
سرمقاله

سه شنبه 2 آذر 1400 * 17 ربیع الثانی 1443 * 23 نوامبر 2021  روزنامه صبح استان * سال بیست و  پنجم * شماره 5065  

 

 

 

نمی خواهیم 
مچ گیری کنیم

رئیس قوه قضائیه :  

صفحه  6

حاکمیت در دو راهی اقتصاد
 و برنامه هسته ای قرار دارد

مرعشی : 

خسارت پرونده کرسنت به اندازه 
بودجه دو سال کشور است

حاجی دلیگانی  :

صفحه  6

صفحه  6

#  من ماسک می زنم

دعوت شمشیرباز استان به اردوی تیم ملی 5مجردهای زیر ۴۵ سال چگونه در نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند؟ 3رخ نمایی مزارع طالی سفید در استان 2

خبر خوش برای دانش آموزان استثنایی:

اختصاص اعتبار
  ۹.۶ میلیاردی برای
 دانش آموزان  استان

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
از اختصاص ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار 
برای خرید گوشی و ارائه خدمات توانبخشی به 
دانش آموزان استثنایی خراسان جنوبی خبر داد. 
سید جواد حسینی اظهار کرد: ۷ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان برای خرید گوشی و تبلت هوشمند 
به دانش آموزان با نیاز... مشروح در صفحه ۵

برخورد با هرگونه 
افزایش غیر منطقی 
قیمت گوشت 
روابط عمومی سازمان صمت در اطالعیه اعالم 
کرد : با عنایت به انتشار مطالبی در فضای مجازی و 
برخی خبرگزاری ها به نقل از رئیس این سازمان در 
 خصوص  افزایش قیمت گوشت قرمز به استحضار

می رساند: مقرر شد در صورت تامین گوشت مورد 
نیاز استان با رعایت سطح قیمتی و رعایت حقوق 
مصرف کنندگان مجوز خروج دام از استان صادر 
گردد و از هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت نیز 
جلوگیری خواهد شد... مشروح در صفحه ۵

سرمقاله

اندر احوال خاصیت نان های بی خاصیت 

 پرده اول؛  )این صحنه را قطع به یقین همه شما دیده اید و به خاطر هم دارید( 
بی بی قبل از خواب، آردها را الک می کرد و آبی را که روی والر گرم کرده بود، 
می آورد و با خمیر ترشی که از قبل گرفته بود، خمیری کاماًل ورز داده، آماده می 
کرد، رویش را با پارچه های مخصوص و یک شال پشمی ضخیم می پوشاند. 
ساعتی از نیمه شب گذشته از خواب پا می شد و خمیرش را دوباره ورز می داد. 
بعد از نماز صبح، بوی آتش هیزم همه خانه را پر می کرد. تا تنور داغ شود، بی بی 
خمیرها را گرده کرده، روی یک تخته چوبی که کمی آرد هم بر روی آن پاشیده 
است، می چیند. تنور داغ، آماده است و به قول بی بی خوب تابیده، گرده ها یکی 
یکی روی دست بی بی باز شده و روی بالشتک پهن می شد و به دیواره تنور می 
چسبید، نان های یکدست و کاماًل پخته روی شالی کف اتاق پهن می شد تا 
 خوب خنک شود، بوی نان داغ، عجیب اشتها را برای خوردن صبحانه باز می کرد.

پرده دوم ؛  )این صحنه را هم مطمئناً بارها و بارها در اغلب  ...   ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر

تب افزایش سرعت
در فرهنگ رانندگی استان

 میانگین سرعت تردد جاده ای در استان باالتر از  میانگین کشوری است

معاون استاندار: با وجود اقداماتی که صورت گرفته، اما متاسفانه شاهد افزایش تلفات جاده ای هستیم* فرمانده انتظامی استان : از ابتدای سال جاری تاکنون 
۱۶۳ نفر در حوادث جاده ای خراسان جنوبی جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش داشته است ... مشروح در صفحه ۳

 رزمایش طرح ترافیکی زمستانه
در خراسان جنوبی برگزار شد

عکس : محمودی

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

  آدرس: خراسان جنوبی بیرجند ،خیابان انقالب نبش انقالب ۱ 
۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ -۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸

بسم رب الشهداء
    هر سال در چنين روزهايي، ترنم نام بسيج، خاطره 
ارزشمند سال هاي دفاع مقدس را در دل  و جان مان  
زنده مي كند و باران پربركت نام و ياد شهدا بر دشت 
وسيع دل هاي بي قرار، نويد بهره گيري از دامان سراسر 

مهر اين گوهرهاي گرانقدر را مي دهد. 
بسيج، لشكر مخلص خداست كه بارها، موالي بسيجيان 
و مقتداي واليت مداران حضرت روح ا... ، ايثارشان را 
ستود و فرزند خلفش حضرت آيت ا... خامنه اي رهبر 
معظم انقالب اسالمي، از آنان به نيكي ياد كرد و بسيج را مجموعه اي از پاك ترين، 

فداكارترين و آماده به كار ترين جوانان كشور برشمرد.
 اينجانب هفته بسيج، هفته دلدادگي هاي عاشقانه به شجره طيبه كرامت و بزرگواري 
را حضور همه بسيجيان، اين دالوران عرصه هاي دفاع از دستاوردها و آرمان هاي بزرگ  
انقالب اسالمي تبريك عرض مي نمايم و از خداوند متعال، توفيق پاسداري از خون 

مطهر شهداي گرانقدر را مسئلت دارم. 
حميد جهانشاهي

سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان جنوبي

آگهی مزايده اجاره مغازه های شهرداری در سطح شهر فردوس )مرحله دوم(   شناسه:1228732
در اجرای نامه شماره 1706 و 1707 مورخ 1400/7/27 شهرداری و مصوبه شورای اسالمی محترم شهر، شهرداری فردوس در نظر دارد: در چارچوب آيين نامه مالی و معامالتی  تعدادی 
از مغازه های خود را از طريق انتشار آگهی مزايده عمومی با شرايط ذيل به اشخاص حقيقی و حقوقی  واجد شرايط به اجاره واگذار نمايد. 1 - متقاضيان محترم از تاريخ انتشار اين آگهی در 
روزنامه تا روز پنجشنبه مورخ  1400/09/18 مهلت دارند ضمن بازديد از محل و دريافت اسناد مزايده در مزايده شركت نمايند.  2 - قيمت پايه مورد اجاره به صورت ماهيانه و قرارداد منعقده 

يك ساله خواهد بود و در صورت رضايت شهرداری ساليانه با توجه به مصوبه شورای شهر حداكثر به مدت 3 سال تمديد خواهد گرديد و پس از 3 سال اجاره براساس قيمت كارشناسی روز تعيين خواهد شد. 
3 - متقاضيان می توانند جهت دريافت فرم ثبت نام در مزايده و كسب اطالعات الزم به واحد دبيرخانه مراجعه نمايند. 4 - شركت كنندگان در اين مزايده می بايست با مراجعه به واحد درآمد شهرداری و دريافت 
فيش مبلغ 5 درصد قيمت پايه اجاره ساليانه مندرج در بند يك همين آگهی را به عنوان سپرده به حساب شماره 205017418002 نزد بانك ملی ايران واريز نمايند. اصل فيش واريزی را داخل يك پاكت و 
كپی فيش واريزی را به همراه قيمت پيشنهادی در داخل پاكت جداگانه به طور مشخص قرار دهند. 5 - شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار است و به پيشنهادهای مبهم ، مشروط ، 
ناقص يا فاقد فيش واريز يا پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مهلت مقرر در اين آگهی واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 6 - متقاضيان شركت در اين مزايده نبايستی مشمول ممنوعيت های مقرر در قانون 
منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب 1337 باشند. 7 - سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب سپرده شهرداری باقی و در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان 
به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 8 - برنده مزايده مكلف است پس از دريافت نامه كتبی از شهرداری دال بر برنده شدن حداكثر تا يك هفته نسبت به تعيين تكليف مورد مزايده اقدام نمايد در غير 
اينصورت سپرده ايشان به نفع شهرداری برداشت و در چارچوب آيين نامه مالی و معامالت شهرداری ها، اقدام خواهد شد. 9 - ساير اطالعات و خدمات مزايده در اسناد مزايده مندرج خواهد بود. 10 - متقاضيان 
 كليه مغازه ها حين عقد قرارداد می بايست اسناد تضمين مورد تاييد شهرداری را به واحد درآمد شهرداری ارايه نمايند. 11 - متقاضيان می بايست نوع صنف و كسب و كار را در فرم شركت در مزايده قيد نمايند 
 تاريخ تحويل پاكات قيمت های پيشنهادی تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه 1400/09/18 خواهد بود. تاريخ بازگشايی پاكات رسيده و تعيين برنده مزايده روز شنبه 1400/09/20 ساعت  12 در محل شهرداری خواهد بود. 

                                                                                                             www.ferdows.ir :شماره تماس: ۵ - ۳۲۷۲۱۷۰۱      نشانی اینترنی
فهرست مزایده اجاره مغازه های شهرداری فردوس 

مبلغ سپرده قیمت پایه اجاره ماهانه ) ریال(نوع صنف  متراژ آدرس ملکشرحردیف

۷/۰۰۰/۰۰۰۴/۲۰۰/۰۰۰کلیه صنوف به جز تعمیرگاه ۳۵حاشیه بلوار کشاورز از سمت طالیه ملک شماره ۱ سرنبش ۱
۵/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰کلیه صنوف به جز تعمیرگاه۲۵/۵حاشیه بلوار کشاورزملک شماره ۲ ۲
۵/۱۵۰/۰۰۰۳/۰۹۰/۰۰۰کلیه صنوف به جز تعمیرگاه۲۰بلوار فرهنگ - پارک گردشگری تون آالچیق شماره دو۳
۵/۱۵۰/۰۰۰۳/۰۹۰/۰۰۰کلیه صنوف به جز تعمیرگاه۲۰بلوار فرهنگ - پارک گردشگری تونآالچیق شماره سه۴
۵/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰کلیه صنوف به جز تعمیرگاه۱۵داخل پارک خطیدکه داخل پارک خطی۵
۲۵/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰کلیه صنوف به جز تعمیرگاه۲۱۶خیابان حافظ - کنار میدان بارساختمان آتش نشانی۶

     حسين اکبری  - شهردار فردوس        

                             آگهی مزايده عمومی فروش يک قطعه زمين روستايی با کاربری ورزشی شماره 5530  
اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: يك قطعه زمين با كاربری ورزشی مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيری از سامانه تداركات الكترونيكی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزايده 2000000165000001 به صورت الكترونيكی 

به فروش برساند. تاريخ انتشار: 1400/08/30        مهلت دريافت اسناد مزايده: 1400/09/03 ساعت 14:30   تاريخ بازديد: 1400/09/01 لغايت 1400/09/11 
مهلت ارسال پيشنهاد: 1400/09/13 ساعت 14/30    تاريخ بازگشايی: 1400/09/14 ساعت 10 صبح    تاريخ اعالم به برنده: 1400/09/14 ساعت 13 

نحوه فروشتضمین شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه )ریال(عنوان مزایدهردیف

نقدی630.750.000  12.750.000.000زمين با كاربری ورزشی 1

 برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت بوده و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده،پرداخت 
تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران از اين طريق امكان پذير می باشد.   

روابط عمومی و امور بين الملل اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

جناب آقای محمد قربانی 
ریاست محترم هیئت مدیره خانه مطبوعات استان 

انتخاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان 

عضو هيئت منصفه مطبوعات خراسان جنوبی
 كه بيانگر تعهد ،كارآمدی ، لياقت و شايستگی های برجسته 
شماست، تبريك عرض می نماييم. اميد است در پرتو الطاف 
حق تعالی بيش از پيش موفق و پيروز باشيد.

 اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

صفحه  6
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دو کشته در حادثه محور دیهوک - طبس

برخورد یک دستگاه پراید با کامیون کشنده دو کشته برجای گذاشت. سرهنگ رضایی 
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: روز گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با کامیون 
کشنده در کیلومتر ۳۲ محور دیهوک - طبس راننده و  سرنشین پراید در دم جان باختند.

سرمقاله

اندر احوال خاصیت نان های بی خاصیت 

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  پرده دوم ؛  )این صحنه را هم مطمئناً بارها و بارها در اغلب نانوایی 
های سطح شهر مشاهده کرده اید( برگه ای که روی در چسبانده اند، ساعت شروع به کار نانوایی را 
۶ تا ۸ صبح نشان می دهد، بر همین اساس، ساعت ۵ و نیم، کار عوامل به طور رسمی شروع می 
شود. کیسه های آرد داخل ظرف های خمیرگیری خالی می شوند و با آبی که مستقیم از شیر آب 
اضافه می گردد، با حرکت دستگاه، ورز می خورند و با آب مخلوط می شوند، حاال حسب انصاف نانوا، 
 خمیرمایه، کمی نوشابه، قرص جوشان یا هر چه بتواند به زود ورآمدن خمیر کمک کند، اضافه می شود. 
کمی بعد خمیر یکدست آماده پخت است، همه عوامل به خط می شوند و یکی خمیر را گرده می کند، آن 
یکی گرده ها را یا با دست صاف کرده روی بالشتک پهن می کند یا الی دستگاه می دهد تا مستقیم وارد 
تنور گردان شود. نان خیلی زود آماده شده و داغ داغ به مشتری تحویل می شود، تا قبل از این وضعیت 
کرونایی، نان ها توسط خود مشتری، روی پایه های فلزی جلوی در نانوایی خنک می شدند اما حاال که 
شرایط کرونایی اجازه این کار را نمی دهد، نان ها همان طور داغ، الی سفره، داخل پالستیک یا روی دست 
و در آغوش فرد راهی منزل می شوند.  نکته های کلیدی؛  واقعیت این است که گندم در کارنجات تهیه آرد 
تمیز می شوند، اما ممکن است در هنگام کیسه گیری یا در زمان انبارداری برخی از ناخالصی ها) نخ، کاغذ، 
قطعات کوچک چوب، فلز و... ( و یا حشرات وارد آرد شوند که می بایست از طریق الک کردن حذف شوند، 
بنابراین با الک کردن، از وارد شدن ناخالصی ها به درون خمیر جلوگیری می شود. عالوه بر این کارشناسان 
تغذیه بر این باورند که؛ گاهی اوقات در شرایط نامساعد محیطی و رطوبت باال، ذرات آرد به یکدیگر می 
چسبند که با الک کردن، ذرات به هم چسبیده از هم باز شده و به اصطالح آرد پوک می شود. از طرف دیگر 
در اثر این امر، خمیر سریع تر متورم می شود زیرا در اثر باز شدن ذرات، سطح خمیر افزایش می یابد، بدیهی 
است در صورتی که آرد الک نشود بافت نان بدست آمده خمیری و فشرده خواهد بود، عالوه بر این از طریق 
الک کردن هوای بیشتری وارد آرد می شود که برای رشد و تکثیر باکتری های تولید کننده اسید الکتیک 
 الزم و مفید است. خمیر حاصل از آردی که خوب تهویه شده، فعالیت تخمیری مطلوبی نشان می دهد.

توجه به دمای آب و آرد هم در کیفیت نان مؤثر است، به گونه ای که اضافه کردن آب خیلی سرد به آرد 
باعث می شود خمیر چسبیده و شل شده و از کیفیت نان کاسته شود، استفاده از آب داغ نیز به مخمر صدمه 
می زند.پوشاندن، ورز دادن مکرر، خواب خمیر و فرصت دادن به خمیر مایه هم با ایجاد گاز CO2 ورآمدن 
بهتر، باعث تخلخل خمیر شده و نانی تردتر حاصل می کند)آن چه این روزها کمتر به چشم می خورد(، اگر 
چه جوش شیرین هم گاز CO2 ایجاد می کند اما باعث به هم خوردن PH معده شده، فرآیند جذب آهن 
را در بدن با مشکل مواجه می سازد.  عالوه بر همه این ها دمای محیط، درجه حرارت تنور، نحوه پخت و 
خنک سازی نان هم از جمله عواملی است که در کیفیت نان بسیار مؤثر می باشد، و مهمترین عامل در این 
کیفی سازی، داشتن سبوس است. آردی که در کارخانجات آرد والسی، با استفاده از سیستم غلتک و در سه 
مدل آرد خبازی)نان(، نول )ماکارانی(، ستاره )شیرینی( تهیه و تولید می شود، بین ۸ تا ۱۵ درصد سبوس 
گیری می شود، مثاًل از هر ۱۰۰ کیلوگرم گندم ۱۲ کیلو سبوس گرفته می شود و بقیه داخل آرد باقی می 
ماند. هر چه میزان سبوس موجود در آرد بیشتر باشد، آرد مغذی تر است، هر چند رنگ آن تیره تر شده و 
مشتری پسندی خود را از دست می دهد، لذا صرفه و صالح نانوا هم در این است که با تهیه آرد سفیدتر 
-بخوانید کم سبوس تر- نانی مشتری پسندتر به بازار عرضه کند. شاید شما هم جزو آن شهروندانی باشید 
که فکر می کنید نانی که می خرید به سبوس آغشته است، اشتباه نکنید! نانوایی ها از آن زمانی که به 
دستور بهداشت محیط، ناچار شدند میزهای چانه چوبی خود را با نوع استیل عوض کنند، صرفاً به جهت 
گرفتن سردی دمای میز و حفظ رطوبت خمیر،الیه ای از سبوس را روی آن پهن کنند که این سبوس ها 
به نان می چسبد و برای شما این تصور را ایجاد می کند که نان سبوس دار می خرید در حالی که آرد نان 
تان سفید است و درحقیقت شما نان سبوس مال خریده اید، نه سبوس دار! سبوس، همان ماده است که 
حالت فیبری دارد، بدن را در مقابل سرطان روده ایمن می کند، جذب آهن را سبب می شود، در خون سازی 
مؤثر است و.... و نانی که سبوس ندارد، فاقد همه این مزایا می باشد. آیا به نظر شما با لحاظ تمام موارد گفته 

شده نانی که می خوریم، چقدر برای بدن مان مفید است؟! 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

واگذاری خدمات بهزیستی به بخش غیر دولتی؛ ضعفی در استان
ایسنا- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 
بخش  به  بهزیستی  خدمات  واگذاری  بخش  در 
غیردولتی در شهر بیرجند به دلیل نبود موسسات 
متقاضی  هرچند  داریم؛  ضعف  بزرگ،  خیران  و 
واگذاری  موضوع  همچنان  و  نداریم  خاصی 
مرکز  در  غیردولتی  بخش  به  بهزیستی  خدمات 
استان معضل بزرگی است. عرب نژاد اظهار کرد: 
حوزه خدمات بهزیستی گسترده و بخش عظیمی 
از فعالیت ها به صورت مشارکتی با بخش دولتی و 
خصوصی در حال انجام است. وی افزود: بهزیستی 
سالمندان،  ساماندهی  موضوع  متولیان  از  یکی 
خیابانی  کودکان  و  اعتیاد  اجتماعی،  آسیب های 
است و سایر دستگاه های اجرایی نیز در این زمینه 
وظیفه دارند. مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 

تصریح کرد: جمع آوری کودکان خیابانی به هیچ 
عنوان در حیطه وظایف قانونی بهزیستی تعریف 
نشده است و باید نیروی انتظامی این کودکان را 
جمع آوری و برای ساماندهی تحویل بهزیستی 
دهد؛ وظیفه بهزیستی در بحث ساماندهی معتادان 
بی خانمان و ایجاد خوابگاه شبانه برای این افراد 
تعریف شده است اما ساماندهی شبانه سایر افراد 

بی خانمان وظیفه شهرداری است. عرب نژاد ادامه 
داد: بیش از ۹۵ درصد وظایف بهزیستی به بخش 
غیردولتی واگذار شده است و ما سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و نظارت را برعهده داریم؛ مدت هاست 
که دستور واگذاری شیرخوارگاه بهزیستی به بخش 
غیردولتی ابالغ شده است اما در بیرجند به دلیل 

نبود خیر نتوانسته ایم واگذار کنیم.

محمود محمود زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی 
نهضت  طرح  در  مجرد ها  نام  ثبت  شرط  درباره 
ملی مسکن گفته است: با تصویب هیئت وزیران 
امکان ثبت نام مردان مجرد باالی ۴۵ سال در طرح 

نهضت ملی مسکن فراهم شده بود، اما پیشنهاد 
ثبت نام سایر مجرد ها که سن کمتری دارند چندی 
پیش در شورای عالی مسکن نیز مورد تصویب قرار 
گرفت که شرط تاهل در زمان تحویل ملک به 

این مصوبه است. معاون  آن ها مهمترین تبصره 
بیان  شهرسازی  و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن 
کرد: شورای عالی مسکن با کلیات ثبت نام همه 
مجرد ها در طرح نهضت ملی مسکن موافقت کرده 
است. محمود زاده تاکید کرد: این پیشنهاد هنوز وارد 
بررسی جزئیات نشده و در حال تهیه آن هستیم، 
اما ثبت نام سایر مجرد ها در نهضت ملی مسکن 
مشروط است به این معنی که موقع تحویل واحد 
مسکونی باید متاهل باشند در غیر این صورت، خانه 
و  مسکن  معاون  نمی شود.  داده  تحویل  آنان  به 
ساختمان وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در حال 
حاضر بیش از ۵۲۰ شهر برای ثبت نام متقاضیان 
در شهر های مختلف فراهم شده است،گفت: در هر 
شهری که زمین تامین شود چه برای اولین بار و چه 
برای چندین بار ما سعی خواهیم کرد ظرفیت های 
مختلفی را تامین کنیم و هر فردی که واجد شرایط 

باشد بتواند در این طرح ثبت نام کند.

مجردهای زیر ۴۵ سال چگونه 
در نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند؟

 پیامک هایی از جنس کالهبرداری؛

شهروندان هوشیار  باشند
دادگستری  ریزی  برنامه  و  اطالعات  فناوری  معاون  ایسنا- 
خراسان جنوبی اظهار کرد: هرگونه ارسال لینک در متن پیامک 
و یا ارسال اطالع رسانی ابالغ الکترونیک با سرشماره همراه 
اول )ارسال با تلفن همراه اشخاص( کالهبرداری است. عباس 
اسماعیلی گفت: اشخاص باید مراقب باشند و به پیامک های 
ارسالی با موضوع ابالغ الکترونیک که دارای لینک بوده یا از 
وی  ندهند.  اثر  ترتیب  شده اند،  ارسال  نامعتبر  سرشماره های 
افزود: پیامک های با متن   “ابالغ الکترونیک قضایی در حساب 

کاربری شما در تاریخ در سامانه ثنا ثبت شده است؛ به لینک زیر 
مراجعه و  نرم افزار عدالت همراه را نصب کنید”؛ کالهبرداری 
جنوبی  خراسان  دادگستری  اطالعات  فناوری  معاون  است. 
تصریح کرد: سرشماره های مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضائیه که اطالع رسانی توسط آنها صورت می گیرد به این 
شرح است؛ پیامک های درج در سامانه ابالغ و یادآوری آن از 
سرشماره ۱۰۰۰۴۹۰ انجام می گیرد؛ پیامک های مرتبط با ثنا، 
مانند رمز موقت، رمز شخصی با سرشماره ۱۰۰۰۴۹۱ ارسال 
می شود؛ پیامک های مربوط به اطالع رسانی پرونده های قضایی 
با سرشماره ۱۰۰۰۴۹۲  ارسال می شود و اطالع رسانی هایی که 
به درخواست مخاطب و یا ارسال پیامک از طرف وی انجام 

می شود از طریق سرشماره ۱۰۰۰۴۹۳ ارسال می شود.

