندس محمد فرهادی
سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی 

استانداری خراسان جنوبی
با کمال افتخار، انتصاب شایسته جناب عالی را که مؤید تخصص 
و توانمندی اجرایی و مدیریت شما می باشدصمیمانه تبریک 
عرض نموده، توفیق روزافزون و سربلندی شما بزرگوار را در 
 مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.

 سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

به ثمرنشستن  زحمات شما که نتیجه حضور و سخت کوشی تان در همه سال های فعالیت در اداره 
آموزش و پرورش، اداره کل تعاون و اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی بوده شایسته تقدیر است.

چه غرورآفرین است پدر عزیزی که در کمال صداقت و درستکاری، بیش از سی سال از بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت گذرانده 
و در جهت تحقق اهداف دولت و نظام، خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیده و با پذیرش غم و شادی و با توکل به ایزد منان در کنار سایر 
همکاران در جهت کمک به خلق خدا گام برداشته است. اینک که پس از سالیان طوالنی با کوله باری از تجربه و خدمت صادقانه به مردم به 

افتخار بازنشستگی نائل آمدید، برخودالزم می دانیم دست ادب بر سینه نهاده و دستان پرمهرتان را بوسه باران کنیم.
بازنشستگی فصل نوینی از زندگی و آغازی برای زندگی با شیوه ها و ایده های جدید است.

خـانواده این فصل جدید از زندگی مبارک تان باد

همسر عزیز و پدرمهربان

جناب آقای حسین خوش آیند

جناب آقای مهندس 
محمد ابراهیم ابراهیمی 
سرپرست معاونت بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی 

استان خراسان جنوبی 

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

جناب آقای مهندس اشرفی گل
 بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان را پس 

از سال ها خدمت و تالش در دوران تصدی مسئولیت معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی صمیمانه اعالم می داریم،از خداوند متعال برایتان سالمتی، بهروزی و 

موفقیت را مسئلت داریم.
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
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حضور ۷۳ درصدی کالس اول و دومی ها در مدارس 

۷۳ درصد دانش آموزان پایه های اول و دومی خراسان جنوبی در کالس های درس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و به صورت اختیاری حاضر شدند. مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: عالوه بر این، بیش از ۴۷ درصد هنرجویان 
هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای که کار عملی دارند در هنرستان های استان با رعایت دستورالعمل ها حضور پیدا کردند. نگذاریم استان مان 

در سکوت خفه شود

* هرم پور

خانم  سرکار  بزرگوارم  همکار  هم  دیروز   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
محمودآبادی مطلب بسیار مهم و مفیدی را  در همین باره در »آوا« منتشر کردند 
و آنجا از قول آقای »علیمرادی« کارشناس تغییرات اقلیم نوشتند که سدسازی 
های انجام گرفته در افغانستان از جمله در هیرمند، هریرود و فراه و همچنین 
خشک شدن بستر رودخانه های منتهی به شرق ایران و کاهش رطوب خاک در 
دشت خشکیده طبس، باعث پدیده گرد و غبارها شده است. هنوز از میان جمالت 
ایشان، یک جمله سخت آزارم می دهد و آن هم اینکه گفته بودند شرایط از این 
بدتر هم خواهد شد. بیرجند، نمونه ای دم دستی از همه ی استان ماست که  
ما بیرجند نشین ها، شرایطش را می بینیم و هر روز نظاره اش می کنیم. حتمًا 
می دانید در سنوات گذشته رشد بیابان ها در خراسان جنوبی 68 درصد بوده! 
و می دانید که 5 میلیون هکتار از وسعت استان ما که سومین استان وسیع از 
نظر سرزمین در میان استان های کشور است، بیابانی است! و احتمااًل می دانید 
 ما جزو پنج استان درگیر با پدیده ریزگردها و گرد و غبار در میان استان های
کشور هستیم! این بار نمی خواهم پای مسئولین را به میان بکشم. در این یکی 
دو سال شاهد بودم مهندس نصرآبادی و معاونینش در اداره کل منابع طبیعی 
و همچنین عزیزان اداره کل محیط زیست، بارها و بارها مصاحبه کردند و از 
افزایش فاجعه آمیز گسترش بیابان ها آمار دادند و کنارش هشدارهای آتشین 
خطاب به تصمیم گیران و خطاب به مردم هم بود. این بار احساس می کنم 
مسئولین، هم به عمق فاجعه پی برده اند و هم برای انجام طرح های اساسی، 
پای کارند. مردم استان هم چون درگیری مستقیم با این پدیده دارند قطعاً فهم و 
 درک درست تر و دغدغه های بیشتری نسبت به سال های قبل پیدا کرده اند.
نمی خواهم بگویم مهاجرت مردم  از استان به دلیل بدی آب و هوا، پدیده ی 
 خوب یا بدی است. نمی خواهم بگویم مدیران در این سال ها کم کاری کرده اند.
نمی خواهم بگویم به آخر خط رسیده ایم و همه چیز دست طبیعت است و ما 
هیچ کاره ایم.همه ی حرفم این است که صحنه را نباید خالی بکنیم؛ چه ما به 
 عنوان مردم و چه مسئولین و مدیران به عنوان متولیان. من عالوه بر همه ی
پدیده های ضد توسعه در استان، پدیده نسبتاً جدید ریزگردها و طوفان های 
غباری را پدیده ای ضد توسعه می دانم. در این شرایط حساس تاریخی از استان، 
طیف تاریخ سازی که می توانند به داِد استان برسند، پژوهشگران و محققان 
هستند که طرح بدهند، ایده پردازی کنند، نظراتشان را مدام به مسئولین ارائه 
کنند و  آنها را برای انجامشان مجاب کنند. این روزها چقدر جای مناظره ها و 
 گفتگوهای چند نفره پیرامون این ماجرا خالیست! مثل همان  عمل به توصیه هایی
مثل حفاظت از زیست بوم و منابع طبیعی  منطقه که در همه ی این سال ها 
از سوی طیفی از ما مردم، جدی گرفته نشد! واقعیت این است که در خوشبینانه 
ترین حالت، ما فقط خواهیم توانست چند درصد از پیشروی این مهاجم عبوث را 
کم بکنیم، اما همین چند درصد هم برای آینده استان بسیار حیاتی خواد بود. حال 
استان ما خوب نیست، حتما مردم، نخبگان، پژوهشگران، رسانه ها، مدیران، و 
نمایندگان محترم مردم در مجلس، باید رسالت تاریخی خودشان را بیشتر  و بهتر 
بشناسند و بر آن تأکید کنند، جز این راه چاره ای نیست، وگرنه حال استان از این 
هم بدتر هم خواهد شد. همگی نباید بگذاریم که استانمان، در سکوت خفه شود.  
)لطفاً نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09۳0۴9۴۳8۳1 ارسال بفرمایید(

کار  تعاون،  وزارت  اقتصادی  امور  معاون 
و  کار  تعاون،  وزیر  گفت:  اجتماعی  رفاه  و 
رفاه اجتماعی گروهی از معاونان و مدیران 
تا  مامور کرده است  را  مجموعه وزارتخانه 
مشکالت و مسائل 10 استان با بیشترین نرخ 
بیکاری را از نزدیک مورد بررسی و واکاوی 
قرار دهند. حجت  ا... میرزایی شامگاه شنبه 
در بدو ورود به این استان در نشستی که در 
فرودگاه بیرجند با حضور استاندار، نماینده مردم 
قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی و 
جمعی از مسئوالن برگزار شد، افزود: سفر به 
خراسان جنوبی هم با حضور مدیران وزارتخانه 
با همین هدف صورت گرفته و امید می رود 
اهدافی که به دنبال آن هستیم محقق شود.
وی گفت: این سفر با هدف بازدید از طرح های 
اشتغال زا و بررسی توسعه اشتغال استان انجام 
شده است. استاندار خراسان جنوبی هم در این 
نشست گفت: این استان سرشار از ذخایری 

است که موقعیت مناسبی را برای اشتغال زایی 
و سرمایه گذاری ایجاد می کند. حمید مالنوری 
تصریح کرد: در حالی که سرمایه گذاری در 
خراسان جنوبی از امنیت باالیی برخوردار است 

اما جمعی از جوانان مشتاق کار، بیکار مانده اند 
بر همین اساس باید حمایت های الزم از ایجاد 
بگیرد. وی گفت: خراسان  اشتغال صورت 

جنوبی از لحاظ وسعت سومین استان پهناور 
کشور به حساب می آید اما مردم استان از این 
ظرفیت بی بهره مانده اند و الزم است به این 
شهروندان کمک شود تا مهارت های خود را 

به نمایش بگذارند.استاندار خراسان جنوبی 
افزود: تقاضای ما از وزارت تعاون این است 
که سفر کنونی معاونان را سرآغازی برای 

توسعه استان قرار دهد و همه امکانات خود 
را بسیج کنند تا در آینده نزدیک برکات این 
سفر قابل لمس باشد.وی با اشاره به احداث 
یادآور  زیرکوه  اجتماعی  تامین  بیمارستان 
شد: این بیمارستان تحت نظر دانشگاه علوم 
پزشکی اداره می شود و در یک بالتکلیفی به 
سر می برد که انتظار ما این است در همین 
سفر تعیین تکلیف و واگذاری آن به طور کامل 
صورت بگیرد.استاندار خراسان جنوبی با اشاره 
بخش  در  سرمایه گذاری شرکت شستا  به 
نیروگاه بادی، دامداری، معادن و زغال سنگ 
ظرفیت  از  که  است  این  ما  تالش  گفت: 
سرمایه گذارانی که اهلیت دارند بیشترین بهره 
را ببریم.وی افزود: موسسه خیریه علی اکبر 
)ع(، آب درمانی بهزیستی، مرکز آموزش فنی 
و حرفه ای زیرکوه و کویر تایر از پروژه های 
مهم دیگری هستند که نیاز به تکمیل، توسعه 

و تامین اعتبار دارند.

 مشکالت زیرساختی مثل سوخت و برق ، 
 تولید سیمان را تحت تاثیر قرار داده است.
 مدیرعامل شرکت سیمان قاین روز گذشته در 
بازدید حجت ا... میرزایی معاون امور اقتصادی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه 
سیمان قاین گفت: تولید سیمان قاین ساالنه 
از 81۲ هزار تن عبور می کند که حدود 55 
درصد آن صادر می شود.علیرضا اکبری  مطلق 
افزود: ظرفیت تولید کریکت این شرکت در 
سال به بیش از ۷80 هزار تن می رسد.وی 
بیان کرد: صادرات کریکت بسیار جزئی است 
به طوری که شاید از ابتدای امسال تاکنون 10 
هزار تن صادرات کریکت انجام شده است.
مدیرعامل شرکت سیمان قاین گفت: ظرفیت 
اسمی تولید کرکیت همان ۷80 هزار تن است 
و به همان مقدار هم تولید می شود. وی افزود: 

سال گذشته با حضور مدیرعامل شستا در 
محل شرکت سیمان قاین به توافقات خوبی 

دست یافتیم و طرح توجیهی سیمان تامین 
به این شرکت ارائه شد، با این حال هنوز به 
مرحله سرمایه گذاری نرسیده ایم. اکبری  مطلق 
به ظرفیت های بازار اشاره و عنوان کرد: بازار 
سیمان به نحوی است که دیگر کشش ندارد، 

شاید در گذشته رقیبی نداشتیم اما اکنون 1۲ 
کارخانه سیمان با یکدیگر رقابت می کنند. 

وی همچنین گفت: امسال اولین بار در ۲۷ 
سال اخیر دچار محدودیت برق شده ایم و در 
10 روز اخیر با این موضوع دست و پنجه نرم 
می کنیم که اگر این قطعی ها ادامه داشته باشد 
دهیم.اکبری  تحویل  را  سیمان  نمی توانیم 

 مطلق اضافه کرد: از ۲۳ آبان ماه گاز هم 
قطع شده است و در تامین مازوت هم دچار 
مشکل شده ایم.نماینده مردم قاینات و زیرکوه 
در مجلس شورای اسالمی هم در این بازدید 
گفت: سیمان قاین مشتریان پر و پاقرصی در 
کشور افغانستان دارد. سلمان اسحاقی افزود: 
یعنی ما اگر بخواهیم طرح توجیهی سیمان 
را به اجرا بگذاریم، به دلیل بازگشایی پایانه 
نزدیک،  آینده  در  افغانستان  یزدان  گمرک 
ظرفیت قابل  توجهی برای خرید سیمان قاین 
دارد.معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی روز گذشته در سفر به شهرستان 
قاینات از کارخانه سیمان قاین و مجتمع فوالد 
قاینات بازدید کرد و از نزدیک روند فعالیت، 
مسائل و مشکالت این واحدهای صنعتی را 

مورد بررسی قرار داد. 

