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رد صالحیت شده ها 
ثبت نام نکنند

سخنگوی شورای نگهبان  : 

صفحه  ۶

افشاگری فتاح  اگر 
تبلیغاتی نباشد، مفید است

مصطفی هاشمی طبا   : 

ستاد زدن برای »جو بایدن«  
در تهران ایده درستی نیست

عمویی نماینده مجلس  :

صفحه  ۶

صفحه   ۶

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور

عکس : اکبری

سرمقاله

عاقالن را اشاره ای کافیست 
نیم نگاهی کنجکاوانه و دقیق به چگونگی گذر روزها و شب ها به ویژه در شرایط 
و مناطقی که قرار است اتفاق های خاصی دور از چشم مردم یا بدون مشارکت آنها 
یا برخالف خواست شان  بیفتد، حکایت از روی دادن یا در شرف وقوع بودن حادثه 
هایی دارد؛ حادثه هایی که بیشتر از آنکه روی صحنه وقوع یابند، در پشت صحنه روی 
می دهند. این حادثه های بی نام و نشان که هیچ جایی ثبت نمی شوند اما به شدت 
 اثرگذارند را »عملیات روانی« می گویند. یعنی اقداماتی که بر نظرات، احساس ها، 
موضع گیری ها و رفتارهای ما و به صورت کلی بر ذهن ما و البته در راستای اهداف 
کسی که پشت صحنه این عملیات را مدیریت می کند، اثرگذار باشد. مثاًل یکی از 
تاکتیک های عملیات روانی، »تظاهر به بی طرفی« است. در این تاکتیک، سخنان و 
دیدگاه های مخالفان به اشکال مختلف نظیر گزارش، مصاحبه و خبر منعکس می شود 
و کسی که این عملیات را مدیریت می کند و ذینفع است، به دلیل اتخاذ یک موضع 
بی طرف، اعتبار بیشتری در میان مخاطبان خود کسب می کند. در این فضا با حفظ 
پوشش بی طرفی، می توان پیام های خود را به آسانی به مخاطب ... ادامه در صفحه 2

* هرم پور

#  من ماسک می زنم

مردم استان را درگیر 
پیچیدگی ادارات نکنید

۵ قربانیان کرونا در خراسان جنوبی به 120 نفر رسیدکاهش 20 درصدی مسافران پروازی استان بعد کرونا  ؛ اعالم آمادگی 4  شرکت برای برقراری پروازهای جدید  2

دستور فوری استاندار ؛ تدوین 
بسته اطالعاتی برای نیروگاه های خانگی
 استاندار خراسان جنوبی گفت: نباید مردم را درگیر پیچیدگی های 
اداری کنیم و دستگاه های متولی باید ضمن تعریف بسته اطالع رسانی، 
نسبت به تبیین و توجیه طرح احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی 
برای مردم اقدام کنند. محمد صادق معتمدیان در نشست بررسی 
تفاهم نامه احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی افزود: جامعه هدف 
در طرح بزرگ احداث هفت هزار و ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی در 
استان، اقشار آسیب پذیر با اولویت افراد زیرپوشش  ... ادامه در صفحه ۵

استاندار در دیدار با هیئت مدیره خانه مطبوعات:

پاسخگویی به مطالبات رسانه ها و مردم وظیفه مدیران است 
صفحه   5

جناب آقای غالمحسین حسینی
رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

جناب آقای حمیدرضا یوسفی
نایب رئیس محترم اتاق تعاون خراسان جنوبی 

انتخاب بجا و شایسته شما بزرگواران را در اتاق تعاون استان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده
و از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات روز افزون تان را خواستاریم.

انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند 
 کانون انجمن  های صنفی کارگران ساختمانی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد فدوی
معاون محترم راهداری اداره کل راهداری

 و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید درایت، توانمندی

 و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شرکت ساختمانی  و راهسازی کوه پیما بیرجند

جناب آقای مهندس زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر 

درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه 
علو درجات و برای شما و سایر منسوبین صبر و اجر جزیل از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

مدیریت شعب بانک سپه استان خراسان جنوبی 

سخت ترین روزهای زندگی مان را تجربه نمودیم و بر دل آتش گرفته مان اشک غم باریدیم

بستگان و دوستان گرامی، کنار احساس گرم و صادقانه شما اولین سالگرد درگذشت خواهر عزیز مان 

مرحومه  عذرا وحیـد
  را پاس می داریم. به دلیل شرایط خاص ایجاد شده و به جهت رعایت حال همه بزرگواران مراسم 

آن عزیز سفرکرده برگزار نخواهد شد و تقاضا داریم با ذکر صلوات و فاتحه ای روح بلندش را شاد نمایید.