راه اندازی " خط ملی نماد" 
در خراسان جنوبی

دانش  اجتماعی  )اورژانس  نماد  ملی  خبرنگاران جوان- خط 
آموزان( به مناسبت هفته بسیج در خراسان جنوبی راه اندازی 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  بسیج،  هفته  مناسبت  به  شد. 
خراسان جنوبی خط ملی نماد )اورژانس اجتماعی دانش آموزان( 
را در استان راه اندازی کرد. واقعی، مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی در مراسم افتتاحیه خط ملی نماد گفت: دانش 
آموزان، اولیای آنها و کارکنان آموزش و پرورش می توانند از 
ساعت ۸ صبح تا ۸ شب با گرفتن شماره ۱۵۷۰ در زمینه تربیتی، 
خانواده داری، خدمات شغلی و خدمات تحصیلی مشاوره بگیرند 
که به صورت حضوری و تلفنی این امکان فراهم شده است. 
وی هزینه راه اندازی این مرکز را بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان 

عنوان کرد.

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی 

درجه یک مجهز  به گرمخانه 

تمام اتومات در شرق کشور

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

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

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص(

 در اجرای ماده ۱۶۹ الیحه اصالحی قانون تجارت، به اطالع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۱۱۱۴ می رساند: با عنایت به مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴00/03/۱0 و تفویض  اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره 
نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱.۶30.000.000 ریال به مبلغ۱20.000.000.000  ریال 
منقسم به۱2.000.000 سهم ۱0 هزار ریالی با نام و از طریق) مطالبات ، آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر 
مندرج در ماده ۱۵۸ الیحه اصالحی قانون تجارت( افزایش یابد. لذا با توجه به ماده ۱۶۶ الیحه اصالح قانون 
تجارت هر صاحب سهم  دارای 0/۹۴ درصد سهم حق تقدم نسبت به یک سهم مالکیت خود را داراست لذا 
از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶0 روز از سلب حق 
تقدم خود از بخشی از سهام جدید طبق ماده ۱۶۷ الیحه اصالح قانون تجارت ضمن مراجعه به دفتر صندوق 
و اطالع از میزان قدرالسهم نسبت به واریز وجه سهم  واریزی خود مبلغ مذکور را نزد حساب سپرده شماره 
۷0۹2۴۴۷۱۶ بانک کشاورزی شعبه طبس واریز و فیش آن را به دفتر شرکت تحویل نمایند. بدیهی است 
 پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره شرکت مجاز خواهد بود نسبت به واگذاری باقیمانده سهام جدید

 به سایر متقاضیان اقدام نماید
 هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

ماشین های اداری بهداني

تجربـه  دهه  دو 

ب 
با کادری مجر

نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش در استان:

* دستگاه های فتوکپی دیجیتالی توشیبا / دستگاه های چاپ ریسو

*  پرینتر جی اندبی اولین پرینتر  ساخت ایران )تک کاره و سه کاره(

* سیستم های  کنفرانس صوت و تصویر سالن جلسات و اتاق کنفرانس،   

..... صامع ساخت ایران

*  بردهای هوشمند، پنل های  لمسی هوشمند  ، دستگاه های حضور  غیاب

* ویدئو پروژکتورهای اپسون، سونی، بنکیو 

* ارائه انواع مواد مصرفی - شارژ کارتریج

* فروش سیستم های کامپیوتری،  لپ تاپ و  خدمات آواژنگ

    www.behdani.com    31103 : چهار راه انقالب - ابتدای بلوار شهید فایده - ساختمان توشیبا    8 - 32024050     خط ویژه

با دانلود اپلیکیشن ماشین های اداری بهدانی از کافه بازار به راحتی از خدمات ما بهره مند شوید

فروش اقساطی کلیه محصوالت با کارت مروارید پست بانک

32435686 -09157063220 - 09365237014 خسروی

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

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

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

تولیدی کت و شلوار رادکـو
تولید و فروش انواع کت و شلوار

 کت تک و شلوار تک به صورت کلی و جزئی 
آدرس: بیرجند - خیابان مفتح -  نبش مفتح 10 

  شماره تماس: 09151643707  - امیرآبادی زاده 
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۳ میلیون سهم در تاالر بورس خراسان جنوبی داد و ستد شد

 مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی گفت: آبان ماه امسال سه میلیون و ۲۲۰ هزار و ۸۳۷ سهم به ارزش ۱۱۵ میلیارد ریال در تاالر بورس استان 
داد و ستد شد که نسبت به مهر هفت درصد رشد داشته است. هریوندی افزود: مجموع معامالت تاالر بورس استان از ابتدای سال تا پایان آبان ماه به هزار 

و ۱۲۰ میلیارد ریال رسیده و از مجموع معامالت ۳۲ درصد آن مربوط به خرید سهام و ۶۸ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.
آتش سوزی های

واحد های مسکونی
 آسیب شناسی شود

 ضمن خداقوت به  آتش نشانان استان
و تشکر از مسئوالن در خصوص آتش 
سوزی های اخیر در واحدهای مسکونی 
آپارتمانی شهر مواردی مطرح  است که 
نیاز است به آن توجه  بیشتر شود. یکی  
اینکه در این چند سال گذشته هر وقت 
خبری منتشر شد که واحد آپارتمانی 
در ارتفاع آتش گرفته، یا مردم از تاخیر 
در رسیدن ماشین آتش نشانی گالیه 
داشتند یا از عدم تسلط کاربران برای 
استفاده از باالبرها که زمان خاموش 
کردن آتش را طوالنی و عمال باعث 
خسارت های بسیار بیشتر می شود اما 
این مسائل فقط یک روی سکه است 
و این در حالی است که افزایش حریق 
های به این شکل تقریبا نشان می دهد 
در گذشته و در دوره ای خاص نظارت بر 
مسائل فنی و برقی ساختمان ها جهت 
پیشگیری بسیار ضعیف بوده و دلیل این 
گفته را هم می توان به اتصالی سیستم 
برق خانه ها استناد کرد که در چندین 
حریق که من خودم از نزدیک شاهد 
ام دلیل آتش سوزی  ام و دیده  بوده 
پایین بودن ایمنی سیستم برق و جرقه 
آتش در واحدها به خاطر یک نوسان 
حتی کوچک بوده است که پیشنهاد می 
کنم نهادهای متولی از جمله شهرداری 
در خصوص تائیدیه ایمنی آتش نشانی 
آنچه  و  باشد  داشته  بیشتری  دقت 
 مشخص است در ساختمان های پر
و  افتد  می  اتفاقات  این  بیشتر  واحد 
ممکن است یک دلیلش هم این باشد 
چون شخصی ساز نیست برای منفعت 
بیشتر برخی آیتم های ایمنی را رعایت 
نمی کنند. علیهذا در مسائل ایمنی هر 
چند شرایط کار شاید سخت تر شود ولی 
 ایمنی و سالمت شهروندان باید حتما

مد نظر قرار گیرد. 
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 دیدگاه خوانندگان

*خدا خیرتان بدهد خبر حرف های رئیس 
جدید دانشگاه علوم پزشکی را خوندم و 
لذت بردم. ایشان به درستی گفتند که 
دانشگاه علوم پزشکی رشد کمی داشته 
یعنی بیمارستان های خوشکل و خوب 
درست کرده و امکانات خوب آورده اما 
از نظر کیفی هر روز ضعیف تر شده و 
نحوه  در  توان  می  هم  را  این  نتیجه 
مراجعه مردم به پزشکان دید. جز افرادی 
که شرایط مالی مناسبی ندارند و یا وقت 
یاری نمی کند، هر کسی دستش به 
دهانش می رسد برای درمان به مراکز 
پزشکی مشهد و تهران و ... مراجعه می 
کند و معتقدند پزشکان خوب در بیرجند 
نمی مانند و چقدر بین همین مردم از 
اشتباهات پزشکی در بیرجند صحبت 
می شود که اصال کسی توجه هم نمی 
کند امیدوارم اولین کار آقای رئیس جدید 
دانشگاه پیگیری همین موضوع و ایجاد 
شرایطی برای ماندگاری پزشکان باشد.    

*یکی از بزرگترین دالیل گرانی مسکن 
در بیرجند این است که  تمام روستایی 
ها و شهرستانی های استان عالقه به 
خرید مسکن در مرکز استان دارند. شما 
اگر جمعیت بیرجند را با شهرهایی مثل 
کرمانشاه مقایسه کنید جمعیت شاید یک 
چهارم باشد اما شهر از نظر اندازه و ساختار 
کوچک تر نیست. دوم بنیادهای حامی 
مظلومین هستند که برای آخرت مردم 
زمین ها را نگه داشته اند تا بعد از مرگ 
از داشتن یک ملک شخصی لذت ببرند 
مثل بنیاد مستضعفان و اوقاف هر گوشه 
که بنگری تابلویی به زمین کوبیده اند و 

زمین ها را نگهداری می کنند. 

* مطلب خوبی در آوا نوشته بود آن هم 
در خصوص نداشتن بزرگتر در استان 
برای حل گره ها و مشکالت که این نه 
تنها در مباحث عمرانی و اداری مشاهده 
می شود، بلکه در مباحث فرهنگی و 
سیاسی نیز کامال مشهود است. هر وقت 
چالشی در استان ایجاد می شود به جای 
اینکه کسی بیاید و با نظر به مصلحت 
مردم و استان میدان داری کند و طرفین 
را به مسیر حق و آرامش هدایت کند 
درگیری  آتش  به  که  هستند  افرادی 
ها می دمند و از آن نان می خورند. ما 
بزرگان و خواص زیادی داریم که فقط نام 
بزرگی را یدک می کشند و از نگاه دینی 
هیچگاه نیامده اند سیره و منش اهل بیت 
)ع( و نگاه زیبای دین را ترویج دهند و هر 
کسی به قول ما روغن ورکماچ خود زده 

و ساز خود را می زند. 

* مطب دکتر ... هیچ گونه دستگاهی 
برای پرداخت وجه ندارد بیمار را با هزار 
درد و گرفتاری مجبور می کنند وجه نقد  
بیاورند آیا این صحیح است؟ خواهشمندم 

مسئولین پیگیری کنند.

* من یک شهروند هستم که یک روز 
برای کار اداری به اداره ... مراجعه کردم 
و با برخورد بد نگهبان مواجه شدم در 
این روزها که همه ناراحتیم این برخورد 
با مردم درست نیست این جور برخورد 
کردن با ار باب رجوع درست نیست لطفا 

رسیدگی کنید.

*سالم و درود بر روزنامه آوا و عوامل 
محترم خیابان سجاد حد فاصل چهارراه 
شاهد تا فلکه تمنای باران وقتی با ماشین 
عبور می کنم به نظرم بیشتر شبیه به 
پیست مسابقات آفرود است. دیروز  دو تا 
کمک فنر ماشینم شکست.لطفا به گوش 

شهرداری برسانید. 

* چرا خیابان دولت را به صیاد وصل نمی 
کنند تا هم از بار ترافیکی خیابان کارگران 
و رجایی و نیرو هوایی کم شود و هم 

میدان آزادی.