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون گفت: با بهره برداری از مجتمع 
فوالد قائنات در دهه فجر امسال، یک میلیون تن به محصوالت 
در نشست  روز گذشته  میرزایی  افزوده می شود.  فوالد کشور 
افزود:  قائنات  شهرستان  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  کارگروه 
خوشحالیم که بعد از 15 سال ، پروژه مجتمع فوالد قائنات به 
زودی به بهره برداری خواهد رسید.وی گفت: این پروژه یک فاز 
تکمیلی دارد که تا سال 1۴00، دو هزار نفر از جوانان این منطقه را 
بکار خواهد گرفت و 10 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم 
ایجاد خواهد کرد. معاون امور اقتصادی وزیر تعاون با بیان اینکه 
زنجیره بزرگ فوالدی کشور که از فراوری سنگ آهن در خاف 
آغاز شده تا صادرات محصوالت فوالدی در بندر عباس، امیدوار 
کننده است، افزود: معادن ارزشمند مانند طال و مس در خراسان 

جنوبی نیز زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری دارد.

و  بیرجند  شهرستان  دو  در  جدید  سایت  سه  اندازی  راه  با 
متصل شدند.  اطالعات  ملی  به شبکه  روستا  خوسف، 15 
بازدید  در  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کل  مدیر 
از  بیرجند  شهرستان  آباد  حسن  روستای  همراه  سایت  از 
اتصال این روستا و 1۴ روستای دیگر استان به شبکه ملی 
اطالعات خبر داد. مصطفی بهی گفت: در ادامه برنامه اتصال 
روستا های باالی ۲0 خانوار استان به شبکه ملی اطالعات، 
با اتمام مراحل نصب تجهیزات و راه اندازی سه سایت در 
روستا های حسن آباد و ماهوسک شهرستان بیرجند و کالته 
ملک شهرستان خوسف، 15 روستای دیگر استان با جمعیت 
از  و  متصل  اطالعات  ملی  شبکه  به  خانوار،   500 و  هزار 
سرویس اینترنت پرسرعت همراه بهره مند شدند. وی افزود: 
روستایی  ارتباطات  توسعه  اعتبارات  محل  از  سایت ها  این 
 USO وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موسوم به طرح
با هدف توسعه شبکه ملی اطالعات و کاربری های مبتنی 
بر این شبکه در سطح روستاها ، اجرایی شده است. مدیر 
ادامه  به  اشاره  با  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کل 
روند اجرای سایت های توسعه شبکه ملی اطالعات گفت: 
در حال حاضر 10 سایت جدید اتصال روستا ها به شبکه ملی 
اطالعات تا مرحله نصب تجهیزات پیش رفته که به زودی با 
راه اندازی این سایت ها ، حدود ۴0 روستای دیگر استان به 
این شبکه متصل و از سرویس اینترنت پرسرعت همراه بهره 
مند می شوند.وی گفت: طبق برنامه ، در تالشیم اتصال همه 
روستا های باالی ۲0 خانوار استان به شبکه ملی اطالعات تا 

پایان دولت انجام شود.

 افزایش یک میلیون تن 
به محصوالت فوالد کشور

اتصال ١٥ روستای دیگر استان
 به شبکه ملی اطالعات

خراسان جنوبی در لیست ١0 استان واکاوی اشتغال

دردهای سیمانی در گوش معاون وزیر

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

32228253 - 09155620737فـرش هـامون خیابان مطهری، نبش مطهری  21/1 بدون دریافت پیش قسط و سود فروش ویژه فرش و موکت با اقساط بلند مدت

 روابط عمومی شرکت گاز 
استان خراسان جنوبی پیش بینی می شود با اجرای طرح ملی اصالح و بهینه سازی مصرف گاز موتور خانه واحد های مسکونی و تجاری 10 درصد در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی گردد

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

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

بخشودگی صد در صد جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث 
از تاریخ 99/11/1 لغایت 99/11/30

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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جذب سهمیه جدید روغن برای خراسان جنوبی

۵۰۰ تن سهمیه روغن مایع برای تنظیم بازار این کاالی اساسی به خراسان جنوبی اختصاص یافت.معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان با بیان اینکه هم اکنون درفروشگاه های زنجیره ای و 
اینترنتی این کاال موجود است، گفت: سهمیه جدید، جذب شده و در حال بارگیری استان است و تا پایان هفته در واحد های صنفی توزیع خواهد شد.تهوری افزود: در مرحله قبل ۲۹۳ تن روغن مایع و ۱۸۵ 

تن روغن نیمه جامد برای جبران کمبود این کاال در استان توزیع شده بود که ۴۰ تن از روغن نیمه جامد به تعاونی های روستایی اختصاص یافت.

 اعتبار ویژه برای 
طرح های روستایی 

و عشایری استان  
 استاندار خراسان جنوبی خواستار تخصیص

اعتبارات ویژه برای پروژه های روستایی و 
عشایری شد. حمید مالنوری تخصیص 
های  پروژه  تکمیل  برای  ویژه  اعتبار 
نیمه تمام روستایی و عشایری را یکی 
وزارتخانه  از  استان  مهم  مطالبات  از 
دانست و خواستار پاسخ به این مطالبه 
شد. وی شنبه شب در دیدار با معاونان 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
خراسان جنوبی بیان کرد: به واسطه این 
بحران تعداد زیادی از کارگران بیکار شده 
که تا زمان پاک سازی واحدها، بازگشت 
شان به کار مقدور نیست. وی خواستار 
توجه ویژه به این کارگران شد و افزود: 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان حادثه ای 
قهری بوده که خسارت های زیادی را 
به دنبال داشته است. مالنوری با اشاره 
به ظرفیت ها و پتانسیل های خراسان 
جنوبی بیان کرد: باید با استفاده از این 
ظرفیت ها، زمینه کار و اشتغال برای 
کارجویان فراهم شود. استاندار خراسان 
جنوبی با بیان اینکه در همین راستا طی 
سفر وزرا و مدیران کشوری در دوره های 
مختلف، وعده هایی داده شده که هنوز 
به طور کامل عملیاتی نشده است، گفت: 
از وزارتخانه خواستاریم توجه ویژه ای به 
این امر مهم داشته باشد. وی با اشاره به 
زیرساخت های خراسان جنوبی اظهار 
کرد: علیرغم تالش های انجام شده، 
در زمینه تامین زیرساخت ها از میانگین 
کشوری عقب تر هستیم. مالنوری با 
تاکید بر اینکه پروژه های کارگری هم 
 باید تعیین تکلیف شود، افزود: نیاز است 
بیمه  پرداخت  در  جنوبی  خراسان  به 

بیکاری ناشی از کرونا توجه ویژه شود.

بیمه درمانی را 
همگانی کنید

چرا ما بیمه شدگان تامین اجتماعی که 
پنجاه درصد جمعیت کشور را شامل 
می شویم هزینه درمان خود را از محل 
پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه بدهیم ولی 
آن ۵۰درصد دیگر جامعه از پول مالیات ما 
تامین شود؟ این ظلم است. ۹درصد حق 
بیمه پرداختی صرف درمان می شود بهتر 
است این ۹ درصد از ۳۰ درصد کم شود 
و همه ایرانیان با پرداخت سرانه درمان 
تحت بیمه سالمت باشند و حق بیمه 
تامین اجتماعی ۲۱ درصد شود. کاهش 
حق بیمه از ۳۰به ۲۱درصد باعث کاهش 
هزینه تولید محصوالت ایرانی و افزایش 
رقابت می شود، همچنین باعث گسترش 
بیمه اجتماعی خواهد شد. لطفاً اطالع 
رسانی کنید از ۳۰ درصد حق بیمه فقط 
۱۲ درصد آن برای دوران بازنشستگی 
ذخیره می شود و الباقی را خودتان بررسی 
کنید. گزارش تهیه کنید و آگاه سازی کنید 
شما وظیفه دارید، رسانه هستید، این حق 
بیمه ها چه می شود؟ برای یک کارمند 
مجرد با حقوق ۵ میلیونی ۳۰ درصد یعنی 
 ماهی یک میلیون و پانصد کسر می کنند

بعد از۱۰حق بیمه دادن فرد مجرد فوت 
 کند پرونده بدون مستمری بسته می شود

چون کسی را ندارد. شما را به خدا اطالع 
رسانی کنید. تامین اجتماعی باید عین 
قیامت  فردای  باشد.  اجتماعی  عدالت 
جوابگو باشید ای داعیان عدالت علی)ع(. 
فاتحه اسالم بدون عدالت را باید خواند 
چرا تامین اجتماعی با ۲۰ سال سابقه و6۰ 
سال سن حقوق کامل می دهد ولی با 
۱۰سال سابقه و6۰ سال سن یک سوم 
حداقل حقوق را می دهد، چرا یک دوم 
نمی دهد؟ سهام تامین اجتماعی مال  
بیمه شدگان و مردم است چرا دولت 
مدیرشان را انتخاب می کند باید طبق 
رای گیری از هر استان یک نفر به عنوان 
نماینده بیمه شدگان استان عضو شورا و 
هیئت امنا شود تا از سهام و اموال آنها 

دفاع کند. لطفا گزارش تهیه کنید.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر ویژه

را  ها  محدودیت  لطفا  استاندار  *آقای 
برگردانید جلوی بازگشایی مدارس را بگیرید 
با این سهل انگاری ها چه جوری توقع دارید 

کرونا سیر صعودی  نداشته  باشد.

* با سالم. مدت زیادی می گذرد که دور 
میدان شهدا حصار کشی شده و اقدام به 
تغییر و کوچک کردن آن شده است اما با 
گذشت زمان طوالنی، نیمه کاره رها شده 
است. اگر قرار بر این بود چرا اطراف آن را 
با جدول جداسازی کردند. با وجود میدانی 
که هنوز کوچک نشده و دید کافی برای 
دور زدن ندارد. در چنین جایی که حجم 

تردد باالست. خواهشاً رسیدگی کنید.

 * دستور رهبری برای خروج پادگان ها
از شهر مگر برای بیرجند و تهران متفاوت 
بوده است که پادگان ۰۱ تهران به پارک 
تبدیل شد اما پادگان ۰۴ بیرجند با خشک 
کویر  یک  به  تبدیل  درختان،  شدن 
محصور شده. از دادستان استان و نماینده 
ولی فقیه درخواست  پیگیری این دستور 

رهبری را داریم.

*روزنامه آوا سالم علیکم. از مدعی العموم 
زهان  نسایی  آقای  حاج  جناب  استان 
دادستان محترم خواهشمندم درخصوص 
شرکت توسعه وعمران بیرجند که سالیان 
همشهریان  از  جمعی  دسترنج  سال  
بیرحندی را به جهت توسعه شهرمان جمع 
آوری نموده و هیچ اقدامی بایسته ای انجام 
نداده و هم اکنون هم جوابگوی سهامداران 
نمی باشند که حق الناس همشهریان می 

باشد  رسیدگی نمایند.

رانندگی  و  راهنمایی  محترم  *پلیس 
ظاهراً یا پیام ها را مطالعه نمی کنند یا 
تمایلی به اجابت مطالبات مردم ندارند. 
چند بار پیام دادم که خیابان نواب صفوی 
تحمل  بودن  عرض  کم  دلیل  به   ۹
این  انتهای  و  ندارد  را  بودن  دوطرفه 
خیابان به چهار راه سعیدی ۵ که اکثرا 
حادثه خیز است متصل شده. اگر برای 
پیام مردم ارزش قایل نمی شوید الاقل 

خودتان کارشناسی کنید.

*امان از بی عدالتی در انبار تعاونی های 
مسافربری. نه قانونی برایشان هست نه 
مرجعی که بشود از آن ها شکایت کرد نه 
انصافی دارند که منطقی برای حمل بار هزینه 
 دریافت کنند.از  تعزیرات خواهشمندم یکبار 
به این دوستان به صورت ناشناس بار برای 

ارسال بدهید بعد درد  مردم را  می فهمید.

* بیش از 6ماه شده مبلغ ۴۰ میلیون بابت 
مسکن ملی واریز کردیم هنوز کوچکترین 
اقدامی نشده است. لطفاپیگیری بفرمایید.

*آیا دولت به فکر بازآفرینی شهری بافت 
فرسوده مرکز شهر مابین خیابان منتظری 
این  با  نیست  بیرجند  نزاری  تا حکیم 
امالک مخروبه و کوچه های کم عرض 

اگه زلزله ای اتفاق بیفتد مردم چه کنند.

* اگه به جای پرداخت وام های بانکی به 
روستاییان طرح بارورکردن ابرها را به اجرا 
می گذاشتند به همه جامعه کمک می شد 
و اشتغالزایی بیشتری در استان داشت 

بدون مقروض کردن مردم.