خانواده های: وحید ،  بیلدار ،  معاضدی فر،  اطلسی مقدم ، قمرانی پور، آذری، نیکفر و سایر بستگان

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند 
و آدم های هستند که هرگز تکرار نمی شوند و تو ، آنگونه ای 

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مرحومه 

حاجیه طلعت محمدنژاد 
)همسر مرحوم حاج محمد حسن هالل بیرجندی(

  با آرزوی صحت و سالمتی برای دوستان و آشنایان گرامی و ضمن سپاس مجدد از همدردی تک تک 
عزیزان و دوستان ارجمند به اطالع می رساند: با توجه به وضعیت موجود و رعایت بهداشت عمومی 
و اهمیت صیانت از سالمتی همشهریان عزیز برگزاری مراسم ترحیم آن مرحومه امکان پذیر 
نیست. لذا امروز سه شنبه 13۹۹/5/21 ساعت 1۸ الی 1۹ بر سر مزار شادروان واقع در قطعه 

15 - بلوک 2 گرد هم می آییم تا با ذکر صلوات و فاتحه ای روح آن عزیز سفرکرده
 را شاد و قرین رحمت الهی نماییم. 

خانواده های: هالل بیرجندی ، محمدنژاد و سایر بستگان

تصویـر نگـار داتیـس

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

آدرس : بیرجند - بین مدرس 62 و میدان جماران

طرح بیمه بدنه اتومبیل تا سقف ۸۰ درصد تخفیف
طرح بیمه های آتش سوزی تا سقف  25 درصد تخفیف

نمایندگی  حسینی
  کد 6568 

آدرس: طالقانی 5- پالک 2۷ تلفن تماس: 3223936۷

یک فرصت طالیی
 با تخفیف استثنایی

* برای شاغالن 
                    *  بازنشستگان نیروهای مسلح

                                                                        * عمـوم مردم

جشنواره دوعیدانه بیمه کوثر

 به مناسبت عید قربان و عید غدیر خم

جناب آقای مهندس محمد فدوی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

معاون راهداری اداره کل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 
 تبریک عرض نموده، یقین داریم با عنایت به شایستگی و تجارب شما و استعانت
 از خداوند متعال شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آن مجموعه خواهیم بود.

شرکت راهسازی گیتی گستر خاوران )اسداللهی(

جناب آقای مهندس سهرابی 
سرپرست معاونت فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

 انتصاب شایسته جناب عالی را در این مسئولیت مهم که مبین شایستگی، تعهد و والیتمداری
آن برادر بزرگوار می باشد، تبریک عرض نموده و برایتان توفیقات روز افزون مسئلت داریم.

شرکت راهسازی گیتی گستر خاوران )اسداللهی( 

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی  
 مدیر عامل محترم شرکت کویر تایر

با نهایت تأسف و تألم درگذشت خواهر گرامی تان  را صمیمانه تسلیت عرض نموده
از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

سرکار خانم مهندس خورشید زاده 
انتصاب شایسته و مدبرانه شما را به سمت 

دبیر و عضو هیئت مدیره اتاق تعاون استان 
 که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند و تالش های  خستگی ناپذیرتان می باشد،

 صمیمانه تبریک عرض  می نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار
 از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی و پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران را مسئلت داریم.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن 04 بیرجند

جناب آقای مهندس جهانی    
جناب آقای مهندس حسینی   

سرکار خانم  مهندس خورشید زاده   
جناب آقای مهندس یوسفی  

جناب آقای مهندس خوشایند  
 اعضای محترم هیئت مدیره اتاق تعاون استان  خراسان جنوبی

با اهدای نیکوترین تحیات، انتخاب شما بزرگواران را به عنوان اعضای هیئت مدیره اتاق تعاون استان
 که مبین لیاقت ، شایستگی، تعهد ، تخصص و تجربه وافر می باشد، صمیمانه  تبریک عرض نموده

امیدواریم در سایه ایزد منان و با استفاده از تجارب و توانمندی خود و دیگر همکاران در اعتالی
 آرمان هاي  نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن 04 بیرجند

سپاس صمیمانه ما نثار مهربانی و حضور شما بزرگواران

 در مجلس سوگ پدر عزیزمان مرحوم

 محمدعظیم شاهین نژاد
از درگاه خداوند سالمتی و بهروزی همه شما عزیزان را آرزومندیم.