تخصص  بیرجند  شهردار  که  حاال   *
 پزشکی هم دارد از ایشان دعوت می کنم
 همراه شهروندان در اتوبوس های شرکت

واحد سوار شوند و ببینند آیا سیستم حمل 
و نقل بیرجند مرکز شیوع کرونا نخواهد 
بود و مسافران را به کام خطر نخواهد 
کشاند که اگر اینطور دیدند برای افزایش 

ناوگان دستورات الزم را بدهند.

بیرجند  محترم  شهردار  سالم.   *
ایشان  معاونین  از  تعدادی  و 
دیدم اتفاقی  صورت  به   را 
 که دارند از بنده دره بازدید می کنند ضمن

 تشکر از این اقدام ایشان خواهش می کنم 
 این پروژه گردشگری که به دستان توانمند

آقای معتمدیان  اسوه خدمت و جهاد 
شروع و به جاهای خوبی رسید را به 
پایان برسانند تا حداقل شهر بیرجند یک 
منطقه فاخر گردشگری که داشته باشد.
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پیام شما

اعتمادیان- رزمایش طرح ترافیکی زمستانه 
انتظامی  فرمانده  فرشید  سردار  حضور  با 
امور  و  هماهنگی  معاون  فرهادی  استان، 
مدیرکل  زاده  جالل  استانداری،  عمرانی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای،  سرهنگ 
رضایی رئیس پلیس فرماندهی پلیس راه و 
مدیران کل ستادی و اجرایی استان خراسان 
امور  هماهنگی  معاون  شد.  آغاز  جنوبی 
این  در   جنوبی  خراسان  استاندار  عمرانی 
آیین گفت: میانگین سرعت تردد جاده ای 
در استان باالتر از میانگین کشوری است 
که وظیفه مجموعه های فرهنگی و رسانه ها 
را در این زمینه دوچندان می کند. فرهادی 
که  توجهی  قابل  اقدامات  وجود  با  افزود: 
اخیرا در حوزه جاده ای استان صورت گرفته 
اما متاسفانه شاهد افزایش تلفات جاده ای 
گفت:  است. وی  نگران کننده  که  هستیم 
دستگاه های  کارکنان  جانفشانی  و  تالش 
سال  ساعات  در سخت ترین  خدمت رسان 
ارائه  و  دارد  آنها  لیاقت  و  توفیق  از  نشان 

هالل  پلیس،  راهداران،  صادقانه  خدمات 
احمر، اورژانس و دیگر دستگاه ها قابل تقدیر 
است. معاون استاندار خراسان جنوبی بیان 
کرد: در کنار زحماتی که در این زمینه انجام 
می شود باید فرهنگ سازی رانندگی ایمن با 
کمک رسانه ها گسترش پیدا کند تا رانندگان 

تضمین کننده ایمنی خود و خانواده باشند.

 افزایش 4 درصدی فوتی های تصادفی

گفت:  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
نفر   ۱۶۳ تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از 
در حوادث جاده ای استان جان باختند که 
نفر  قبل ۲۳  به مدت مشابه سال  نسبت 
است.  داشته  افزایش  درصد  چهار  معادل 
فرشید گفت: خراسان جنوبی سومین استان 
وسیع  پهنه  این  در  و  است  کشور  پهناور 
که  می پیوندد  وقوع  به  مختلفی  حوادث 
یکی از دغدغه های مسئوالن و پلیس نه 
فقط در طرح زمستانه، بلکه تمامی روزهای 
سال تصادف ها و آمار مربوط به مجروحان 

برای  کرد:  تاکید  وی  است.  فوتی ها  و 
کاهش تصادفات، رانندگان باید به مقررات 
راهنمایی و رانندگی و حقوق دیگران احترام 

بگذارند و فرهنگ امر به معروف و نهی از 
منکر در زمینه رانندگی باید فرهنگ سازی 
با  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده  شود. 
متولیان  با  رانندگان  همکاری  درخواست 
طرح ترافیکی زمستانه افزود: تمامی نیروها 
و امکانات در جاده ها در خدمت مردم است. 
از  اینکه ۴۸ درصد تصادفات  بیان  با  وی 
و  خستگی  دلیل  به  خودرو  واژگونی  نوع 
رانندگان  است گفت:  راننده  خواب آلودگی 
در طول مسیر باید زمان را مدیریت کنند 
سردار  نباشیم.  حادثه  و  عجله  شاهد  تا 
فرشید افزود: احتمال تمدید طرح ترافیکی 
زمستانی با توجه به شرایط جوی وجود دارد 
و امیدواریم شاهد هیچ  حادثه تلخ و ناگواری 

نباشیم.

آمادگی کامل اداره راهداری و
 حمل و نقل جاده ای استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان از فعالیت ۱۳۶ دستگاه ماشین آالت 
طرح  در  سنگین  و  نیمه سنگین  سبک، 
گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  زمستانه 
راه های  از  کیلومتر   ۸۰۰ و  ۱۷هزار 
زمستانی  راهداری  پوشش  زیر  استان 
طرح  در  افزود:  زاده  می گیرد.جالل  قرار 
راهدارخانه  امسال ۲۷  راهداری زمستانی 
بین راهی و مرکزی جانمایی شده است. به 
گفته وی، امسال ۹۰ دستگاه ماشین آالت 
گریدر،  شامل؛  زمستانی  راهداری  برای 
روب  برف  بیل  پاشو،  شن  دستگاه  لودر، 
آماده به کار است که تعداد آنها به مرور 
بنا به ضرورت با اجاره ماشین آالت مورد 
نیاز در طول فصل به بیش از ۱۲۰ دستگاه 

افزایش خواهد یافت. 
جالل زاده گفت: حدود ۱۵ هزار ُتن شن، 
زمستانی  مصرف  برای  را  نمک  و  ماسه 
در  و  آماده شده  آن  تمامی  و  بینی  پیش 

محل مورد نظر دپو شده است.

تسنیم- پاییز هزار رنگ در استان خراسان 
جنوبی میزبان برداشت محصوالت مختلف و 
زیباست و حال مدتی است مزارع کشاورزی 
استان میزبان محصول زیبای طالی سفید 
است. پاییز هزار رنگ در خراسان جنوبی در 
هر ماهش میزبان یک محصول کشاورزی 
زیباست که هر کدام شان جلوه زیبایی به 
باغات و مزارع استان می بخشد. از همان 
خراسان  در  زرشک  برداشت  پاییز  آغاز 
جنوبی در حالی آغاز می شود که درختان این 
محصول مانند چتری قرمز رنگ در جای 
جای استان به چشم می  خورد، محصولی 
استراتژیک که در آن سوی مرزها هم رفته 
زرشک  محصول  کشاورزان  هنوز  است. 
خود را جمع آوری نکرده که فصل برداشت 
محصولی ارغوانی رنگ به نام زعفران آغاز 
می شود، زعفران هم مزارع استان را مانند 
برداشت چتری ارغوانی رنگ در همان ابتدای صبح  از  اما  می بخشد.  زیبایی  نوبت بسیار  بگذریم  که  انار  و  زعفران،  به دیگر محصولی می رسد که آن را طالی زرشک، 

سفید می نامند. پاییز یادآور روزهای پر کار 
برای پنبه کاران بشرویه ای است، محصولی 
که در استان، شهرستان بشرویه با دارا بودن 
۳ هزار و ۵۰۰ هکتار بیشترین سطح زیر 
کشت را دارد. ۴ ماه پیش بود که زمین های 
کشت  زیر  حفاظتی  روش  به  بشرویه 
محصول پنبه رفت و هزار و ۳۰۰ کشاورز 
این محصول بذر خرداد را در دل زمین ها 
کاشتند، حال فصل برداشت شان آغاز شده 
است چرا که خراسان جنوبی از استان های 
برتر تولیدکننده پنبه در کشور است و هر 
ساله با توجه به سطح کشت در رتبه های 
پنجم و ششم قرار دارد. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی رقم های خرداد، 
ورامین، خورشیدی و ساجدی را از ارقام پنبه 
و  دانست  جنوبی  خراسان  در  شده  کشت 
افزود: برداشت پنبه در استان خراسان جنوبی 

با توجه به شرایط آب و هوایی از ۱۵ مهر 
دارد.  ادامه  آذرماه  پایان  تا  و  می شود  آغاز 
غالمرضا قوسی با بیان اینکه سطح کشت 
پنبه در استان خراسان جنوبی ۶ هزار و ۸۳۵ 
هکتار است گفت: امسال به علت کاهش 
بارندگی ها کشت پنبه در استان کاهش یافته 
و کشاورزان به سمت کشت محصوالت کم 
آب بر و علوفه ای برای تامین علوفه مورد 

نیاز دام هدایت شدند. 
وی ادامه داد: شهرستان بشرویه با دارا بودن 
۳ هزار و ۵۰۰ هکتار بیشترین سطح زیر 
کشت را دارد. قوسی گفت: عملکرد تولید در 
هکتار دو هزار و ۶۹۰ کیلوگرم است. وی با 
بیان اینکه  ۴۰۰ هکتار از اراضی پنبه امسال 
به مزارع تکثیر بذر اختصاص دارد، گفت: 
و  برای کشت  آن  از  استحصالی  بذرهای 
تامین بذر مورد نیاز سال آینده مورد استفاده 

قرار می گیرد.

مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی روز گذشته 
در مراسم آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان 
که به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار 
شد، اظهار کرد: بسیج یک تفکر مقدس و الهی 
و برگرفته از اعتقاد است. روشان بیان کرد: در 
زمینه آزادسازی زندانیان نیازمند توسط انجمن 
حمایت از زندانیان استان و ستاد دیه، صلح و 

سازش، بسیج حقوقدانان و کمیته آزادسازی 
تاکنون ۳۳۹  ابتدای سال جاری  از  زندانیان 
که  پیگیری هایی  با  غیرعمد  جرائم  زندانی 
صورت گرفته و مبالغی که پرداخته شده،آزاد 
شدند. مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی بیان 
کرد: شاهد آزادی ۱۱۰ زندانی استان همزمان 
با سراسر کشور هستیم که یک میلیارد و ۲۵۰ 

میلیون تومان کمک خیران و ۷۵۰ میلیون 
تومان کمک جمع آوری شده توسط بسیج 
به صورت  این مراسم  بود، در  دانان  حقوق 
نمادین ۸ زندانی به نام مبارک امام رضا )ع( 
آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند. روشان، به 
خدمات ارائه شده به زندانیان اشاره و عنوان کرد: 
آزادی ۷۵ زندانی نیازمند، تحت حمایت داشتن 

۱۵۰۰ خانواده زندانیان، حمایت غیر نقدی به 
ارزش چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، توزیع 
۸۳۰ بسته آموزشی و لوازم التحریر، توزیع ۳۸۰ 
بسته بهداشتی و ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر از 
جمله خدمات ارائه شده است. وی گفت: مبلغ 
بدهی بیش از ۳۷ میلیارد تومان بوده که ۹ 
میلیارد تومان توسط شکات گذشت شده است.