*روستای گیوشاد از توابع بخش براکوه 
خوسف دارای ۴۰ خانوار وکلی دانش آموز. 
ده سال است روستا از نعمت تلفن بیسیم 
برخوردار است اما هنوز دارای ضعف آنتن 
دهی در روستا می باشیم. مابقی اپراتور 
ها هم از ضعف اینترنت برخوردار هستند. 
دراین ایام دانش آموزان برای شرکت در 
کالس های آنالین به خارج از روستا 
مراجعه می کنند .بارها و بارها به مسئولین 

اطالع داده ایم ولی توجهی نشده است. 

*۴۰ سال از خدا عمر گرفتم اما نمی 
دانستم که برای تایید گارانتی وسایل برقی، 
زدن دوشاخه به پریز تخصص ویژه ای 
الزم دارد که البته با پرداخت هزینه آژانس 
سرویس کار به صورت وایرلس هم امکان 
پذیراست. واقعا این کسب این نوع درآمدها 

مصداق مال حرام نیست؟

*رئیس سازمان بازرسی در دیدار وزیر 
 بهداشت درباره حق فنی داروخانه ها گفت 
 دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی

داروخانه ها را ابطال کرده است ولی برخی 
داروخانه ها مبالغی را تحت عنوان خدمات 
دارویی از بیماران دریافت می کنند که 
وجاهت قانونی ندارد!پس چرا داروخانه ... 
از ۴ تومان داروی من ۵ تومان حق فنی 
گرفته؟متاسفانه از همه بیماران این مبلغ 

را می گیرند در بی اطالعی مردم.

*آسفالت بلوار شهدای عبادی از فاصله 
چهارراه انقالب تا فلکه معصویه واقعا 

خراب و موج دار است. رسیدگی کنید

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

قاسمی- اگر بخشی از هزینه های اجرای 
بازی های استانی و فرا استانی و نیز تمرین 
با اساتید خوب کشوری تامین شود،شطرنج 
استان از این حالت کیش خارج می شود. کافی 
است استعدادهای خوب شطرنج را جدی تر 
بگیریم و برای رشدشان امکانات بیشتری 

فراهم کنیم.
این بار در نشست های تخصصی حوزه ورزش 
استان میزبان اعضای هیئت شطرنج استان 
بودیم که با حضور مسئوالن هیئت، قهرمانان، 
پیشکسوتان و مربیان برگزار شد. شطرنج از 
جمله رشته های ورزشی است که با هوش 
و ذکاوت ورزشکار کار دارد در همین راستا از 
جمله رشته های ورزشی محبوب برای افزایش 
سطح توانایی دانش آموزان در تحصیالت به 
شمار می رود هر چند که گویا در خراسان 
جنوبی به اندازه کافی در این زمینه فرهنگ 
سازی نشده است. در این نشست مشکالت 
اصلی مطرح شده کوچک بودن تاالر شطرنج 
برای برگزاری مسابقات و نبود سالن عمومی 
برگزاری  برای  ورزش  کل  اداره  اختیار  در 
رویدادها، همچنین نبود خوابگاه ورزشی بود 
و مسئوالن باید برای رفع این مشکالت که 
گریبانگیر بیشتر هیئت های ورزشی می باشد 
گامی بردارند. در ادامه نقطه نظرات مسئوالن 
هیئت، قهرمانان، پیشکسوتان و مربیان را می 

خوانیم.

میزبانی بیشتر مسابقات کشوری

مشرقی مقدم که باالترین رنکینگ شطرنج 
کرد:  عنوان  نشست  این  در  دارد  را  استان 
برای شرکت در مسابقات شطرنج باید هزینه 
های باالیی پرداخت کنیم که شامل ایاب و 
ذهاب، خوابگاه و خورد و خوراک است. به 
گفته وی، جام خاوران که در بیرجند برگزار 
می شود فرصت مناسبی برای ورزشکاران 
استان ایجاد کرده است ، اگر خراسان جنوبی 
ساالنه دو مسابقه کشوری برگزار کند، برای 
شطرنج بازان استان فرصت بهتری به همراه 
دارد. ولی باید هزینه های آن را نیز در نظر 
بگیریم .وی با اشاره به اینکه شطرنج بازان 
استان بیشتر در یک سطح قرار دارند، معتقد 
است: برای پیشرفت می توان مربی های 
مجرب کشوری را به استان آورد تا با آموزش 
های روز و علمی باعث رشد ورزشکاران شوند. 
مشرقی مقدم ادامه داد: همچنین تقاضا داریم 
که اداره کل ورزش در هزینه های آموزش و 
اعزام به مسابقات کشوری با هیئت همکاری 

داشته باشند.

هزینه های دوبرابری
 اعزام به مسابقات کشوری

مهرنوش آرمند یکی دیگر از قهرمانان رشتۀ 
شطرنج و اولین بانوی کشور که به صورت 
رسمی مسابقه سرعتی شطرنج را برگزار کرد و 
۲۵ برد، ۲ باخت و ۲ مساوی داشت هم گفت: 
بانوان برای رفتن به مسابقات دیگر استان ها 
محدویت های بیشتری دارند و از آنجایی که 
مسافت خراسان جنوبی به دیگر استان ها زیاد 
است، هزینه ها نیز چندین برابر می شود. به 
گفته وی حضور مربیان متعدد در استان می 

تواند به پیشرفت شطرنج بازان کمک کند.

مشکل کوچکی تاالر شطرنج

هیئت  بانوان  رئیس  نایب  خسروی،  متین 
شطرنج استان نیز بیان کرد: در بخش بانوان 
محدودیت ها و مشکالت، بیشتر به چشم 
می آید. وی تصریح کرد: مسابقات مناسبتی 
زیادی برگزار می کنیم ولی استقبال نمی 
شود ، گویا برای خانواده ها فرهنگ سازی 
انجام نشده است. به گفته وی این  خوبی 
در حالی است که بیشتر هزینه این مسابقات 
توسط هیئت پرداخت می شود. خسروی در 
زمینه تاالر شطرنج بیرجند نیز گفت: این تاالر 
خیلی کوچک است و برای برگزاری مسابقات 
مناسب نیست، هرچه پیگیری کرده ایم اداره 
کل ورزش فقط قول هایی داده، ولی عملی 
نشده است. نایب رئیس بانوان هیئت شطرنج 
در زمینه اعزام به مسابقات عنوان کرد: هزینه 
ها خیلی باالست و از سوی اداره کل ورزش 
کمکی در این بخش نداشته ایم تا دلگرم 
شویم. به گفته وی تمام مشکالت با پول حل 
می شود ولی نبود حمایت مالی از سمت اداره 
کل باعث شده است آنچنان که باید نتوان در 

راه پیشرفت گام برداشت.

سالن عمومی برای
 برگزاری مسابقات هیئت ها

بصیری، پیشکسوت رشته شطرنج هم در این 
نشست عنوان کرد: شطرنج نتایج مهمی در 
تقویت ذهن و هوش افراد داشته است. به 
گونه ای که بهترین نتایج کنکور را شطرنج 
بازان گرفته اند. وی با بیان اینکه سالن کنونی 
شطرنج با بهترین امکانات و رایگان در اختیار 
برای  مشکل  گفت:  دارد،  قرار  ورزشکاران 
سالن  به  نیاز  که  داریم  مسابقات  برگزاری 
بزرگ است. به گفته وی اداره کل ورزش و 
جوانان سالن عمومی در اختیار ندارد تا برای 
برگزاری مسابقاتی مانند جام خاوران سالن را در 
اختیار هیئت قرار دهند و هزینه های هنگفتی 
پرداخت نکنیم. هم اکنون برای سالن به ارگان 
های مختلف مراجعه می کنیم. بصیری در 
زمینه مشکل مربی گفت: برای آوردن مربی 
هزینه های باالیی باید پرداخت کنیم هرچند 
فدراسیون باید با توجه به موقعیت هر استان 
و مشکالت آن مربی اعزام و هزینه ها را هم 
پرداخت کند تا باعث پیشرفت این رشته ورزشی 
درخواست  پیکشسوت  این  شود.  کشور  در 
تا  برگزار شود  کرد که مسابقات هر هفته 
 ورزشکاران عالقه مند، تجربه کسب کنند. 

هزینه باالی آوردن مربی کشوری 
به استان

میزانی، مربی درجه یک و داور بین المللی 
نیز بیان کرد: برای اعزام مربی، فدراسیون 
باید بیشتر حمایت کند. سال گذشته یک 
مربی داشته ایم بابت هزینه های رفت و آمد 
و اسکان از ۳ تا ۸ میلیون تومان برای هیئت 
استان هزینه داشته است. وی ادامه داد: برای 
فرهنگ سازی و حضور ورزشکارن نیز هزینه 
باالیی نمی توانیم در نظر بگیریم چرا که حاضر 
به شرکت نمی شوند. به گفته وی هر مربی 
نیز در یک نوع از شطرنج فعالیت دارد بنابراین 
باید برای پیشرفت تمام رشته های شطرنج، 

مربی های مختلفی آورد. این مربی درجه یک 
شطرنج استان در زمینه سالن شطرنج گفت: 
می خواهیم فضا را ارتقاء دهیم اما هزینه های 

آن زیاد است، سازمان مدیریت  برنامه ریزی 
بازدید داشته اند ولی هنوز تأمین بودجه نشده 
جام  برای  کرد:  نشان  خاطر  میزانی  است. 
خاوران حدود ۲ هزار نفر شطرنج باز از قبیل 
استاد بزرگ و پیشکسوت و نامداران کشوری 
شرکت می کنند و برای برگزاری این مسابقه 
هر سال با مشکل فضا و اجاره سالن مواجه می 
شویم. به گفته وی در سال ۹۹ مجوز برگزاری 
جام خاوران به صورت بین المللی را دریافت 
کردیم و اداره کل ورزش و جوانان استان نیز 
قول تأمین بودجه آن را داد ولی به دلیل کرونا 
این رویداد تعطیل شد ، امیدواریم در سال آینده 

این اتفاق دوباره اجرایی شود. 

مشکل اصلی نبود خوابگاه

داور بین المللی شطرنج مشکل اصلی خراسان 
نبود  جنوبی در تمام رشته های ورزشی را 
خوابگاه دانست و افزود: برای میزبانی مسابقات 
استانی و کشوری و حضور مربیان مجرب 
کشوری خوابگاهی برای اسکان نداریم که 
بهتر است هر چه سریعتر در این زمینه فکری 
اندیشیده شود. میزانی خاطر نشان کرد: شطرنج 
در بُعد همگانی هزینه زیادی ندارد و با یک 
انجام  صفحه عادی شطرنج می توان کار 
داد ولی برای شطرنج بازان در بعد حرفه ای، 
ورزشی پر هزینه است. به گفتۀ وی برای اعزام 
به مسابقات و کسب تجربه و حضور و شرکت 
در کالس مربیان مجرب هزنیه های زیادی 
در بردارد. چراکه یک صفحه شطرنج دیجیتال 

اکنون ۱۸ میلیون تومان شده است.

مطالبه گری برای ایجاد هتل ورزشی

رئیس هیئت شطرنج استان نیز در این نشست 
رویکرد هیئت را در دو بخش تقسیم بندی کرد 
و گفت: شناسایی و استعدادیابی و ارتقاء شطرنج 
از اهداف اصلی هیئت است. خسروی تصریح 
کرد: برای استعدادیابی با آموزش و پرورش 
رایزنی کرده ایم و برای ارتقاء از مدارس شروع 
می کنیم چرا که هر کس در شطرنج خوب 
باشد ریاضی او هم خوب است و پیشرفت های 
درسی آنها را شاهد هستیم. وی با بیان اینکه 
شطرنج در بُعد حرفه ای گران است، عنوان 
کرد: آنچنان که باید خانواده ها در این بخش 
هزینه نمی کنند. وی با توجه به بودجه اندکی 

که اداره کل ورزش و فدراسیون در اختیار دارد 
ادامه داد :این هزینه ها  تا زیر ۵ میلیون تومان 
پرداخت می شود، اما از عهده پرداخت همه 

آن بر نمی آییم با این شرایط نمی توان هیئت 
داری کرد تا باعث پیشرفت این رشته ورزشی 
در تمام سطوح شویم. خسروی پیشنهاد داد که 
اداره کل ورزش و جوانان برای تأمین هتل 
ورزشی مطالبه گری از مرکز داشته باشد که 

در هزینه هیئت ها کمک کننده اصلی است.

تأمین بودجه 
برای ارتقاء تاالر شطرنج

رئیس هیئت شطرنج استان با اشاره به نبود 
لیگ در استان عنوان کرد: در شهرهای دیگر 
لیگ در پیشرفت ورزش آنها کمک کننده 
بوده و اسپانسر بخش خصوصی دارند ولی 
در استان ما اینگونه نیست. خسروی در زمینه 
فرهنگ سازی نیز گفت: اگر خانواده ها بدانند 
که شطرنج در تحصیالت فرزندان آنها نقش 
مهمی خواهد داشت حتما هزینه می کنند. 
وی از اداره کل ورزش و جوانان درخواست 
کرد که برای ساخت طبقه دوم تاالر شطرنج 
و تغییر فضای تاالر تأمین بودجه انجام دهند 
تا انگیزه ای برای حضور بیشتر ورزشکاران 
شود. به گفته وی مشکل دیگر که کشوری 
است نبود رئیس فدراسیون است که مدتی به 
صورت سرپرست اداره می شود و مشکالتی را 
ایجاد کرده است امیدواریم سریع تر در کشور 

به این مسئله رسیدگی شود.

رؤسای شهرستان هایی
 که همکاری نمی کنند

رئیس هیئت شطرنج استان عنوان کرد: در 
سال ۹۸ حدود ۴۰ مسابقه در بخش آقایان 
و بانوان برگزار شد و در سال جاری نیز به 
دلیل شیوع کرونا چندین مسابقه آنالین داشته 
ایم. خسروی در زمینه همکاری رؤسای اداره 
ورزش و جوانان شهرستان ها نیز گفت: برخی 
از شهرها مانند قاین همکاری عالی دارند ولی 
در برخی از شهرستان ها هیچ همکاری با ما 
ندارند و این در حالی است که  حقوق بیت 
المال را برای همین کار دریافت می کنند. وی 
افزود: هر چه درخواست جلسه برای بهبود و 
پیشرفت شطرنج در شهرستان را داریم قبول 
ادارات  که  است  حالی  در  این  کنند.  نمی 
باید مطالبه گری از هیئت ها   ورزش خود 
داشته باشند، نه هیئت دنبال آنها باشد. به گفته 

وی شهرستان های بیرجند، درمیان، قاین 
و سرایان فعال ، شهرستان های فردوس، 
بشرویه و طبس نیمه فعال و شهرستان های 

خوسف، سربیشه، زیرکوه و نهبندان غیرفعال 
هستند. خسروی خاطر نشان کرد: ورزشکاران 
سازمان یافته هیئت نیز ۲۵6 نفر هستند که 
۱۵۰ نفر آنان دارای رنکینگ می باشند. وی 
از صدا وسیما تقاضا کرد که در بخش فرهنگ 
سازی، ساعتی را برای آموزش شطرنج و دیگر 
ورزش ها در نظر بگیرند چرا که تاکنون این 

هماهنگی وجود نداشته است.

اولویت با پروژه های نیمه تمام

با معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان استان نیز برای پاسخ به مشکالت 
هیئت شطرنج گفت و گو کردیم که در زمینه 
مشکل نبود سالن و اجاره سالن از دیگر ارگان 
به دلیل  ماده ۵  قانون  اساس  بر  ها گفت: 
کاهش تصدی گری دولت تمام سالن ها 
به بخش خصوصی یا هیئت داده شده است 
که البته در خراسان جنوبی اکثر سالن ها در 
اجاره هیئت ها می باشد و می توانند با تعامل 
با دیگر هیئت ها سالن را اجاره کنند. قطبی 
ادامه داد: همچنین در سال جاری دو سالن 
شهیدین قاسمی و عفاف به اداره ورزش و 
جوانان شهرستان بیرجند داده شده است که 
برای  از شهرستان  با درخواست  توانند  می 
برگزاری مسابقات رایزنی کنند. وی در بخش 
خوابگاه نیز عنوان کرد: در مسابقات کشوری 
خوابگاه بر عهده خود افراد شرکت کننده است 
ولی در کل برای ساخت خوابگاه بودجه ای 
نداریم و باید در بودجه سال آینده رایزنی شود. 
به گفته وی به دلیل تعداد زیاد پروژه های 
نیمه تمام در استان اولویت با این پروژه ها می 
باشد و اجازه تعریف پروژه جدید نداریم. این 
مقام مسئول در زمینه نبود همکاری برخی از 
رؤسای ادارات ورزش شهرستان ها نیز بیان 
کرد: همیشه همکاری داشته اند ولی اگر این 
مشکل وجود دارد هیئت ها اطالع رسانی کنند 
،حتما پیگیری می شود. قطبی برای برگزاری 
مسابقه بین المللی جام خاوران گفت: در سال 
های آتی نیز این همکاری و حمایت را خواهیم 
داشت ، مشکلی وجود ندارد. وی برای کوچک 
بودن سالن شطرنج هم عنوان کرد: اداره کل 
در برنامه خود دارد که تعمیراتی در ساختار آن 
داشته باشد بر این اساس جابه جایی هایی 

انجام خواهد شد. 

مهره ی هزینه ها، شطرنج بازان استان را کیش کرد
در نشست آوا با هیئت شطرنج مطرح شد:

آرامشدررانندگیموقعیتهایخطرناکرابرطرفمیسازد
فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایبدونارزیابیکیفی-)نوبتدوم(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجدشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت فهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 
در فرآیند ارجاع کار

تجدید مناقصه عملیات خاکی و ابنیه فنی راه روستایی حاجی آباد – 99/86
7.387.668.109 ریال8 ماهآبیز شهرستان زیرکوه در استان خراسان جنوبی

فهرست بهاء تجمیع شده راه ، باند فرودگاه 
370.000.000 ریالو زیر سازی راه آهن سال 1399

مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی محور 99/87
1.680.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 33.590.932.5761399 ریال12 ماهسربیشه - نهبندان

 ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:
الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار 
ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران : جهت مناقصه های فوق پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت 
آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. تاریخ انتشارمناقصه های فوق در سامانه تاریخ  1399/11/06  می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه های فوق از سایت ستاد : ساعت 13/00 روز دوشنبه  99/11/06  لغایت ساعت 13/30 پنجشنبه  99/11/09 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه های فوق : ساعت 14/30 روز دوشنبه 99/11/20     زمان بازگشایی پاکت مناقصه های فوق  از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز سه شنبه 99/11/21

آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان جنوبی  شماره تماس : 9-32342137-056                                                       کد پستی : 9717833115  

متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایند.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021                 دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 



موفقیت و انرژی

افسردگی

خودت را بپذیر

زمانی را به فکر کردن در مورد توانمندی ها و 
نقاط ضعف خود اختصاص دهید. به ناراحتی ها 
و شادی های خود توجه کنید و بدانید چه تاثیراتی 
بر شخصیت تان دارد از برخورد هیجانی با مسائل 
مختلف بپرهیزید و آرامش خود را حفظ کنید. 
همیشه و در همه موقعیت ها سعی کنید کنترل 
هیجانات خود را  داشته باشید و در این راستا تالش 
الزم را انجام دهید. دیدگاه فلسفی خود را درباره 
وجود انسان گسترش دهید. دیدگاه فلسفی درباره 
معنویت و فلسفه وجودی کمک می کند تا در 

برخورد با مسائل مختلف خردمندانه رفتار کنید.
 به فعالیت و رفتارهای انسان دوستانه  و خیرخواهانه 

نسبت به دیگران توجه کنید. 

افسردگی در نوجوانی

راحتِی  به  نوجوانان  در  افسردگی   تشخیص 
بزرگساالن نیست؛ افراد بزرگسال، ویژگی های 
شخصیتی و خلق باثبات تری دارند و وقتی افسردگی 
از راه می رسد، معموال از دید اطرافیان شان پنهان 
نمی ماند. اما در نوجوانان تغییرات فیزیکی متعدد، 
خلق وخو، رفتار و عزت نفس آن ها را تحت تأثیر 
قرار می دهد و به همین دلیل افسردگی در آن ها 

معموال با چیز های دیگر اشتباه گرفته می شود.
درست است که دمدمی مزاج بودن در نوجوانان 
خیلی رایج است، اما افسردگی معموال عمیق تر 
است، همه جنبه های زندگی فرد را دربرمی گیرد و 
صرفا به تعامل با پدر و مادر یا دیگر اعضای خانواده 
محدود نمی شود. نشانه هایی وجود دارد که می تواند 
به شما کمک کند خشم و غم نوجوانانه را از 
افسردگی تشخیص بدهید ازجمله؛ تغییر در الگوی 
خواب، اشتها، سطح انرژی و تمرکز. نوجوانی که 
الگوی  افسرده،  نه  و  پذیر است  فقط تحریک 
خواب و خوراک ثابتی دارد. تعداد زیاد دوستان نه 
تنها مانع افسردگی نیست بلکه گاهی محبوبیت 
نوجوان می تواند او را تحت فشار قرار بدهد؛ به 
این معنی که ممکن است حفظ و نگهداری این 
محبوبیت و برآورده کردن انتظارات گروه دوستان 
برای نوجوان استرس زا باشد. همچنین الزم است 
در نظر داشته باشید که افسردگی، مبنای بیولوژیک 
)زیستی( هم دارد و ممکن است بعضی نوجوانان 
بیشتر مستعد ابتال باشند. زمینه زیستی وقتی با 
عوامل استرس زای دوران نوجوانی همراه می شود، 
فرد را آسیب پذیرتر می کند. نوجوانان ممکن است 
تعدادی از روابط دوستانه شان را حفظ کنند یا حتی 

در گروه های دوستی تازه و متفاوتی عضو شوند.

زنجبیل  مفید  برای گردش خون

 زنجبیل به منظور افزایش گردش خون تجویز می 
شود که تأثیرات مثبتی بر بهبودی در مناطق التهابی 
دارد. زنجبیل همچنین سطح قند خون را بهبود می 
بخشد و بیماری های قلبی، کاهش کلسترول بد، 

تقویت عملکرد مغز و حتی خطر ابتال به سرطان را 
کاهش می دهد. ماده فعال در زنجبیل گینگرول 
نامیده می شود که توانایی های ضد التهابی و آنتی 
اکسیدان قوی دارد. مصرف زنجبیل در بیماران 

مبتال به آرتریت  امیدوار کننده است. 

گرسنگی مانعی برای خواب رفتن

گرسنگی و گلوکز پایین ، مانع خواب رفتن ما می 
شود و باعث خواب سطحی و بیداری زودرس می 

شود. 
جالب اینجاست که کمبود خواب باعث افزایش 

سطح هورمون های گرسنگی می شود. پرخوری 
قبل از خواب نیز ایده بدی است. بهترین راه حل 
محصوالت لبنی است زیرا آنها حاوی منیزیم و 
کلسیم هستند. این عناصر خواب سالم را تضمین 

می کند.

جویدن آدامس با معده خالی، ممنوع

 از جویدن آدامس بیش از 10 دقیقه حتی با معده پر 
خودداری کنید. اسید گوارش تولید شده در هنگام 
جویدن آدامس باعث از بین رفتن پوشش معده 
خالی می شود. مصرف بیش از حد آدامس ممکن 

است به گاستریت منجر شود. از نظر علمی اثبات 
شده است افرادی که آدامس می جوند غذاهایی 
سرخ شده و  آب نبات را بیشتر از میوه و سبزیجات 
ترجیح می دهند. آدامس های حاوی شیرین کننده 

های طبیعی ضرر کمتری دارد. 

شکر و نمک دوستان مغز ما نیستند

اگر می خواهیم سالمت مغز خود را بهبود بخشیم ، 
پیری مغز را کاهش دهیم و خطر کاهش شناختی 
را کاهش دهیم ، حتما باید تا حد امکان از قند و 
سدیم خودداری کنیم. شیرینی ها به مرور زمان به 

مغز ما آسیب می رسانند ، زیرا ممکن است منجر 
به  دیابت شود که خطر ابتال به آلزایمر را افزایش 
می دهد. از طرف دیگر نمک باعث افزایش فشار 
خون می شود که ممکن است منجر به سکته 

مغزی و سایر مشکالت مغزی شود.

کوتاه شدن تاندون آشیل

بلند در طی یک دوره  پاشنه  زنانی که کفش 
طوالنی از زندگی خود می پوشند، در واقع تاندون 
آشیل خود را کوتاه می کنند. با پوشیدن کفش 
پاشنه بلند ، پاشنه ها در واقع می توانند از نظر 

فیزیولوژیکی در عضالت و تاندون های اطراف 
مچ پا مشکل ایجاد کنند. بدین معنی که وقتی 
پابرهنه هستید یا کفش تخت می پوشید باعث 
رسیدن پاشنه پا به زمین می شود و می تواند 

احساس درد و کشش بی حدی ایجاد کند.