تب افزایش سرعت در فرهنگ رانندگی استان

رخ نمایی مزارع طالی سفید در استان خراسان جنوبی

۱۱۰ زندانی جرائم غیرعمد خراسان جنوبی آزاد شدند

افزایش بیش از 
دو و نیم برابری 

پرداخت تسهیالت 
کارآفرینی

تسهیالت  پرداخت  صداوسیما- 
در  جاری  سال  آغاز  از  اشتغالزایی 
با مدت مشابه پارسال ۱۸۵  مقایسه 
مدیرصندوق  یافت.  افزایش  درصد 
کارآفرینی امید استان گفت: در سال 
تسهیالت  ریال  میلیارد  جاری ۷۱۷ 
قرض الحسنه به ۲ هزار و ۶۳ طرح 
در استان پرداخت شد که این رقم در 
با مدت مشابه پارسال ۱۸۵  مقایسه 
 ۲۲۱ و  طرح  تعداد  لحاظ  به  درصد 
تسهیالت  پرداخت  لحاظ  به  درصد 
در  گفت:  وی  است.  داشته  افزایش 
میلیارد   ۳۲۴ پارسال  مشابه  مدت 
ریال تسهیالت به هزار و ۱۱۸ طرح 
کارآفرینی در استان پرداخت شد. زنگنه 
در بخش های  تسهیالت  این  افزود: 
صنایع دستی، فرآوری گیاهان دارویی، 
صندوق های خرد کوچک، طرح های 
روستایی، پرورش دام و طیور پرداخت 
شد. وی همچنین با اشاره به پرداخت 
باالی تسهیالت در ۱۰۰ روز گذشته، 
افزود: از ابتدای مرداد سال جاری تا 
پایان مهر ۴۴۰ میلیارد ریال تسهیالت 
استان  در  کارآفرینی  طرح   ۶۶۰ به 
پرداخت شد. مدیرصندوق کارآفرینی 
پرداخت  امید خراسان جنوبی گفت: 
تسهیالت به این طرح ها زمینه اشتغال 

۷۳۰ نفر را فراهم کرده است. 
توسط  طرح ها  این  وی،  گفته  به 
امام  امداد  کمیته  حمایتی،  نهادهای 
خمینی )ره(، زندان، موسسات خیریه، 

بنیاد علوی و بنیاد برکت معرفی شد.

خبر خوب



مشاوره

قدردان داشته هایت باش

نعمت هایی که خدا به شما داده را بنویسید، همه 
را، ریز به ریز، چیزهایی که دارید را هم بنویسید، 
مثال ننویسید، سالمتی! بنویسید، داشتن چشم، 

گوش، توانایی صحبت کردن، بوییدن، چشیدن، 
فامیلی داشتیم که تصادف سختی کرده بود و از 
آن به بعد، دیگر نمی توانست مزه ی غذا ها را 
تشخیص دهد!!! فرض کنید نتوانید طعم شیرین 
غذا ها را بچشید و لذت ببرید و یا کباب و قورمه 
سبزی را نتوانید ببویید! فاجعه است. تصور کنید 
سقفی باالی سرتان نبود، خوراکی در یخچال 
نعمت  همه  بود،اینها  قطع  خانه  آب  نداشتید، 
است و شاید مهمترین آنها، شخصی باشد که 
شما دوستش دارید و او دوستتان دارد، در هنگام 
و  کنید  او حساب  توانید روی  ها می  سختی 
خالصه در این دنیا، تنها نیستید.اگر ریز به ریز 
به داشته هایتان توجه کنید، نداشته ها رنگ می 
بازند و کمتر ناراحتتان می کند، شاید خیلی چیزها 
هم نداشته باشید، ولی در اینجا هدف ما، زیباتر 
دیدن زندگیست، پس فقط به داشته هایتان فکر 
کنید. سعی کنید رفت و  آمدهایتان را زیاد کنید، با 
فامیل، دوست، همسایه و ... حتما الزم نیست که 
شام و ناهار باشد، به صرف یک چای و شیرینی، 
یا اصال ناهار باشد، اما یک الویه ی ساده، یا آش! 
به بهانه های مختلف به آشنایانتان سر بزنید و 
از آنها دعوت کنید که به منزلتان بیایند، رفت 
و آمد و دور هم بودن و شلوغی، به شدت می 
تواند هورمون سروتونین که هورمون شادی و 
زیباتر کردن زندگیست را در شما باال ببرد. به 
خودتان رحم نکنید، یک برنامه ی کاری سفت و 
سخت برای خودتان ترتیب بدهید و سعی کنید 
که آن را انجام بدهید، مثال صبح ساعت 8 بیدار 
شوید، صبحانه، پیاده روی، کتاب خواندن، تهیه 
ی غذا، کار، خرید، سر زدن به فامیل، ، علمی، 
اصال وقتی برای بیکاری نگذارید، اینقدر برنامه 
به رختخواب  کنید که شب که  را شلوغ  تان 
رفتید، فرصت غصه خوردن و فکر کردن نداشته 
باشید، در جا بیهوش شوید! این که در شبانه روز 
با خدای خودت خلوت می کنیم، دعا می کنیم 
اطرافیانت  برای خودت و  از خدا طلب خیر  و 
 می کنیم،آنچنان آرامش و زیبایی به زندگیمان

 می دهد که با هیچ چیز قابل قیاس نیست.

روزانه تحرک داشته باشید

باعث  می تواند  طوالنی مدت  و  شدید  ورزش 
التهاب می شود؛ به  خصوص اگر بدن از قبل 
ملتهب باشد. طرف دیگر بی تحرکی نیز منجر 
به التهاب می شود. به همین دلیل یافتن تعادل 
سالم در طول هفته برای کاهش التهاب و به 

حداقل رساندن عوارض جانبی مانند خستگی 
به حفظ  روزانه همچنین  تحرک  است.  مهم 
ریتم شبانه روزی کمک کرده و ممکن است به 

بهبود خواب نیز منجر شود.

آنتی بیوتیک  کرونا  را  درمان نمی کند

کارشناس سازمان جهانی بهداشت درباره زیاده 
روی در مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک هایی که 
بدون نسخه و یا تجویز پزشک مصرف می شود و 
نیز دادن این دارو به بیماران کرونایی هشدار داد. 
دکتر »حنان بلخی« در خصوص استفاده از آنتی 

بیوتیک ها برای درمان بیماران کرونا ابراز نگرانی 
کرد. آنتی بیوتیک ها باکتری ها را درمان می کند نه 
ویروس ها را . بنابراین هیچ توصیه ای برای درمان 

کرونا با آنتی بیوتیک ها وجود ندارد.

خواص عناب برای کلیه

عناب به علت دارا بودن خاصیت های متفاوت از 
جمله لعاب زیاد، باعث افزایش میزان مصرف آب 
شده و به دلیل افزایش ادرار در بیماری های کلیوی 
از جمله دفع سنگ های کلیه نیز بسیار مفید است. 
بنابراین یکی از مهم ترین خواص عناب برای کلیه 

کمک به دفع سنگ کلیه از طریق افزایش میزان 
ادرار در فرد است. مصرف به اندازه عناب برای 
خانم ها و به خصوص خانم های جوانی که قاعدگی 

نامنظمی دارند؛ ضروری است.

خواص تخم شربتی برای سالمتی

خواص تخم شربتی برای الغری اثبات شده است. 
مهمترین مزایای تخم شربتی برای سالمتی شامل 
بهبود سالمت دستگاه گوارش،  توانایی آن  در 
کمک به کاهش وزن، بهبود ظاهر پوست، تقویت 
مو، تنظیم قند خون، خنک کردن بدن، کاهش 

استرس، تقویت استخوان ها، کاهش فشار خون، 
بهبود بینایی، کاهش التهابات، کاهش کلسترول و 
جلوگیری از عفونت های خاص است.تخم شربتی 

قادر به بهبود سالمت پوست   جدید است.

شما می توانید از هات چاکلت یا شکالت داغ برای پذیرایی از مهمان تان در یک روز سرد زمستانی استفاده 
کنید.برای تهیه هات چاکلت به روش فرانسوی می بایست از شکالت تلخ و شیرین )70 %( و خامه استفاده 
نمایید. هات چاکلت فرانسوی نسبت به سایر انواع هات چاکلت به دلیل استفاده از شکالت غلیظ تر است و 
برای تزیین آن از خامه  فرم استفاده خواهد شد. همچنین در ساختار هات چاکلت ایتالیایی از پودر  کاکائو، 
اسپرسو و مارشمالو استفاده می شود و نسبتا غلیظ است و برای تزیین آن از سس شکالت استفاده می شود.

برای تهیه هات چاکلت از انواع شیر بسته به ذائقه می توان بهره برد. شیر گاو، شیر بادام، شیر سویا واستفاده 
از نمک باعث خواهد شد طعم شکالت بهتر نمایان شود.

بلبل این باغم و این باغ بستان من است...

اصال الزم نیست خجالتی بودن تان را همه جا فریاد 
بزنید. کسانی که به شما نزدیک هستند خودشان از این 
موضوع خبر دارند و کسانی که نزدیک نیستند هم شاید 
اصال آنقدر با شما تعامل نداشته باشند که این موضوع 
را متوجه شوند. خجالتی بودن تان به این توی چشمی 
هم که خودتان فکر می کنید نیست. اگر دیگران بحث 
خجالتی بودن شما را پیش کشیدند خیلی معمولی 
باشید. اگر الزم شد راجع به آن صحبت کنید اصال 
نقطه ضعف نشان ندهید. مثال اگر در شرایط ناراحت و 

معذب صورت تان سرخ می شود سریع به خجالتی بودن 
ربطش ندهید؛ می تواند این طور باشد که» من همیشه 
صورتم زود سرخ میشه.«  به خودتان برچسب خجالتی 
بودن یا هر چیز دیگری نزنید. خودتان را به عنوان فردی 
خاص دسته بندی کنید نه یک نفر که حتما صفتی 
بد و آزاردهنده دارد.گاهی اوقات ما واقعا بدترین دشمن 
خودمان هستیم. نگذارید انتقاد کردن خودتان از خودتان 
به حدی برسد که مخل کار و زندگی تان شود. لیستی 
از تمام ویژگی های مثبت خود تهیه کنید و حتی اگر 

الزم شد از دوستان و خانواده تان کمک بگیرد و هر 
موقع که احساس ناامنی کردید این لیست را مرور 
کنید. بگذارید یادتان بیاید که چقدر نکات مثبت دارید. 
همیشه چند نفری هستند که دوست دارند بی رحم 
باشند و الکی دیگران را اذیت می کنند، برایشان مهم 
نیست چه رفتاری درست است و چه رفتاری نیست و 
حتی صدمه زدن به احساسات و روح و روان دیگران 
طور  به  کنید  سعی  ندارد.  اهمیت  برایشان  ذره ای 

صحیح فاصله تان را با این افراد حفظ کنید.

با خجالتی بودن مان چه کنیم؟

یاد یاران
شهیدحسین نجفی: ای امت حزب ا... و همیشه در صحنه، پیام خون و شهادت بزرگان 
این انقالب با خون خویش و ایمان قوی و اراده فوالدین شان به ارمغان گذاشته و اسالم را 

عزت و کرامت و پیروزی بخشیده در حفظ این انقالب  کوشا باشید...   سه شنبه  ۲ آذر  ۱۴00 * شماره  50۶5
روستای نایبند4

روستای نایبند طبس از نمونه های معماری پلکانی 
در استان خراسان جنوبی است که از آن به عنوان 
ماسوله کویر یاد می کنند و چنان شگفت انگیز است 
که به یک جزیره سبز در میان کویر شباهت دارد. 
زندگی در این جزیره سبز به لطف آب قنات هایش 
برای سال ها جریان دارد و منجر به شکل گیری 

است.  شده  لوت  کویر خشک  دل  در  بهشتی 
روستای نایبند به دلیل داشتن بافت خشتی، درختان 
مرکبات و نخل و چشم اندازی دیدنی، برج های 
دیده بانی، چشمه های آبگرم و سرد، حیوانات خاص 
نظیر یوزپلنگ آسیایی همیشه گردشگران زیادی را 
به سوی خود جذب می کند. نایبند در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.

 فرهنگ و هنر

مدیری: در »درخت گردو« افتضاحم

فیلم  اکران  ادامه  با  همزمان  مدیری  مهران 
و  بازی  درباره  صراحت  به  گردو«  »درخت 
نقشش در این فیلم صحبت کرد و گفت:»هنوز 
در  بازی  برای  من  انتخاب  دلیل  نفهمیدم 
»درخت گردو« چه بود. نمی دانم فیلم »درخت 
آن  در  افتضاحم  من  نه؟!  یا  دیدید  را  گردو« 
فیلم. این را واقعا می گویم. من خیلی در آن 
فیلم بد بازی کردم. یعنی وقتی فیلم را دیدم 
نفهمیدم چرا بازی کردم. جایزه »چپق طالیی« 
اگر وجود داشت برای این فیلم به من می دادند! 
هرچند پیمان معادی در همین فیلم درخشانه«.
درخت گردو، پنجمین ساخته سینمایی مهدویان 
در مقام کارگردان است که در سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و توانست 
بهترین  و  کارگردانی  بهترین  بلورین  سیمرغ 
بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند. در این 
فیلم نیز بار دیگر مهدویان، دست بر روی یک 
واقعه تاریخی گذاشته تا آن را در قالب تصویر 
را  گردو  درخت  کند.  بازگو  سینما  زبان  با  و 
فیلم  یک  باید  بین المللی  تعاریف  اساس  بر 
آخرالزمانی دانست که در نیمه ابتدایی خود پر 
است از صحنه های شلوغ و دشوار که نظیر آن 
را در آثار قبلی مهدویان هم شاهد بودیم. کمتر 
 فیلمی را در سینمای ایران داشته ایم که بتواند 

این میزان احساسات را برانگیزاند.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید به دست  آورید 
 وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که به دست آورده اید 

دوست داشته  باشید. “جرج برنارد شاو”

هات چاکلت لذتبخش برای زمستان

پاسخ معمای شماره قبل: از قول من و تو 
قصه ها می گوید:کتاب

بلبل این باغم و این باغ بستان من است مرغ 
آتشخوارم و آتش پر و بال من است

هر که حل کرد این معما پیرو استاد من است 
استخوانم نقره و اندر شکم دارم طال

جدول ۵۰۶۵                        

افقي: ۱- مدرک لیسانس - دانه 
خوراکي مقوي ۲- توبه کردن - 
تمام کننده - آرامگاه ۳-  روادید  
-ثروت و سرمایه  - بیم و هراس 
۴-  بله انگلیسي  -کلمه ای برای 
 - رود  می  بکار  تنبیه  و  آگاهی 
شگفتي  - هر طبقه ساختمان 5- 
نخي که برای یادآوري در دست 
مي بندند-  توان - پسوند شباهت 
۶- لوله تنفسي - توقف ناگهاني 
قلب -  والده - گرامي 7- زمین 
خشک و بایر - درخشان  -پدر 
آذري 8-  تیردان -  درخت پر 
شاخ و برگ  - مخفي و نهفته 
۹- متحیر ماندن -  گشادگي رگ 
هاي پا  -ناپایدار و فناپذیر ۱0-  
ستارگان  -کلفت و ضخیم  -نت 
تکنوازي، سل ۱۱- دو یار همقد 
-  وطن و زادبوم  -جوجه تیغي 
که  بلندی  و  گشاد  جامه    ۱۲-
روي قبا مي پوشند - عدد نفس 
قرن  دانمارکي  نقاش   - کش 
بیستم  - عود ۱۳- کلمه هشدار - 
از مواد مخدر - سنگ گرانبها ۱۴-   
محبت  مقصود و منظور-  نوعي 
کارشناسي   مدرک   -۱5 نقاشي 

-جلوي دوربین قرار دارد

عمودي: ۱- جستجو کردن - 
مجسمه مصریان قدیم ۲- همدم 
و یار  - مادر پیامبر اکرم )ص(  -ده 
و روستا ۳- حرف نهفته بر دل  - 
اسبابي که مقاومت الکتریکي آن به 
دلخواه قابل تغییر است  -مردم ۴- 
مثل هم بودن -  دودمان  - پارچه 
 -5 روسي  -تصدیق  مالیدني  
تذکره-  فهرست - زن زیبا ۶- 
پایین جامه - رقعه  - خاک گور 
7- آسمان - واحد زمین - زنده 
بي   -8 قیامت  در  مرده  شدن 
ریا  -پایتخت فرانسه - مکار و 

حیله گر ۹- از اشکال سنتي در 
براي  های   وسیله   - قالیبافي 
تلویزیوني  تصاویر  بهتر  دریافت 
تصدیق  حرف  دستي۱0-   -
خودمان  -زنهار خواستن-  نوعي 
طالق ۱۱- دوستان صمیمي - از 
 - فارس  خلیج  همیشه  جزایر 
سوهان   شهر  انزجار ۱۲-  حرف 
-خوشحال - رمق آخر  -کارگر 
و زحمتکش ۱۳-  تمدن مکزیک 
و  عقب   - پیشوا  و  هدایتگر   -
ترین  معروف    -۱۴ سر  پشت 
دائر ه المعارف فرانسه-  الستیک 
رویي چرخ خودرو  -حیوان بزرگ 
دریایي ۱5- نام قدیم اهر - حیران 

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
هینایبیهلاملاع1
زیاجدامنزابجل2
الورونایسرورم3
راکونسمکرکاک4
مقوگلاشوماخو5
عبنرااکتاووه6
بسازردناندنل7
دامریسایسهبرف8
عادصیرتربهمی9
ایکفوسکدشراه۰1
لوهایهنیکسلم11
کومرکریالوبا12
سییرسناکرفاسف13
یدراهریلدویوی14
رواهنپوشاپرازه15

خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم
 ۰912 - ۰915

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

ایزوگام شــرق
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32442331 )بخشی(

 ثبت  6736

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

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

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

برگ سبز خودروی سواری هاچ بک پراید تیپ دی ام به شماره پالک ایران 52  ۸53 د 13 به نام ابوالفضل 
رحیمی برکوک با کد ملی 0۸۸0275۸47 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک 146
 09153633545 - 32405054

 حسن رضا چهکندی نژاد

* نمایندگی انواع فن های دمنده 
خانگی و صنعتی

* عرضه انواع سیم و کابل، سیم و 
صفحه مسی، ارت 

* زغال و نمک ، المپ و آیفون، انواع 
کلید و پریز دلند

* اجرای پروژه های برق 
کلی - جزئی * بست کمربندی

ایـزوگـــام
 برادران خدادادی

09156674739
09157913966

اجرای کلی فونداسیون 
)صفر تا 100(،آرماتور بندی ، 

قالب بندی نیروی متخصص )قالب بند  و 
آرماتور بند( و نیروی ساده نیاز مندیم. 

                    09157710263 - 09155616۸72  

همشهریان عزیز  بیرجندی 
شما که دنبال یک خانه مناسب

 در مشهد هستید
یک واحد آپارتمان نقلی تمیز با رهن کامل 

150  میلیون  در  عدل خمینی  مشهد 
09151613917- جعفر خسروی

سند و برگ سبز خودروی سواری پژو آردی 
آی 1600 به شماره پالک 

ایران 36  257 س 67 به نام رضا حیدری 
بردر با کد ملی 0922923531 به شماره 
موتور 2236۸206975 و شماره شاسی 

۸2107972 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

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

  09021636667

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



۵
سه شنبه * 2 آذر  1400 * شماره  5065

شناسایی ۱۹۳بیمار کرونایی جدید در خراسان جنوبی

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۲۴۱ آزمایش ملکولی 
و ۸۱۳ تست سریع تشخیص کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱۹۳ بیمار کرونایی جدید 

شناسایی شد. شریف زاده افزود: متاسفانه یک مورد فوتی نیز در استان ثبت شد.

پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس  مهر- 
میلیارد   ۹ اختصاص  از  کشور  استثنایی 
خرید  برای  اعتبار  تومان  میلیون   ۶۰۰ و 
گوشی و ارائه خدمات توانبخشی به دانش 
آموزان استثنایی خراسان جنوبی خبر داد. 
سید جواد حسینی روز گذشته در نشست 
ویدئو کنفرانسی با حوزه پشتیبانی آموزش 

میلیارد و  اظهار کرد: ۷  استان  پرورش  و 
گوشی  خرید  برای  تومان  میلیون   ۶۰۰
نیاز  با  آموزان  دانش  به  تبلت هوشمند  و 
می یابد.  اختصاص  جنوبی  خراسان  ویژه 
وی ادامه داد: دو میلیارد تومان نیز برای 
آموزان  به دانش  توانبخشی  ارائه خدمات 
خواهد  پیدا  اختصاص  استان  استثنایی 

پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس  کرد. 
استثنایی کشور با بیان اینکه فضای الزم 
و استاندارد برای هر دانش آموز با نیاز ویژه 
۲۸ متر مربع است، اظهار کرد: هم اکنون 
فضای موجود برای دانش آموزان استثنایی 
از فعالیت ۸۱۰  ۱۰.۵ مترمربع است. وی 
خبر  کشور  در  یادگیری  اختالالت  مرکز 

داد و بیان کرد: از این تعداد ۲۲ مرکز در 
تاکید  با  است. وی  فعال  خراسان جنوبی 
بر اینکه باید از ظرفیت و مشارکت سایر 
دستگاه ها و مؤسسات برای ارتقای کیفیت 
فرآیند تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیاز 
سنجش  سن  گفت:  کرد،  استفاده  ویژه 
جسمانی  آسیب های  از  پیشگیری  برای 

و توانبخشی باید کاهش یابد. محمدعلی 
واقعی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان 
هدف  گفت:  مراسم  این  در  نیز  جنوبی 
از ظرفیت  استفاده  این کمیته  از تشکیل 
و مشارکت سایر دستگاه ها و موسسات 
تعلیم  فرآیند  کیفیت  ارتقای  راستایی  در 
 و تربیت دانش آموزان با نیاز ویژه است.

ترغیب جامعه برای تزریق واکسن 
کرونا 

مدیر کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونا 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به موجود بودن 
انواع واکسن کرونا در استان، اطالع رسانی های 
اقدام  الزم برای ترغیب کسانی که تاکنون 
است.  ضروری  نکرده اند،  واکسن  تزریق  به 
اصلی  محورهای  همچنان  گفت:  نبی زاده 
گسترش  برای  اطالع رسانی  عمومی،  اقناع 
جریان واکسیناسیون در کل جامعه است و 
زمان  تا  گسترده تر  و  شایسته  اطالع رسانی 

رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.

افزایش ۱۰۰درصدی بستری بیماران 
عفونی در دهه اول آبان در طبس

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماری 
کرونا در استان گفت: در طبس بستری های 
عفونی تنفسی از ۱۴مورد متوسط روزانه در دهه 
اول آبان به ۲۸مورد متوسط روزانه در دهه سوم 
آبان، یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی رسیده است. 
شریف زاده افزود: در همین مدت موارد جدید 
بیماران بستری کرونا در طبس هم  از ۵ مورد 
بستری  به ۸ مورد رسیده که ۶۰ درصد افزایش 
یافته است. به گفته وی، در فردوس هم در دهه 
اول آبان بیماران تنفسی بستری  از ۱۷ مورد به 

۲۸مورد با ۶۵ درصد افزایش رسیده است.

فعالیت سامانه بارشی در استان

با توجه به نقشه های هواشناسی افزایش متناوب 
ابر و بارش باران همراه با رعد و برق در نیمه 
می شود.  بینی  پیش  استان  غربی  و  شمالی 
کارشناس هواشناسی استان گفت: مطابق با 
داده های پیش یابی هواشناسی، تا صبح روز 
 چهارشنبه تحت تاثیر توده هوای ناپایدار وزش باد ، 
افزایش متناوب ابر و بارش باران همراه با رعد 
و برق در نیمه شمالی و غربی استان پیش بینی 
می شود. لطفی افزود: امشب احتمال وقوع روان 
آب به طور موقت در برخی نقاط استان وجود 
دارد. وی گفت: دمای هوا نیز ادامه روند افزایشی 

خود را خواهد داشت و هوا گرمتر می شود.