بالفاصله پس از لمس کردن سطوح در عموم از ضدعفونی کننده دست استفاده کنید. به احتمال زیاد همیشه 
به صابون و آب دسترسی نخواهید داشت. خوشبختانه ضدعفونی کننده دست می تواند شما را در مقابل 
ویروس کرونا محافظت کند. ضد عفونی کننده دستی را حمل کنید تا هر زمان الزم باشد بتوانید از آن استفاده 
کنید. عالوه بر این ، آن را در ماشین و محل کار خود نگه دارید تا بتوانید هر زمان که الزم باشد دستان خود را 
ضدعفونی کنید.ضد عفونی کننده دستی را انتخاب کنید که حداقل ۶0 درصد الکل باشد. بعد از آن از لوسیون 
استفاده کنید تا از خشک شدن و تحریک پوست خود جلوگیری کنید. به محض ورود به خانه از یک مکان 

عمومی ، تلفن همراه خود را تمیز کنید. تلفن همراه شما یک ظرف کوچک میکروب است.

از مسافرت غیر ضروری خودداری کنید. ممکن است هنگام مسافرت با یک فرد آلوده روبرو شوید. بعالوه، 
برخی مناطق شیوع خود را تجربه کرده اند. توصیه می شود  افرادی که در معرض خطر بیشتری برای ابتال به 
عفونت و عوارض کروناویروس هستند ، تا زمانی که ویروس تحت کنترل باشد ، از مسافرت خودداری کنند.

برای حمایت از سیستم ایمنی بدن خود گزینه های سالم انتخاب کنید. در حالی که یک شیوه زندگی سالم  
تضمین نمی کند که بیمار شوید ، ممکن است به شما در جلوگیری از عفونت کمک کند. با رعایت این 
توصیه سالم ، بدن خود را ایمن کنید:رژیم غذایی خود را حول سبزیجات ، پروتئین های بدون چربی و میوه ها 
پایه گذاری کنید.به مدت 30 دقیقه در روز ورزش کنید.شبانه 9-7 ساعت بخوابید. استرس را از خود دور کنید.

توصیه های ضروری روزهای کروناییاستفاده مداوم از ضد عفونی کننده دست

به  کردن  فکر  صرف  دقت  آن قدر  معمول  طور  به  ما 
مشکالت و ناامیدی هایمان می کنیم که دیگر فرصتی برای 

تمرکز کافی روی موفقیت هایمان در زندگی باقی نمي  ماند.
تمرکز بر راه های رسیدن به موفقیت، امتیازات فراوانی را 
برای ما در پی خواهد داشت. این تمرکز، انرژی مثبت تان 
را افزایش داده و شما را برای مقابله با چالشی جدید آماده و 
مهیا می سازد. شما در این ارتباط با توانمندی های منحصر به 
فرد خود و همکاری و مشارکت هر چه بیشتر آشنا خواهید 
شد. توجه داشته باشید تجربیاتی که در این ارتباط کسب 

کرده اید شما را در تداوم هوشمندانه انجام هر چه بیشتر و بهتر 
کارهای خود یاری می دهد. در همین حین که به موفقیت 
می اندیشید، جنبه های مختلف زندگی تان را نیز تجزیه و 
تحلیل کنید.ارتباطات تان را بررسی نمایید. چه جنبه هایی 
ارتباطات  را در درون خود رشد و گسترش داده اید؟ چه 
دوستانه ای داشته اید؟ کدام ارتباط بیشترین لذت را برای شما 
در پی داشت؟ در لحظات سخت و دشوار زندگی، چگونه از 
عالقه مندی های خود دفاع و حمایت کردید؟ چه برداشت 

و شناختی از خصیصه های منحصر به فرد دیگران دارید؟

موفقیت تان را در تمامی جنبه های زندگی بررسی کنید، روی 
این نکته تمرکز و فکر کنید که در مورد شرایط زندگی تان چه 
آموخته اید. ببینید که چطور می توان این درس ها را در آینده 
به کار بست. شاید جنبه هایی در زندگی تان وجود داشته باشد 
که کمتر روی آن ها تمرکز کرده اید. شاید بخواهید در آینده 
تمرکز بیشتری روي این حوزه ها داشته باشید. حال با این 
تفاسیر آیا دوست دارید در زندگی موفق تر باشید استراتژی 
موثر و شخصی تان را برای نیل به موفقیت در زندگی توسعه 

و گسترش دهید.

موفقیت تان را جشن بگیرید 
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)شهید سکندر سکندری، قاین(: برادران و خواهران، بدانید من عاشق شهادت بودم، چه شب ها که از شوق شهادت برای رسیدن به آرزویم از خواب بلند می شدم و نماز شب به 
پا می کردم... شهادت سعادت بسیار بزرگی است، این راه، راهی است که خداوند بندگان گنهکارش را به مهمانی دعوت می کند.

جدول 4۸۳۷                        

فیزیکدان   - مسیر   -1 افقي: 
انگلیسي و برنده سهمي از جایزه 
بلند همت-  نوبل 19۲7،   ۲- 
بي  تصدیق  کلمه  مثبت -  ضد 
ادبانه  3- ام الشرائین- خم شده 
بعضیها   -۴ فضایي  سازمان   -
از چاه تشخیص ندهند - ردیف 
مرطوب-  نفع ۵-  زیور-  قالي- 
سابق  گلر  ایلیچ  نام  عصر- 
پرسپولیس ۶- درجه ارتشي- واحد 
پول بنگالدش- آقاي آلماني 7- 
مفتاح - تراز- ظاهر بنا  ۸- دانه به 
دانه - از سبزیها - مجال، فرصت  
خارپشت   - هند  خرد  پول   -9
یارپت!-  استرالیایي - هوو 10- 
محل لشکر- استاد قصیده سراي 
شعر پارسي 11- فشردگي گلو- 
شش  عدد  ورزشي-  نصاب  حد 
شکني-  هیزم  1۲-ابزار  عرب 
مولد-  پسوند  خیالي-  آرزوي 
انجیر 13- نوعي خودرو- عضو 
 -1۴ زیبارو   - گوارش  دستگاه 
همچشمي کردن - کشوري در 
قاره آفریقا- بي قدر و ارزش 1۵-  

بیوتکنولوژي- سعادتمند

شرکت  پاکي-   -1 عمودي:  
اتومبیل سازي کره جنوبي  ۲-  
شبان - گرفتگي زبان- ماندني 
3- بیهوده - رنگ بدي- خرخر 
اوضاع  باشد  اگر در عقرب    -۴
آشفته است  - یرقان - از حروف 
انگلیسی - کشوری آسیایي ۵- 
کارفرما  مقابل  کشمیري-  شال 
- گرما  ۶- رگ خواب- پهلو- 
مجهول-  عدد   -7 کشاورز 
ورزش  عکاسي-  در  اصطالحي 
ذهني  ۸- مردود- لقب اروپایي- 
یار  جمعي 9-  ارتباط  وسایل  از 

مجنون- درخشان- کار برجسته 
10-  آدم- تاکنون- پیاپي  11- 
تعجب خانمانه- خودروسواري- 
زین  نمد   -1۲ ترازو  پارسنگ 
نبرد-   - نشده  شاد  هنوز   -
سگرمه  13- مرکز کشوری در 
آسیا- پادشاه ساساني- بي باکي 
1۴- مهاجم لیورپول- خاصیتي 
درهر  آن  گیري  اندازه   که 
نتیجه  به  فضا  از  اي  نقطه 
شهري   - شود  منجر  اییکسان 
 -1۵ بوشهر  استان  در  باستاني 

سمبولیسم- دودکش

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
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4
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1۰
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13
14
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1234567891۰1112131415
دنلهدنهامنولگا1
نوساسوولوجارس2
باوندیقفهدیام3
هرتبوجواشنیا4
وگارعقوتمشن5
رشلصاحاپمالم6
واگفنیشیکنینج7
الوباورنماداب8
نیگنزوماونریو9
دلفاونتسامکب1۰
راشوایساداب11
متاسررهطمدرم12
امنهرکناتبراه13
نایمیشاکساوسو14
یمسالانیفابدمش15

استخـدام لبنیـات سنتـی قائـم
به  چند نفر نیروی آقا )صندوق دار، کارگر ساده( جهت کار در مجموعه قائم نیازمندیم.  

حداکثر سن 30 سال
    آدرس: میدان سوم مدرس، باهنر غربی       تلفن: 0۹03۷0۸0۱۴۴

مفتخریم که سال هاست با انواع غذاهای متنوع 
و با کیفیت در خدمت همشهریان گرامی هستیم
چلو کباب ، جوجه ، مرغ خورشتی و سرخ شده

قیمه و قورمه سبزی، استانبولی
شوید پلو با ماهی )قزل آال(،اکبر جوجه

ساعات کار: 11 الی 22

غذا آمـاده حسینیون

آدرس: پاسداران 3  ، جنب مسجد امام حسین )ع(
تماس: ۰915861۰۰56/323551۰۰   جاویدان پور

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

پروانه کسب به شماره پروانه 3300۲- ۶-3۹ 
در تاریخ صدور ۹۴/۶/۲۹ صادره از بیرجند 
متعلق به سازمان نظام کاردانی ساختمان 
استان خراسان جنوبی به نام محمد حسن 
شایانی به کدملی 0۶۵۲۱۸۹3۱۸ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

داخل و خارج شهری به تمام نقاط کشور
با تیم کارگری و بارچین ماهر

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  1۶۳۶ 1۶1  0915

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

خیابان ارتش  0۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ - 0۹۱۵3۶۲۴۹۹۸  
3۲۲۱۸۴۹0 - 3۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، کنیتکس، 
مولتی کالر، طرح کاغذ دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  1- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: ۰915663323۰  - علی برگی

رفوش وژیه 
انواع عسل طبیعی

ژل رویال و رگده گل

آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد ۶- پالک ۶۸      تلفن: 0915۷۲۳9۶11

ژه
وی

ف 
فی

تخ
با 

@asal_bagheran   تلگرام

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید 1۳        همراه:  09151۶009۸۷  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال به قیمت 
مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی ۰9157238۰۰1 - ۰9153619954 - بخشی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ـ
ض

عر

"سمساری صـادق"  لوازم منزل شما را 
منصفانه خریداریم. 

0۹۱۵۵۶۱۷۹0۴ - 0۹3۸0۱۶0۷۷۹ 

نقاشـی ساختمان 
اجرای رنگ روغنی، پالستیک، 
اکرولیک، درب و پنجره، مولتی 

کالر،پتینه کاری، کهنه کاری)طرح 
کاغذ دیواری( و اجرای ورق طال

0۹۱۵۷۴۱۱0۷۱
  0۹3۸۴۹۲۸۹۱0 - باقری
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 روز بدون فوت کرونایی در خراسان جنوبی

آمار فوت ناشی از کرونا در خراسان جنوبی همچنان ۷۳۶ نفر است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته  ۵۶ آزمایش تشخیص 
کرونا در خراسان جنوبی انجام شد که مجموعا ۴ بیمار جدید شامل ۱ بستری و ۳ سرپایی شناسایی شدند.دکتر مهدی زاده افزود: از این تعداد ۱ مورد از بیرجند و ۳ 

مورد از طبس بوده است. وی گفت: در حال حاضر ۱۵۰ بیمار با عالئم تنفسی در بیمارستان های خراسان جنوبی بستری هستند که ۳۸ نفر کرونا مثبتند.

استخراج ساالنه ۴۰۰هزار ُتن 
زغالسنگ در طبس

مدیرعامل شرکت معدنی معدنجو، استخراج 
ُتن  را ۴۰۰هزار  معدنی  این شرکت  ساالنه 
معادل ۱۰درصد تولید زغالسنگ کشور اعالم 
کرد. مجتهدزاده در بازدید معاون وزیر از منطقه 
پروده و کارگاه استخراج سنتی معدنجو با بیان 
اقدامات انجام شده، موانع و مشکالت پیش رو 
این شرکت را بیان کرد و پیشنهاداتی را برای 
رفع معضالت بیان کرد.وی شرکت معدنی 
معدنجو را آماده ورود به ساختار مکانیزه دانست 
و مشکالت توسعه این واحد را نیروی انسانی 
و تامین چوب اعالم کرد و گفت: این شرکت 
معدنی در حال حاضر هزار و ۳۰۰نیروی کار 
دارد.مدیرعامل شرکت معدنجو مشکل تامین 
آب و برق را از جمله مشکالت ریشه ای این 
مجموعه برشمرد. اشرفی مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزایش قیمت 
را مانعی برای توسعه تجهیزات ایمنی برشمرد 
و افزود: خوشبختانه در سال گذشته کاهش 

۵۵درصدی حوادث را شاهد بوده ایم.