زنان خانه دار بیمه
 تأمین اجتماعی می شوند

اجتماعی خراسان  تأمین  محمدی، مدیرکل 
تا ۵۰ ساله  جنوبی گفت: زنان خانه دار ۱۸ 
همانند تمام افراد شاغل می توانند بیمه تأمین 
از  بازنشستگی،  مزایای  از  و  شده  اجتماعی 
وی  شوند.  بهره مند  مستمری  و  کارافتادگی 
ادامه داد: نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار 
 برای برخورداری از حمایت های بازنشستگی
 ۱۲ درصد، بازنشستگی و مستمری بازماندگان 
۱۴ درصد، بازنشستگی مستمری بازماندگان و 

از کار افتادگی  ۱۸ درصد است. 

قرار گرفتن سیب زمینی در سبد گرانی

 هر ساله با نزدیک شدن به فصل سرما عوامل 
زیادی روی افزایش قیمت صیفی جات اثر 
می گذارد و امسال نیز سیب زمینی از قافله 
رئیس  حیدری  است.  نمانده  عقب  گرانی 
اتحادیه میوه و تره بار شهرستان بیرجند گفت: 
سیب زمینی در روز های اخیر افزایش قیمت 
داشته است که البته با توجه به فصل سرما و 
عوامل دخیل در گرانی آن، طبیعی است. وی 
با اشاره به اینکه سه عامل در افزایش قیمت 
سیب زمینی دخیل است، افزود: با سرد شدن 
هوا سیب زمینی ها از زمین های کشاورزی جمع 
و در انبار ها جمع آوری شد و همین هزینه انبار 
روی قیمت نهایی سیب زمینی تأثیر گذار است.

دعوت شمشیرباز خراسان جنوبی
به اردوی تیم ملی

دبیر هیئت شمشیربازی خراسان جنوبی از 
دعوت شمشیرباز استان به اردوی تیم ملی 
نوجوانان خبر داد. یوسفی گفت: محمد جواد 
سعیدی راد شمشیر باز استان به اردوی تیم 
ملی نوجوانان دعوت شد. وی افزود: این اردو 
جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا تدارک 
دعوت  داد:  ادامه  یوسفی  است.  شده  دیده 
شدگان به اردوی تیم ملی پس از عضویت 
در تیم ملی، به مسابقات قهرمانی نوجوانان 

آسیا اعزام می شوند. 

*نماینده مردم شهرستان های بیرجند، 
درمیان و خوسف در مجلس شورای 
اسالمی بر لزوم انجام برخی آزمایشات 

پزشکی در خراسان جنوبی تاکید شد.
*فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان 
سرمایه  بسیج  امروز  گفت:  جنوبی 
اجتماعی و قدرت نرم مردمی انقالب 
است که با تکیه بر این قدرت روز به روز 

بر اقتدارکشور افزوده می شود.
*سرپرست اداره بهداشت و مدیریت 
بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی 
استان گفت: با توجه به شروع فصل 
سرما و افزایش ماندگاری ویروس تب 
برفکی در دمای پایین، احتمال بروز این 
بیماری به ویژه در دامداری های صنعتی 

و نیمه صنعتی دور از انتظار نیست.
*مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: 
شهید  خانواده  از  استقبال  مراسم 
رستمی شاپور آبادی، سوم آذر ماه در 

زیرکوه برگزار می شود.

اخبار  کوتاه 

سازمان صنعت،  عمومی  روابط  امتحانی- 
معدن و تجارت استان در واکنش به خبر 
این  رئیس  قول  از  که  گوشت  افزایش 
سازمان در رسانه ها و فضای مجازی استان 
مطرح شده بود، در اطالعیه ای نوشت: با 
عنایت به انتشار مطالبی در فضای مجازی 
و برخی خبرگزاری ها به نقل از مهندس 
جرجانی رئیس سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت استان در خصوص افزایش قیمت 
در  رسد:  می  استحضار  به  قرمز  گوشت 
امور  استان  بازار  تنظیم  کارگروه  جلسه 
اساسی  کاالهای  بازار  تنظیم  به  مربوط 
مطرح و راهکارهای الزم در این خصوص 
توسط اعضای کارگروه ارائه می گردد. طرح 
موضوع فوق در جلسه با عنایت به خروج 

دام سبک و سنگین از استان و پیش بینی 
افزایش قیمت با توجه به ادامه روند خروج 

استاندار  با مدیریت  دام صورت گرفته که 
راهکارهای الزم  ارائه  و همچنین  محترم 

از سوی اعضا در این جلسه تمهیدات الزم 
تامین گوشت  مقرر شد،  و  صورت گرفت 

تولیدکنندگان  اولویت  در  استان  نیاز  مورد 
قرار گیرد و از خروج غیر قانونی دام از استان 
جلوگیری شود و سازمان جهاد کشاورزی 
اقدامات الزم  و  پیگیری  این خصوص  در 
را انجام دهد. همچنین مقرر شد در صورت 
رعایت  با  استان  نیاز  مورد  گوشت  تامین 
مصرف  حقوق  رعایت  و  قیمتی  سطح 
استان صادر  از  دام  کنندگان مجوز خروج 
گردد و از هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت 
نیز جلوگیری خواهد شد. نظارت های الزم 
هم در این خصوص توسط بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
انجام می شود و با هرگونه افزایش قیمت 
بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و مصوبه 

کمیسیون تنظیم بازار برخورد خواهد شد.

مهر- معاون بیمه و خدمات سالمت اداره 
کل بیمه سالمت خراسان جنوبی از آغاز نظام 
ارجاع و پزشک خانواده از اول آذر در شهرستان 
مختاری  داد.  خبر  طبس  و  فردوس  های 
اظهار کرد: از اول آذر ماه ۱۴۰۰ طرح نظام 
در شهرستان های  خانواده  پزشک  و  ارجاع 
اواسط  تا  و  شد  شروع  طبس  و  فردوس 

این ماه این طرح در دیگر شهرستان های 
استان هم شروع خواهد شد. وی ادامه داد: 
استان  در  نفر  هزار   ۵۰ حدود  مجموع  در 
مشمول اجرای این طرح می شوند که حدود 
۳۰ هزار نفر در شهرستان بیرجند، ۱۰ هزار و 
۵۰۰ نفر در قائنات، ۴ هزار نفر در طبس و ۵ 
هزار و ۵۰۰ نفر در شهرستان فردوس هستند. 

مختاری ادامه داد: با اولویت پزشکان عمومی 
دارای مطب در این شهرستان ها دعوت به 
کار شده اند و در کارگاه های آموزشی حضور 
پاالیش  اینکه  اعالم  با  وی  کرده اند.  پیدا 
همپوشانی بیمه ای برای جمعیت هدف جز 
بیرجند انجام شده است و در این شهرستان 
هم این کار در حال انجام است، اضافه کرد: 

۳۶ پزشک برای مشارکت در اجرای این طرح 
در خراسان جنوبی اعالم آمادگی کرده اند. به 
گفته وی از این تعداد ۲۲ پزشک در بیرجند، 
قائنات و طبس هر کدام ۵ پزشک و فردوس 
۴ پزشک در اجرای این طرح مشارکت دارند. 
معاون بیمه سالمت خراسان جنوبی تصریح 
کرد: شماره تلفن همراه بیمه شدگان صندوق 

بیمه سالمت استخراج شده و اطالع رسانی 
پیامکی برای مراجعه به پزشک خانواده در 
شهرستان های طبس، فردوس، قائنات انجام 
و در شهرستان بیرجند هم برای بیمه شدگان 
پیام ارسال خواهد شد و آنها دو بار در سال 
می توانند برای تغییر پزشک خانواده خود به 

دالیل مختلف اقدام کنند.

خبر خوش برای محصالن استثنایی استان:

اختصاص اعتبار ۹.۶ میلیاردی برای دانش آموزان استان

با هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت گوشت برخورد می شود

آغاز نظام ارجاع و پزشک خانواده در دو شهرستان خراسان جنوبی

آیا می دانید واحد مشارکت های مردمی در طول شبانه روز با هفت موزع و ۳ نیرو در داخل مؤسسه آماده دریافت نذورات شما می باشد.

آگهی تغییرات شرکت یونس گاز اسدیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 5291 و شناسه ملی 
14005643734 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - آقای دین محمد یونسی به شماره ملی 5239588600 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای حسن سلمانی بجد به شماره ملی5239075311 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
زهرا یونسی به شماره ملی 5239599701 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 -آقای دین محمد یونسی به شماره ملی 5239588600 به عنوان مدیر عامل 
شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک و سفته و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای دین محمد یونسی )مدیرعامل( و مهر 

شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بیرجند )1227466(

آگهی تغییرات شرکت یونس گاز اسدیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 5291 و شناسه 
 1399/08/17 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005643734 ملی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای دین محمد یونسی به شماره ملی 5239588600 و 
آقای حسن سلمانی بجد به شماره ملی5239075311 و خانم زهرا یونسی به شماره ملی 
5239599701 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 -آقای یاسر یونسی به شماره ملی5230016493 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه 
سلطانی به شماره ملی 5239155712 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 )1227467(

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
پیمانکاری و احداث و بازسازی ساختمانفروش و

KNAUF-UPVC اجرای ورق های ساندویچ پنل و 

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس ۶۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱ -۰۵۶۳۲۰۴۴۴۴۹
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امام رضا علیه السالم فرمودند:

 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

رئیس قوه قضاییه:  نمی خواهیم 
مچ گیری کنیم

ر

آسترازنکا دارویی موفق تر
 از واکسن کرونا معرفی کرد

همکاری  لزوم  از  قضا  دستگاه  رئیس 
اصناف در نظارت بر بازار گفت و تأکید 
این  کنیم،  گیری  مچ  نمی خواهیم  کرد: 
هنر نیست بستری فراهم کنیم که کسی 
در چاه بیفتد و بعد باالی چاه بنشینیم و 
هلهله کنیم، بلکه هنر این است که اجازه 
ندهیم یک هم صنف ، مشتری ، کارمند یا 
ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود. اژه ای 
اضافه کرد: تا جایی که امکان دارد باید از 
ورود افراد به زندان یا رسیدن به فرآیندی 
که به مجازات و حکم دادگاه منجر می شود 
جلوگیری کرد. وی گفت: اگر ما هدایت و 
مساعدت نکنیم و افراد دچار مشکل شوند 
مرتکب  به کسی که تحت شرایطی  و 
جرم یا اشتباهی می شود تذکر ندهیم و او 
دچار لغزش جبران ناپذیر شود درحالی که 
او را اصالح کنیم، کار  می توانستیم کار 
پرهزینه ای کرده ایم و این از نظر اقتصادی 

و امنیتی و روانی به نفع جامعه نیست.

شرکت آسترازنکا اعالم کرد که کوکتل 
درصد   ۸۳ آن  پیشگیرانه  آنتی بادی 
محافظت در برابر عالئم بیماری کووید 
۱۹ را حداقل به مدت ۶ ماه ارائه می دهد 
و آن را از واکسن تولید شده توسط این 
مجموعه موثرتر می داند. نتایج کارآزمایی 
جداگانه نیز نشان داد این دارو طی سه 
روز پس از شروع عالئم، خطر ابتال به 
کووید ۱۹ شدید یا مرگ ناشی از آن را 
تا ۸۸ درصد کاهش می دهد. آسترازنکا 
پیشروی خود را در رقابت برای توسعه 
و عرضه داروی پیشگیری کننده کووید 
۱۹ تثبت کرد؛ این دارو در بازو تزریق 

می شود.

در  سازندگی،  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
مذاکرات  احتمالی  روند  از  بینی  پیش 
هسته ای در وین، اظهار کرد: امروز کشور 
در شرایطی قرار گرفته که باید بین دو 
امر مهم که عبارتند از؛ پیشبرد اهداف 
کشور در دانش هسته ای و دیگری احیای 
اقتصاد ایران، دست به انتخاب بزند. وی 
تأکید کرد: پیشبرد برنامه هسته ای از نظر 
تأثیرگذاری بر »امنیت« و حتی »اقتصاد« 

ایران  امروز  از مسائل  تنها یک درصد 
نقطه  به خود معطوف می کند و در  را 
مقابل ۹۹ درصد از مسائل حول محور 
اقتصاد می چرخد. مرعشی، با طرح این 
حاکمیت  اولویت  دید  باید  که  پرسش 
بین دو مسئله مذکور چیست، بیان کرد: 
بنده معتقدم اولویت امروز جامعه ایران؛ 
احیای اقتصاد است. به نظر می رسد اگر 
توجه الزم به امور مربوط به اقتصاد نشود، 

کشور با چالش های جدی مواجه خواهد 
شد. چالش هایی که نمونه های آن را در 
اصفهان شاهد هستیم. این عضو شاخص 
کرد:  اضافه  سازندگی  کارگزاران  حزب 
اگر امروز مردم به دلیل تنش آبی موجود 
دالیل  از  بخشی  می شوند،  معترض 
مسائل  نشدن  در حل  را  اعتراض  این 
اقتصادی که بر مدیریت کشور نیز تأثیر 
گذاشته، می توان یافت. وی افزود: نزدیک 

به دو دهه است که موضوع مذاکرات و 
فعالیت های هسته ای ایران تبدیل به یک 

بحران شده است.

فعال اصولگرا گفت: مجلس به جامعه 
بگوید و توضیح دهد چرا موضوع اشتغال 
و کم آبی را رها کرده و چسبیده است 
به سگ و گربه مردم. مهاجری افزود: 
سال های سال است که موضوع سگ 
گردانی در جامعه ما وجود دارد، حاال باید 

برای حل این موضوع زمینه ها و نیازهای 
فرهنگی و اجتماعی آن را تقویت کنیم 
می  کار  این  جای  به  نمایندگان  اما 
پلیس  به  را  موضوع  رسیدگی  خواهند 
محول کنند، کاری که درباره موضوعاتی 
همچون مبارزه با ماهواره انجام شد اما به 

نتیجه نرسید.وی گفت: مردم می شنوند و 
اگر احساس همدلی با طرح های مجلس 
کنند قطعا نتیجه تصویب این طرح ها 
خیلی فرق خواهد کرد با زمانی که جامعه 
با وجودی که می داند حرف حقی است، 

اما آن را پس بزند.

اینکه خسارت  بیان  با  مجلس  نماینده 
دو  بودجه  اندازه  به  کرسنت  پرونده 
قضائیه  قوه  گفت:  است،  کشور  سال 
خویشتنداری را کنار گذاشته و با متهمان 
این پرونده با جدیت برخورد کند. حاجی 
دلیگانی افزود: در این پرونده وزیر، معاونان 

وزیر و مدیران چه بر اثر جهل و نادانی و چه 
بر اثر سودجویی و فساد کشور را متحمل 
خسارت های سنگینی کردند و اکنون هم 
دادگاه به نفع شرکت کرسنت رأی داده و 
ما محکوم به پرداخت دو میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون دالر شده ایم. 

وی اظهار کرد: متهم پرونده باید در دادگاه 
حاضر شود  اما عنوان می کند که من به 
دادگاه نمی آیم، بلکه به صدا و سیما می آیم 
و توضیحاتم را ارائه می کنم که در پاسخ به 
این آقا باید گفت جای متهم دادگاه است 

نه رسانه ملی.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: بحث ایرانیان 
دو تابعیتی باید یک بار برای همیشه حل 
شود. امیر عبداللهیان گفت: ممکن است 
این نگرانی در بین برخی از ایرانیان در خارج 
از کشور وجود داشته باشد که هنگام ورود 
 به کشور در فرودگاه دچار مشکل شوند، 
در این چارچوب سامانه ای در وزارت خارجه 
از حدود یک هفته دیگر بارگذاری می شود 

که به این افراد در این زمینه راهنمایی 
می کند و اعالم می شود که شما هیچ 
مشکلی برای ورود و برگشت ندارید و اگر 
مشکلی پیش آمد وزارت خارجه مسئول 
 است و ما این مسئله را تضمین می کنیم. 
های  کارگروه  روسای  به  خطاب  وی 
شرکت کننده در جلسه روسای کارگروه 
های شورای عالی امور ایرانیان خارج از 

کشور گفت: در تک تک کارگروه ها بر 
ایرانیان  قانون  تدوین  موضوع ضرورت 
خارج از کشور و بحث های مهمی مثل 
ایرانیان دو تابعیتی و مسائلی که از نظر 
حقوقی بر آن مترتب می شود پرداخته 
شود و ما باید به عنوان یک واقعیت به 
این موضوع در دولت توجه کنیم و آن را 

حل کنیم.

حاکمیت در دو راهی اقتصاد و برنامه هسته ای قرار دارد

نمایندگان به جای اقتصاد، به سگ و گربه مردم چسبیده اند

خسارت پرونده کرسنت به اندازه بودجه دو سال کشور است

کاهش ۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیماایران هراسی در بین ایرانیان خارج از کشور یک معضل است

درصدی  کاهش ۱۵  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
قیمت بلیت هواپیما خبر داد. رستم قاسمی افزود: 
این تصمیم در وزارتخانه گرفته شد قیمت بلیت 
هواپیما ۱۵ درصد کاهش پیدا کند که این موضوع 

هم اجرایی شده است. 

حذف جریمه صادر شده بعد از لغو 
محدودیت تردد شبانه

فرمانده نیروی انتظامی درباره احتمال  ثبت جریمه 
اشتباهی خودروها پس از لغو محدودیت تردد شبانه 
خاطر نشان کرد:  محدودیت تردد شبانه با مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا لغو شد و هیچ خودرویی 
از روز شنبه به خاطر عدم رعایت مصوبه منع تردد 
شبانه جریمه نمی شود، اما اگر فردی جریمه شد 

اعالم کرده ایم که حتما این جریمه حذف شود. 

رشد ۳۰ درصدی صادرات ایران
 تا پایان ۱۴۰۰

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید: با توجه 
به تغییرات مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت 
جدید خود را نشان داده، امید به رشد صادرات 
غیرنفتی کشور افزایش یافته است. الهوتی افزود: 
با توجه به شرایطی که با آن مواجه هستیم، اگر 
اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد می توان انتظار 
داشت که روند رو به رشد صادرات با اندکی کاهش 
تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند و برآورد ما این است 
این عدد تا آخر ۱۴۰۰، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد 

را نشان خواهد داد.

نوسان ۲۳۰ درصدی قیمت
 گوجه فرنگی

بر اساس آمارهای مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۰ 
متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی 
در کل کشور ۳۶۷۸ تومان بوده که در مقایسه 
با سال قبل معادل ۲۳۰.۱ درصد افزایش داشته 
است. همچنین در تابستان ۱۴۰۰ متوسط قیمت 
فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور 
۲۹۴۰ تومان بوده که قیمت فروش این محصول 
در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان ۱۳۹۹، معادل 

۹۰.۲ درصد افزایش یافته است.

مدیریت باثباتی در وزارت آموزش
 و پرورش نداشته ایم 

قالیباف، رئیس مجلس گفت: برخالف اینکه سند 
تحول در دست مان ما بوده، وزارت آموزش و 
را داشته  تاکنون بی ثبات ترین وزیرها  پرورش 
است. ۲۰ ساله مدیریت باثباتی در این وزارتخانه 
نداشته ایم، پس چه انتظاری از این حوزه داریم، 

وقتی حکمرانی و تعلیم و تربیت ایراد دارد؟ 

کنایه صادقی به رئیسی: در شعار دادن 
همه توانمند هستند

صادقی، نماینده ادوار مجلس گفت: روشن است 
که تیم رئیسی از توانایی زیادی برخوردار نیست؛ 
در اقتصاد از انسجام الزم برخوردار نیست. وی 
همچنین با کنایه به دولت رئیسی بیان کرد که در 

شعار دادن همه توانمند هستند.  

 مذاکره دو جانبه با آمریکا را نمی پذیریم 

ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
گفت: ایران در مقاطع قبلی فقط در چارچوب ۵+۱ 
با آمریکایی ها گفتگو کرده است و حاضر نیستیم 

مذاکره دو جانبه را با طرف آمریکایی بپذیریم.

دولت رئیسی می داند به جز برجام
 راه دیگری ندارد

فعال اصالح طلب گفت: دولت رئیسی می داند به 
جز برجام راه دیگری ندارد اما برنامه اش هم برای 
مذاکرات نامشخص و سردرگم است. ساداتیان 
افزود: دولت رئیسی سردرگم است و نمی داند به 
دنبال چه هدفی است. به هر حال دولت رئیسی 
برخاسته از جریانی است که با برجام مخالف بود و 

امروز قصد دارد به برجام بازگردد.

قطعه سازان ایرانی به “بنز و بی ام و”
 صادرات دارند

جدی، عضو کمیسیون صنایع گفت: قطعه سازان 
اروپایی صادرات  و  برند های خارجی  به  داخلی 
انجام می دهند؛ حتی برخی از شرکت های بخش 
خصوصی در حوزه قطعه سازی و نیرو محرکه به 
کشور آلمان و شرکت هایی همچون بنز و بی ام و 

صادرات انجام می دهند.

طرح توافق موقت می تواند فریب
 یا فرصت باشد

آصفی، دیپلمات پیشین با بیان اینکه تا زمانی که 
جزئیات طرح توافق موقت روشن نشود، نمی توان 
قضاوت درستی درباره آن داشت، گفت: این طرح 
اینکه در یک  هم می تواند فرصت باشد برای 
فضای روشن تر تصمیم گرفت و هم می تواند یک 

فریب و تله رسانه ای باشد.

سرکار خانم دکتر خوشرو 
درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

آرزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم. 
روحشان شاد و یادشان گرامی 

مدیرعامل، هیئت مدیره و پرسنل دارالشفاء امام حسین )ع(

انا هلل و انا الیه راجعون

خادمین الزهرا )س(  خانواده های محترم روئین دژ، بافنده و سایر فامیل وابسته
بدینوسیله ضایعه درگذشت خادمه اهل بیت )ع(

مرحومه حاجیه زهرا بافنده 
)همسر خادم ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا )ع( جناب آقای حاج اسدا... روئین دژ(

را خدمت تان تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و اجر و صبر جزیل 
برای شما سروران معزز از درگاه الیزال ایزدی مسئلت داریم. ما را در غم تان شریک بدانید.

 مجتمع مسجد عاشورا بیرجند- هیئت فاطمیه- دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
 درمانگاه ولیعصر )عج(- خانه قرآن فاطمیه- مرکز مشاوره هادی

انا هلل و انا الیه راجعون

خادمین الزهرا )س( هیئت فاطمیه، خانواده های محترم روئین دژ، بافنده و سایر فامیل وابسته
بدینوسیله ضایعه درگذشت خادمه اهل بیت )ع(

مرحومه حاجیه زهرا بافنده
 )همسر خادم ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا )ع( جناب آقای حاج اسدا... روئین دژ(
را خدمت تان تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و اجر و صبر جزیل 

برای شما سروران معزز از درگاه الیزال ایزدی مسئلت داریم.
موسسه خیریه و داراالیتام علمدار کربال )ع( بیرجند

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

 از خیابان منتظری جنب سینما 
قدس به خیابان شهدا 

بین شهدا  1 و 3 انتقال یافت. 
  09151601939  -  32226010     

09355198219 - فیض بخش

فروشگاه دلتا یدک