درخواست تسهیالت برای طرح های 
نیمه تمام زیرکوه

مسئوالن شهرستان زیرکوه در سفر معاون وزیر 
تعاون کار و رفاه اجتماعی به این شهرستان 
اتمام  برای  تهسیالت  پرداخت  خواستار 
طرح های نیمه تمام شهرستان شدند.معاون امور 
اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در این سفر با اشاره به اینکه حدود ۸۰ 
درصد جمعیت شهرستان زیرکوه روستا نشین 
هستند گفت: باید دو موضوع طرح اشتغال پایدار 
روستائیان و عشایر و بیمه فراگیر روستائیان و 
عشایر در دستور کار قرار گیرد.میرزایی با بیان 
اینکه در دو سال گذشته منابعی برای صنایع در 
این شهرستان اختصاص یافته است گفت: اگر 
احیانا مواردی از این طرح ها نیاز به مکمل دارد 
یا طرح های جدیدی در عرصه های مختلف 
تعریف شود، از سرمایه گذاران حمایت خواهد 
شد.اسحاقی نماینده مردم قائن و زیرکوه در 
مجلس شورای اسالمی هم گفت: در شهرستان 
زیرکوه باید ارتقای نمایندگی تعاون کار و رفاه 
اجتماعی و ارتقای نمایندگی بهزیستی به اداره 
انجام شود.عربشاهی فرماندار زیرکوه هم ضمن 
درخواست تسهیالت برای طرح های نیمه تمام، 
افزایش اعتبارات برای تفاهم نامه بین صندوق 
کار افرینی و وزارت تعاون و افزایش اعتبار برای 

مشاغل خرد و خانگی را خواستار شد.

تنها 5 ناشر در نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران حاضر شدند

محمود رمضانی معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی گفت: از ۲۵ ناشر فعال در استان 
نمایشگاه  در  خراسان جنوبی  ناشر  پنج  تنها 
مجازی کتاب تهران حضور یافتند و مابقی در 

این اتفاق فرهنگی شرکت نکردند.

کودکان هم به کرونا مبتال می شوند

فوق تخصص کودکان و نوزادان در خراسان 
جنوبی با اشاره به امکان ابتالی کودکان به 
کرونا گفت: به همان میزان که بزرگساالن 
در خطر ابتال به کرونا هستند کودکان نیز 
فعال  دارند.غالمرضا  قرار  ابتال  خطر  در 
فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: کودکانی 
می شوند  کرونا  به  مبتال  یکسال  زیر  که 

ریسک بستری آنها بیشتر است.

یک فوتی و چهار مصدوم در حادثه 
واژگونی پژو۴۰5

 واژگونی یک دستگاه ۴۰۵ در پرتگاه کنار 
جاده بند امیرشاه یک فوتی و چهار مصدوم 
سازمان  رئیس  حسینی   گذاشت.  برجای 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش 
اعالم خبرواژگونی خودرو  با  بیرجند گفت: 
۴۰۵ و سقوط آن به پرتگاه کنار جاده بند 
امیرشاه،  آتش نشانان به محض رسیدن به 
محل حادثه اقدام به رها سازی مصدومان 
حادثه از داخل خودرو کردند که یک نفر از 
آنها فوت و یک نفر جراحات جدی داشته که 
توسط عوامل اورژانس حاضر در محل، به 

بیمارستان منتقل شد.

* دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و 
کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: 
تردد شبانه در شهرستان های زرد استان 
ممنوع  صبح  چهار  تا  ساعت ۲۲  از 
این  در  چهار  گروه  مشاغل  و  است 
 مناطق همچنان اجازه فعالیت ندارند.
*معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در طبس: الیحه ای در 
دولت در دست بررسی است تا هزینه های 
ایمنی معادن جزو مالیات محسوب شود.

*معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان 
گفت: متخلفان معرفی شده به تعزیرات 
پرداخت ۳۶  به  حکومتی در سربیشه 
میلیارد و ۴۴۵ میلیون و ۷۹ هزار ریال 
جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
* تیم زغال سنگ طبس در چهارمین 
روز لیگ برتر هندبال جوانان کشور مقابل 

حریف خود شکست خورد.
* مدیر جهادکشاورزی طبس گفت: سه 
هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در استخر 
روستای بهشت آباد طبس رهاسازی شد.
خراسان  هالل  جمعیت  معاون   *
برای  ایثار  آزمون  برگزاری  از  جنوبی 
۶۹ متقاضی در هشتم و نهم بهمن ماه 

جاری خبر داد. 

اخبار  کوتاه 

طرح های مزیت دار برای دریافت تسهیالت معرفی شود
در نشست هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص 
بررسی مشکالت حوزه اشتغال و کارآفرینی 
بنگاه های اقتصادی با حضور دکتر منصوری 
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون 
، کار و رفاه اجتماعی و دکتر اصحابی معاون 
توانمند سازی و ساماندهی صندوق کارآفریني 

و امید کشور در سالن اجتماعات شهید رجایی 
شد.منصوری  برگزار  طبس  ویژه  فرمانداری 
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیازمند  طرح های  گفت:  نشست  این  در 
اولویت های بخش کشاورزی،  با  تسهیالت 
خدمات، گردشگری و صنعت معرفی شود تا 

بتوانیم کمک کنیم.وی تأکید کرد در بخش 
خصوصی دست را نباید برای منابع تنگ کرد 
و دست سرمایه گذار را نباید بست. منصوری 
گفت: طرح های گردشگری شهرستان طبس 
طرح های خوبی است و ما کمک می کنیم 
که این طرح ها در بخش اشتغال و اقتصاد به 

نتیجه برسد. وی افزود: تفاهم نامه ای حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان با بنیاد علوی و برکت منعقد کرده 
ایم که بهتر است مسئوالن خراسان جنوبی و 
شهرستان طبس تالش کنند از آن سهم بگیرند 
بویژه در بخش دام که میتوان تخصیص اعتبار 
داد. رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری خراسان جنوبی هم خواستار 
اختصاص ۹ میلیارد تومان تسهیالت برای تکمیل 
طرح گردشگری رباط جوخواه در مسیر ورودی 
تهران - طبس، مجتمع گردشگری ۲۲ سوئیتی 
درحال ساخت طبس و ساخت اولین بازارچه 
 صنایع دستی بخش خصوصی طبس شد.

خسارت میلیاردی آنفلوآنزا بر شانه استان 
واحدهای  از  زیادی  تعداد  محمودآبادی- 
مرغداری خراسان جنوبی بر اثر آنفلوآنزای 
حاد پرندگان خسارت های زیادی را متحمل 
شد و این صنعت را که به عنوان صنعت مادر 
استان از آن یاد می شود را به رکود کشاند.
تا جایی که استاندار خراسان جنوبی در دیدار 
با معاونان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی آن 
را به  عنوان چالشی بزرگ برای استان نام 
شیوع  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  برد. 
قابل  تعداد  پرندگان،  حاد  فوق  آنفلوانزای 
توجهی از واحدهای مرغداری استان را درگیر 
کرده و خسارت های زیادی به همراه داشته 

است.حمید مالنوری شامگاه شنبه در دیدار 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاونان 

که به همراه جمعی از مدیران دستگاه های 
تابعه این وزارتخانه به خراسان جنوبی سفر 

کرده اند، با اشاره به مکاتباتی که در این زمینه 
با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت 
گرفته است افزود: تعداد زیادی از کارگران به 
واسطه این بحران بیکار شده اند و تا زمان 
پاکسازی واحدها، بازگشت آنان به کار مقدور 
نیست.وی گفت: طی مکاتباتی با وزارتخانه 
خواستیم که آنفلوانزا در استان را به عنوان 
بحران و حادثه قهری ببینند و در همین راستا 
به کارگران این مجموعه ها توجه ویژه شود.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از 
سخنانش، خراسان جنوبی را استانی سرشار 
برای  زیاد  موقعیت های  با  فراوان  از ذخایر 

کار و تالش نام برد و گفت: بنا به دالیلی، 
زمینه های بهره مندی از این ذخایر فراهم 
نشده در حالی که اگر این اتفاق می افتاد، 
نداشتیم.  را  کار  جویای  جوانان  از  جمعی 
مالنوری به تشریح درخواست های استان از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت 
این مطالبات، تخصیص  از  و گفت: یکی 
نیمه  پروژه های  تکمیل  برای  ویژه  اعتبار 
تمام حوزه روستایی و عشایری است که 
اگر کامل شوند، اشتغال قابل توجهی ایجاد 
می کنند و در نتیجه در ماندگاری جمعیت و 

مهاجرت معکوس مؤثر خواهند بود.

گردشگری پیش رو؛ تحمیل یک فرهنگ ناشناخته وارداتی به مردم است
گوش  به  گردشگری  از  امروز  که  آنچه   «
ناشناخته  فرهنگ  یک  تحمیل  می رسد، 

وارداتی به مردم است«
خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  محمدی- 
بررسی  نشست  در  یکشنبه  ظهر  جنوبی 
فرهنگی شهرستان  و  اجتماعی  معضالت 

خوسف گفت: آنچه که امروز از گردشگری 
فرهنگ  یک  تحمیل  می رسد،  گوش  به 
است.حجت  مردم  به  وارداتی  ناشناخته 
کرد:  بیان  عبادی  والمسلمین  االسالم 
احساس درد مسئوالن برای حل مشکالت 
اجتماعی مردم بسیار ارزشمند است.وی با 

بیان اینکه صنعت گردشگری فرصتی مناسب 
برای صدور فرهنگ کشور انقالبی و اسالمی 
ایران است، گفت: باید در فرصت های ایجاد 
شده، گردشگر داخلی یا خارجی آگاه از غنای 
فرهنگی، آداب و رسوم، بزرگان و ظرفیت های 
منطقه پیدا کند.نماینده ولی فقیه در استان 

بیان کرد: گردشگران در کنار منافع اقتصادی، 
می توانند صدور فرهنگ داشته باشند. عبادی 
با بیان اینکه هیچ فرد مسئولی مجاز نیست 
طبق میل خودش عمل کند، اظهار کرد: باید 
اقدامات  اولویت های هر منطقه،  اساس  بر 
اساس  بر  اینکه  بیان  با  عملیاتی شود.وی 

گزارشی در روز گذشته، منابع طبیعی در یکی 
از روستاهای مرزی به خاطر چند بوته مانع 
فعالیت تعدادی از جوانان در معدن شده است، 
گفت: برای این چنین مواردی سخت گیری 
می شود اما کسی جلوی خالف در مسائل 

اجتماعی و فرهنگی را نمی گیرد.

شمارش معکوس برای نهایی شدن سند توسعه استان
اصغری- رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
روز یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان 
سربیشه  گفت: در ۲ هفته آینده جلسه ای با 
خراسان  مردم  نمایندگان  و  استاندار  حضور 
جنوبی در تهران برگزار می شود و سند توسعه 
این استان را نهایی خواهیم کرد. سید باقر فتاحی 
افزود: بانک توسعه تعاون خراسان جنوبی در 
زمینه پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 

و عشایری بیش از ۱۰۰ درصد اعتبار مصوب 
را جذب و پرداخت کرده است.وی اعالم کرد: 
آمادگی داریم در این سفر نیز با دستور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل منابع متمرکز 
عددی را به منظور تسهیالت اشتغال به استان 
تخصیص دهیم.وی افزود: خراسان جنوبی شاید 
در نگاه اول محروم و کم برخوردار به نظر برسد 
اما دارای نعمت های خدادادی از جمله چهارمین 

استانی معدنی کشور، سومین استان پهناور 
استراتژیک  کشاورزی  محصوالت  دارای  و 
است و شاید کم توجهی مسئوالن سبب کمتر 
برخورداری این استان شده است.وی بیان کرد: 
بانک توسعه تعاون با ایجاد خط اعتباری به دنبال 
تامین مسکن برای کارگران است.علی شیرکانی 
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر نیز در این نشست  گفت: 

یکی از ضعف هایی که در سربیشه داشتیم اینکه 
عشایر زیادی داریم اما به صورت ویژه برای بیمه 
کردن این قشر کار نشده است.وی اضافه کرد: 
امروز با افتتاح صندوق کارگزاری بیمه در تعاون 
عشایری شهرستان سربیشه امید است اتفاقات 
بخورد. رقم  بیمه عشایر  خوبی درخصوص 

محمد محمدی فرماندار سربیشه هم در این 
جلسه خواستار ارتقای نمایندگی تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی، ارتقای شعبه تامین اجتماعی 
و ایجاد شعبه درمان تامین اجتماعی در این 
شهرستان مرزی شد.همچنین استقرار اداره 
تامین اجتماعی یکی از خواسته های دیرینه مردم 
سربیشه است.همچنین تهاتر بدهی های ادارات 
دولتی به شهرداری ها و بخشودگی های جرایم 
تامین اجتماعی شرکت های تعاونی از جمله 

خواسته های مطرح شده بود.

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( 
- پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد.  همچنین آمادگی کامل جهت دریافت البسه، جهیزیه، سبدهای غذایی، مواد پروتئینی و گوشتی، خریداری 

گوسفند، عقیقه کامل ، دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 
شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹

خدا در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم می کوشند، اینان ایمنی یافتگان روز قیامت اند. 

آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه آقای علی کلوخی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای 
کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و 
اعیان پالک ۱۶۰۳ فرعی از شماره ۲۳۲ اصلی واقع در بخش ۳ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت سرقت 

مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳98۲۰۳۰8۰۰۱۰۰۶8۱۱ به 
نام آقای علی کلوخی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه 
کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند در غیر اینصورت بعد از مدت 

۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تثبیت حدود پالک های ۴۱ و ۵۲ و ۵۳ فرعی از ۶۵۷- اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه خانم فاطمه عباس آبادی به وکالت از طرف حسن و غالمرضا عباس آبادی احدی از مالکین پالک های ۴۱ و 
۵۲ و ۵۳ فرعی از ۶۵۷- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در روستای عباس آباد بهدان درخواست طول و متراژ و تثبیت حدود 

 ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته، مراتب به کلیه مالکین و مجاورین پالک های 
فوق اعالم که در مورخ ۱۳99/۱۲/۱۱ ساعت ۱۰ صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس روستای عباس آباد بهدان 

حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی

خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل ۳۰۰۰ تومـان

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

طــوس شــانه

۰۵۶۳۲۲۵۵۱۱۸ - ۰۹۳۵۸۷۵۳۴۳۴شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

تاسیس شرکت ماشین سازی و توسعه فرآوری زرین راشا )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳99/۱۰/۱۷ به شماره 
ثبت ۶۴۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰9۷۰9۲۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : اخذ مجوز بهره برداری از معادن از وزارت صنایع یا سازمان 
های مرتبط )بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی(، انجام هر گونه فعالیتهای مربوط به پی جویی ،جستجوی 
معادن و کانی )بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی( ، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، ژئوتکنیک ، آب شناسی ، تخمین 
ذخیره ، محاسبات فنی و اقتصادی طراحی و بهینه سازی ، معدن کاوی ، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی ، 
ایجاد توسعه و راه اندازی و بهره برداری و تعمیرنگهداری کارخانجات فرآوری و واحد های مربوط به معادن و 
صنایع معدنی )بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی( و انجام عملیات بهره برداری از معادن سنگ آهن ، مس ، 
ذغال سنگ و سایرصنایع فلزی و غیر فلزی ، کانی و غیر کانی ، تولید کنستانتره ، ساخت و نصب و اتوماسیون 
خطوط تولید در تمامی صنایع اعم از خودرو سازی و غذایی ، ساخت قطعات و مجموعه های انتقال مواد در 
تمامی صنایع ، ایجاد و احداث کارخانجات تولید خودرو و قطعات خودرویی و کارخانجات ساخت قطعات معدنی 
)انواع سنگ شکن ، کانوایر ، نقاله ، سیستم های انتقال(، خرید و فروش و صادرات و واردات مواد معدنی و کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی و تجهیزات صنعتی خطوط تولید ، ساخت قطعات پیچیده صنعتی بصورت سفارشی و یا 
تولید انبوه ، ساخت و نصب تابلوهای برق صنعتی اعم از فشار قوی و یا کنترل ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی 
از بانکها و موسسات داخلی و خارجی ، اخذ اعطای نمایندگی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله گلها ، خیابان جرجانی ، کوچه جابربن حیان ۱ ، پالک ۵۶ ، ساختمان امین 
، طبقه همکف ، واحد ۱، کدپستی 9۷۱۷9۳۴888 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳۶8۰۲۱/۴۰۰۰ مورخ ۱۳99/۱۰/۰۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی 
با کد ۴۰۰۰ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای محسن احمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۵9۱۶۰8 
به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال، خانم کیمیا محسنیان به شماره ملی ۰۴۴۰۵8۶۱۵۱ به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای افشین محمد محسنیان به شماره ملی ۰۴۵۲۲9۰9۷۱ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای علیرضا اصفهانی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۵۴۵۱۷ به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی باامضاء مشترک علیرضا اصفهانی )رئیس هیئت مدیره( و آقای افشین 
محمد محسنیان )نایب رئیس هیئت مدیره( و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محسن 
احمدی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: خانم 
زهرا اصفهانی به شماره ملی ۴۳۱۱۲۶9۵۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال و آقای عباس بهرامی به 
شماره ملی ۴۳۲۰۷۱۷۳9۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان 
جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1082307(

آگهی تغییرات شرکت راسپینا گستر کیهان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۶۱۱9 و شناسه ملی ۱۴۰۰88۲9۷۲۵ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳99/۱۰/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محمد ساده به 
شماره ملی ۰88۰۱۳۴8۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین الهامی زاده به شماره ملی 
۰۶۴۰۰۰۳8۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جابر زراعتی استند به شماره ملی ۰88۰۰۰۷۱۰9 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد ساده )مدیرعامل( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، 
 شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله شهید فایده ، بلوار شهید بهشتی ، خیابان شیرین غربی ، 
پالک۱۴۱ ، طبقه اول ، واحد شرقی ،کدپستی 9۷۱988۳۳88 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1081029(

آگهی تغییرات شرکت راسپینا گستر کیهان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۶۱۱9 و شناسه ملی ۱۴۰۰88۲9۷۲۵ 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳99/۱۰/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - آقای محمد ساده به شماره ملی ۰88۰۱۳۴8۵۲ و آقای حسین الهامی زاده به شماره ملی ۰۶۴۰۰۰۳8۰۱ 
و آقای جابر زراعتی استند به شماره ملی ۰88۰۰۰۷۱۰9 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمدجواد حسین پور به شماره ملی ۰۶۴۰۳۳۷۱۰۴ به سمت بازرس اصلی 
و خانم الهه نیازی به شماره ملی ۰88۰۲۲۱۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. ۳ - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 98 مورد 

تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1081027(

آگهی تغییرات شرکت برمک بنای پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵9۶8۴۳۵ 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳99/۱۰/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱- آقای محمدحمزه حسین زاده به شماره ملی ۶۵۲98۵۱۳8۰ و آقای میثم حسین زاده به شماره ملی 
۰۶۵۱9۰۳۶88 و خانم خاطره حسین زاده به شماره ملی۰۶۵۳۱۵۵9۲۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم زهرا خزاعی وفا به شماره ملی۳۶۲۰9۴۰8۲۷ به عنوان بازرس 
اصلی و خانم عفت خزاعی وفا به شماره ملی ۳۶۲۰9۶۲۴۴8 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1081028(

آگهی تغییرات شرکت برمک بنای پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵9۶8۴۳۵ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳99/۱۰/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- آقای محمدحمزه 
حسین زاده به شماره ملی ۶۵۲98۵۱۳8۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم خاطره حسین زاده به شماره 
ملی۰۶۵۳۱۵۵9۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای میثم حسین زاده به شماره ملی ۰۶۵۱9۰۳۶88 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ -آقای میثم حسین زاده به شماره 
ملی ۰۶۵۱9۰۳۶88 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای میثم حسین زاده به شماره ملی 

۰۶۵۱9۰۳۶88 )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1081031(
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :

الناُس َضرباِن: بالٌِغ ال یَكتَفي، وطالٌِب ال یَِجُد

مردم دو دسته اند: آن که ]به دنیا[ رسیده ولی بسنده نمی کند و کسی که به دنبال آن است و آن را نمی یابد.

)کشف الغّمة: ج 3، ص 100(

 بودجه  دولت برای زمین زدن 
دولت بعدی است

حریرچی: موج جدید کرونا 
درکشور آغاز شد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
جای  بودجه  الیحه  در  اینکه  بر  مبنی 
اظهارات غیر اقتصادی و غیر کارشناسی 
نیست، گفت: کسانی که به رئیس جمهور 
درباره الیحه بودجه گزارش می دهند، از 
ادبیات غیر اقتصادی برخوردار هستند، نه 
ای  بودجه  ادبیات  و  مجلس   نمایندگان 
کامال  کرد،  ارائه  مجلس  به  دولت  که 
سیاسی و برای به زمین زدن دولت بعدی 
است. سلیمی اظهار کرد: دولت جمع و 
تفریق نمی داند نه مجلس و اگر دولت به 
معادالت ریاضی واقف بود و تورم را به 
صورت دقیق رصد می کرد، میزان حقوق 
مردم را باید متناسب با میزان تورم افزایش 
می داد. وی افزود: این روز ها شاهد توهین 
دولتی ها به مجلس هستیم و باید به جای 
این توهین ها، دولت در این مدت باقیمانده 

از عمر خود برای مردم کاری کند.

متاسفانه  گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
از  استان ها خیزش جدیدی  از  برخی  در 
بیماری دیده شده و در ۲ استان تهران و 
اصفهان مواردی از رشد بیماری در افراد ۷ 
تا ۱۸ سال یافت شده است.حریرچی افزود: 
همچنان نگران هستیم که کاهش رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و عادی انگاری، 
موجبات شدت گرفتن بیماری را فراهم کند 
چراکه مواردی از ویروس جهش یافته در 
برخی نقاط دنیا مشاهده شده و باید نهایت 
تالش خود را داشته باشیم که از ورود این 
ویروس جلوگیری کنیم. وی اظهار کرد: از 
مردم درخواست می شود که خروج از منزل  

را به حداقل برسانند.

بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اینکه بیماری های مزمن اقتصاد کشور 
ساختاری است،  گفت: گاهی حتی با انتقال 
برخی مجموعه ها به بخش خصوصی نیز 
بهره وری افزایش نیافته در حالی که تصور 
می شد با مدیریت بخش خصوصی و 
اقتصاد رقابتی تر، بازدهی سرمایه و نیروی 
کار افزایش یابد. اسحاق جهانگیری با 
اشاره به اینکه بهره وری از اصلی ترین 

گفت:  است،  ایران  اقتصاد  موضوعات 
در اسناد و برنامه های باالدستی و نیز 
سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی 
رهبر معظم انقالب ابالغ شده است، بر 
افزایش بهره وری در همه بخش ها تأکید 
جمهور  رئیس  اول  معاون  است.  شده 
مزمن  های  بیماری  برخی  به  اشاره  با 
اقتصادی نظیر تورم گفت: در طول برنامه 
های توسعه کشور همواره بر رشد مستمر 

و پایدار اقتصادی و یا افزایش 30 درصدی 
رشد اقتصادی از محل بهره وری تأکید 
شده اما در پایان برنامه های توسعه این 
اظهار  وی  است.  نشده  محقق  اهداف 
کرد: باید با پرهیز از کلی گویی در مورد 
راهکارهای افزایش بهره وری، شاخص 
هایی قابل رصد، ارزیابی و اندازه گیری 
ایجاد کرد تا شاهد اثربخشی و افزایش 
بهره وری در بخش های مختلف کشور 

باشیم و باید به طور جدی برای کاهش 
منابع  از  وری  بهره  افزایش  و  مصرف 

انرژی کشور برنامه ریزی شود.

عارف با بیان اینکه این واقعیت وجود دارد 
که  اگر کسی دنبال کارهای بلندمدت و 
ماندگار برود، به بی عرضگی  و سکوت 
کردن متهم می شود، گفت: ما به گونه 
ای رفتار کرده ایم که توقع برخی از افراد 
جامعه این شده است که شعار بدهیم و 

فریاد بکشیم به خصوص که اگر در داد 
کشیدن به بخش هایی از نظام بر بخورد، 
شب رو آنتن می رویم. کسی دیگر توجه 
نمی کند شعاری که داده می شود آیا 
دردی را دوا می کند؟ اصال کسی گوش 
نمی دهد که بگوییم اقدامات بلندمدت 

چه آثاری دارد. وی افزود: توقعات برخی  
مردم هم شعاری شده است و مدیری که 
برنامه بلندمدت دارد خیلی مورد توجه قرار 
نمی گیرد. ادامه داد: مشکل دیگر ما این 
است که اعتماد متقابل مردم و حاکمیت 

آسیب دیده است.

سید کمال سجادی فعال اصولگرا گفت: 
کاندیداتوری  در  را  صالح  رئیسی  اگر 
بداند، به طور حتم مشکل حل می شود 
و همه از ادامه رقابت انصراف خواهند 
اقسام  و  انواع  نیاید،  ایشان  اگر  اما  داد. 
کاندیدا های بلندقد و کوتاه قد وارد صحنه 

معرض  در  را  خودشان  تا  شد  خواهند 
رأی مردم قرار دهند. سخنگوی جبهه 
پیروان خط امام و رهبری افزود: به نظر 
می رسد عقالی قوم از ناکامی در سال 
۹۲ و نتیجه کسب شده در سال ۹۶ درس 
گرفته باشند و تالش های الزم را برای 

به کار  اتحاد و معرفی کاندیدای واحد 
گیرند. به همین دلیل امید زیادی داریم 
تا نامزد های اصولگرایی به نفع کاندیدای 
شاخص کنار بروند. وی اظهار کرد: اتحاد 
برای اصولگرایان به قدری واجب است 

که کوتاهی  توجیه پذیر نخواهد بود.

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  عضو 
در   FATF که  است  این  من  حدس 
مجمع رأی نمی آورد. چون برای تصویب 
به دوسوم آراء نیاز دارد لذا بسیار سخت 
آورد.  دست  به  را  الزم  رأی  که  است 
احمد توکلی افزود: اگر به معیشت مردم 
کمک کند، من به آن رأی می دهم. چون 
وضعیت مردم بسیار بد است و برای رفع 

مشکالت مردم در کشور طرق معقول 
طی نمی شود. شرایطی که داخل ضعیف 
این  زیاد می شود.  تأثیر تحریم ها  باشد 
دولت هم کاری را که باید بکند، نمی کند. 
ما  که  هستند  مضطرب  آن قدر  مردم 
اگر مجبور باشیم جلوی این تحریم ها 
انجام می دهیم؛  را  کار  این  بگیریم،  را 
بنابراین اگر راهی پیدا شود تا وضعیت 

مردم بهتر شود، من با آن بسیار موافقم. 
وی اظهار کرد: اما تجربه بنده این است 
بدتر  را  ما  وضعیت  پیوستن،  این  که 
می کند. علت این است که ما با کسانی 
سروکار داریم که هیچ شناختی روی آنها 
نیست. توکلی گفت: اولین رئیس جمهور 
آمریکا که ایران را تحریم کرد کلینتون 
بود، پایه گذار تحریم ها، دموکرات ها بودند.

جهانگیری: بیماری های مزمن اقتصاد کشور ساختاری  است

اگر کسی دنبال کارهای بلندمدت  برود، به بی عرضگی  متهم می شود

اگر رئیسی کاندیدا شود، همه از ادامه رقابت انصراف خواهند داد

وزیر بهداشت: محدودیت های کرونایی توکلی: اگر پیوستن به FATF به معیشت مردم کمک کند، به آن رأی می دهم
سخت تر می شود

وزیر بهداشت گفت: آنچه که می تواند ما را گرفتار 
طوفان کند چرخش ویروس است، در این راستا 
سخت گیری های بیشتری اعمال می  کنیم. نمکی 
افزود: عزیزان زیادی را بر اثر این بیماری از دست 
دادیم، نگران هستیم که این دستاورد بزرگ با 

سهل انگاری به طوفانی سهمگین تبدیل شود.

یارانه نقدی سال آینده دو برابر شد

مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 
کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه ها 
مصوب کرد که در سال ۱۴00 ماهانه  ۲۶۷ هزار 
تومان برای ۱0 میلیون نفر )مددجویان کمیته امداد 
و بهزیستی(، ۱۸۸ هزار تومان برای ۲۵ میلیون نفر 
اقشار ضعیف و دریافت کنندگان یارانه معیشتی، 
۱3۶ هزار تومان برای یارانه بنزین به ۲3 میلیون 
 نفر و ۹۱ هزار تومان یارانه نقدی هدفمندی یارانه ها 

به ۲0 میلیون نفر پرداخت شود.

افزایش حقوق و مزایای سربازان

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
حقوق سربازان معادل ۷۵ درصد یک پایور می شود. 
دهنوی افزود:  در جلسه پرچالش کمیسیون تلفیق 
تصویب کردیم حقوق و مزایای سربازان در سال 
آینده معادل ۷۵ درصد یک پایور )همان چیزی 
که در قانون پیش بینی شده( و چند برابر امسال 
شود؛ حق سرباز را باید بدون منت به او بدهیم و 
سپاسگزارش باشیم؛ این مصوبه مقدمه ای است بر 

ایجاد سازوکارهای سربازی حرفه ای.

کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت مسکن 

رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: حدود ۱0 
تا ۱۵درصد قیمت ها کاهش یافته در حالی که 
انتظار ما این است، میزان کاهش نرخ ها بیشتر 
شود. خسروی افزود: نمی توانم به مردم توصیه 
کنم که برای خرید اقدام کنند یا خیر زیرا مردم 
جلوتر از مسئوالن حرکت می کنند و خودشان 

شرایط را تشخیص می دهند.

ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن
 ملی برای محرومان

ایسنا نوشت، در قالب طرح اقدام ملی مسکن 
ساخت ۱00 هزار واحد در مناطق کم برخوردار 
عمدتا برای اقشار پایین برنامه ریزی شده که بر 

عهده ستاد اجرایی فرمان امام )ره( قرار دارد.

سازمان غذا و دارو: تنها به اندازه یک ماه 
ذخیره انسولین داریم

کنترل  تحت  مواد  و  دارو  کل  مدیر  محمدی، 
سازمان غذا و دارو گفت: االن به اندازه یک ماه 
مصرف کشور انسولین داریم، البته باید به اندازه  
3 ماه ذخیره داشته باشیم، اما شرایط متغیر است 
و ارز هم تغییر می کند، شرکت ها هم در نبود ارز 

نمی توانند  ذخیره ای داشته باشند.

توصیه مهم به خریداران طال

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
تقاضا برای طالی آب شده کاهش یافته،گفت: اگر 
مردم دنبال تبدیل کردن پول خود به طال هستند، 
طالی آب  شده و مصنوعات طال را حتما حضوری 

و از مراکز معتبر خریداری کنند.

قیمت مرغ دوباره افزایش پیدا کرد

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی 
کشور از افزایش ۱۵00 تومانی قیمت هر کیلوگرم 
مرغ گرم خبر داد و گفت: قیمت مرغ در بازار به 

کیلویی ۲۲ هزار تومان رسیده است.

خبر خوش برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تامین  اجتماعی

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از 
افزایش اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۹0 هزار میلیارد 
تومان برای اجرای مرحله دوم همسان سازی 
اختصاص یافت.بیات افزود: انتظار داریم نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با توجه به شرایط سخت 
و طاقت فرسای اقتصادی، پیگیری و نظارت جدی 
در اجرای قوانین مصوب را داشته باشند چرا که 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از 

شرایط موجود ناراضی و گالیه مند هستند.

 چند درصد پروتکل های بهداشتی 
در حمل و نقل عمومی رعایت شد؟

رئیس پلیس راهور گفت: در ناوگان حمل و نقل 
های  پروتکل  درصد  برون شهری ۹۵  عمومی 
بهداشتی رعایت شد همچنین در بحث تردد شبانه 
۸3 درصد مردم پروتکل ها را رعایت کردند. سردار 
سیدکمال هادیان فرافزود: نگران وضعیت نوروز و 
سال آینده درباره سفرها هستیم اما متاسفانه علیرغم 
تاکیدات باز هم برخی از مردم سفر می کنند و باعث 

شیوع کرونا در کشور می شوند.

 قدرت های بزرگ قابل اعتماد نیستند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: قدرت های 
بزرگ که درون آنها خوی استکبار، تکبر و دوری 
از انسانیت است قابل اعتماد نیستند.قالیباف افزود: 
ما باید از این اتفاقات درس بگیریم و باور کنیم که 
باید قوی شویم و دست به زانو بزنیم و بلند شویم؛ 
به تولید کنندگان، علم، اندیشه و تفکر مردم خود 

ایمان بیاوریم و به آنها اعتماد کنیم.

طرح شهید سلیمانی تاثیری اعجازگونه 
در کاهش  مبتالیان کرونا داشته است

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی 
توانسته است در مدتی کوتاه اعجازگونه عمل و از 
این طریق آمار فوتی های ناشی از ابتال به بیماری 
کرونا را دورقمی کند، از بسیجیان سراسر کشور که 
در اجرای این طرح ایفای نقش کرده اند تشکر کرد.

 واعظی به حدادعادل: دوست عزیز من 
هستی، اما اقتصاددان نیستی

به  واکنش  در  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
در  دولت  نقش  درباره  عادل  حداد  اظهارات 
دوست  عادل  حداد  گفت:  ارز  قیمت  کاهش 
عزیز من است و برای او احترام قائلم اما او را به 

عنوان یک اقتصاددان نمی شناسم.
 

انتقاد یک اصولگرا از صداوسیما: 
سازمان تبدیل به رسانه جناحی شده است

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران ظرف سال های 
اخیر از جایگاه رسانه ملی به یک رسانه جناحی 
مبدل شده است.جواد آرین منش افزود: این سازمان 
هم اینک با تولید برنامه های گوناگون بعضا سیاه نما، 
سریال، فیلم و گفتگوها اقدام به تخریب و اهانت 
نسبت به مجریان کشور و افرادی می کند که در 

جناح صدا و سیما نیستند.  

فعال اصالح طلب: با لباس روحانیت 
تیشه به ریشه دین نزنیم

از  انتقاد  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  رهامی، 
اظهارات توهین آمیز، به رئیس جمهور گفت: اگر 
کسی تسلط به رفتار و کردار خود ندارد، نباید به 
لباس روحانیت ملبس شود و مسئولیتی در نظام 
اسالمی بر عهده بگیرد، زیرا او با رفتار نامناسب 
خود تیشه به ریشه دین و بنیادهای اخالقی می زند.

مردم برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
به اصولگرایان رغبت بیشتری دارند

کنعانی مقدم، فعال اصولگرا گفت: اگر مشارکت 
حداکثری شکل بگیرد احتماال دو جریان اصالحات 
و اعتدال در رقابت تنگاتنگی با اصولگرایان قرار 
خواهند گرفت؛ احتماال این دو جریان وارد عرصه 
خواهند شد و با توجه به اینکه اصالح طلبان و 
معتدلین درمدیریت کشور با حسن روحانی نتوانستد 
به اهداف مطرح شده برسند؛ احتماال مردم به 

جریان اصولگرایی رغبت بیشتری خواهند داشت.

زنگ فروپاشی در اردوگاه لیبرال 
کاپیتالیستی به صدا درآمده است

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: چگونگی 
برگزاری تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا نشان 
می دهد، زنگ فروپاشی در اردوگاه لیبرال کاپیتالیستی 
به صدا درآمده است. بادامچیان افزود: زنگ افول 
نظام سرمایه داری را مدت ها بود نخبگان آمریکا 

و فیلسوفان سیاسی به صدا درآورده بودند.

باید روسای قوا قبل از شرکت 
در انتخابات استعفا بدهند

سعید شریعتی، فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
باید فرآیندی اتخاذ شود که شائبه بهره برداری از 
جایگاه های قدرت در مبارزات انتخاباتی به حداقل 
برسد یعنی اگر به سمت انتخابات عادالنه بخواهیم 
پیش برویم، باید روسای قوای سه گانه خصوصا 
رئیس قوه قضائیه و مقننه برای شرکت در انتخابات 

از سمت خودشان استعفا بدهند.

شک میرسلیم به جریان عنابستانی؛ 
می خواهند مجلس را بدنام کنند

میرسلیم  در واکنش به ماجرای سیلی خوردن یک 
پلیس راهور توسط یک نماینده مجلس گفت: 
جریان عنابستانی مشکوک به نظر می رسد. هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان باید با دقت رسیدگی 
کند مبادا در ورای این جریان افرادی می خواهند 

مجلس را بدنام کنند.

به خاطر شالوده ضعیف الیحه بودجه 
هر بنایی روی آن فرومی ریزد

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور گفت: الیحه 
فونداسیون  و  دارای شالوده  بودجه سال ۱۴00 
ضعیف است و این شالوده ضعیف باعث می شود 
تا هر بنایی که بر روی آن ساخته شود فرو ریزد و 
با تفسیر شورای نگهبان مجلس نمی تواند تغییر 

اساسی در شاکله بودجه انجام دهد.

تخریب آذری جهرمی انتخاباتی است

نعمت احمدی با بیان اینکه تخریب جهرمی تالش 
انتخاباتی است، گفت: نام وزیر جوان دولت به 
عنوان یکی از احتماالت کاندیداتوری در انتخابات 
ریاست جمهوری مطرح است و به همین دلیل برخی 

می کوشند  تا آذری جهرمی را تخریب کنند.

اجـاره خودرو  باالبـر استاندارد
بیلبورد و بنر، تجهیزات ترافیکی،  با ارتفاع 14 متر، همکاری جهت نصب   

تجهیزات ساختمانی  و نور پردازی      09151636495 - خوشرو

ضمن تشکر و سپاسگزاری از تمامی سروران معظمی که 
در مراسم تشییع
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