خانواده شاهین نژاد
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طرح تابستانه کتاب ۹۹ با شعار “ کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم” 
در استان آغاز شد. به گزارش صدا و سیما، مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان با بیان این که طرح تابستانه، فرصت مناسبی 
برای عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی است، گفت: با شیوع 
ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن برای حفظ سالمت، بار دیگر 
کتاب به یاری جسم و روح مان آمده و مونس و همدم روز های 
خانه نشینی مان شده است. ناصر نبی زاده با اشاره به این که طرح 
تابستانه کتاب تا ۳۰ مرداد ادامه دارد، افزود: اسامی و مشخصات 

کتابفروشی های عضو طرح »تابستانه کتاب ۹۹« به تفکیک هر 
استان بر روی سایت tarh.ketab.ir قابل مشاهده است. وی 
با بیان این که در طرح تابستانه کتاب، عالقه مندان می توانند 
با یارانه ۲۰ درصدی، کتاب های عمومی، کودک و نوجوان و 
دانشگاهی را خریداری کنند، گفت: سقف مجاز خرید برای هر 
خریدار ۱۵۰ هزار تومان است.به گفته وی برای رعایت پروتکل ها 
بهداشتی، امکان خرید های غیرحضوری با ثبت اطالعات مربوطه 

در پنل، از سوی کتاب فروشی ها فراهم شده است.

۱۴ تشکل مردم نهاد در حوزه های مختلف با رویکرد جوانان در 
 خراسان جنوبی تشکیل خواهد شد. به گزارش  صدا و سیما ،
مدیرکل ورزش و جوانان استان در جلسه گروه کاری ورزش، 
اوقات فراغت و جوانان گفت: امسال بعد از ۹ سال موفق به 
دریافت مجوز برای تشکیل ۱۴ تشکل مردم نهاد در استان 
شدیم. عزیزی با بیان اینکه ۱۹ تا ۲۵ مرداد، هفته بزرگداشت 
تشکل ها و مشارکت های اجتماعی است، گفت: هم اکنون ۳۸ 
سازمان مردم نهاد جوانان در سطح استان فعال است که تا 

افق ۱۴۰۰ به ۵۰ تشکل مردم نهاد خواهد رسید. دبیر جلسه 
تشکل های  به  استان  مدیریتی  امسال مجموعه  عیدی  به 
مردم نهاد نیز اشاره کرد و افزود: همه  دستگاه های اجرایی 
استان مکلف شدند فعالیت های قابل واگذاری خود به حوزه 
تشکل های مردم نهاد را اعالم کنند که استانداری در یک 
جدول برنامه ریزی شده آن ها را ابالغ خواهد کرد.وی گفت: 
قرار است در هفته تشکل ها نسبت به تجهیز و افتتاح ۴ خانه 

جوان در شهرستان ها اقدام شود.

“ کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم” تا 30 مرداد دریافت مجوز تشکیل ۱۴ سمن پس از 9سال

سه شنبه *  21  مرداد 1399 * شماره 4701 

 عاقالن را اشاره ای کافیست 
* هرم پور

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( در این فضا با حفظ پوشش بی طرفی، می توان 
پیام های خود را به آسانی به مخاطب القا کرد. یا مثاًل یکی دیگر از تاکتیک های 
عملیات روانی، »کلی گویی« است. یعنی استفاده از  مفاهیمی که بدون تعریف 
مشخص، در جهت اقناع مخاطبان در زمینه ای مشخص به کارگرفته می شوند. 
»دروغ« هم از جمله تاکتیک های عملیات روانی است که در فضای امروز جامعه 
ما کاربردهای فراوانی دارد. »فریبکاری« هم روشی از اقدامات عملیات روانی 
است که طی آن تالش می شود مخاطب و سوژه مورد نظر در یک فضای 
روانی به سوی مخالف آنچه واقعیت است سوق داده شود و سرانجام احتمااًل 
 می دانید که روش  »القاء غیر مستقیم« هم از جمله همین تاکتیک هاست 
که وقتی  مخاطبان نسبت به دریافت مستقیم پیام و اطالعات از خود مقاومت 
نشان می دهند، عناصر ذینفع بدون موضع گیری آشکار، منظور خود را به 
مخاطبان القاء می کنند. به عبارت دیگر آنان منظور و پیام خود را در قالب 
موضوعاتی به ظاهر بی ارتباط و یا دو پهلو بیان می کنند تا در لفافه آن،  اصل 
مطلب را القاء کنند. ما در دنیای خودمان، چه به اندازه یک شهر مثل بیرجند 
باشد و چه به اندازه یک استان مثل خراسان جنوبی، همه روزه و همه ساعته 
در معرض انواعی از این »عملیات روانی« هستیم. بعضی را متوجه می شویم 
و بعضی را نه. بعضی ها می فهمند و بعضی ها نه. همین االن فکر کنید در 
حداقل ده خبری که از صبح خوانده اید یا شنیده اید، چند بار مورد هجوم عملیات 
روانی قرار گرفته اید؟؟ یک بار، ده بار یا دهها بار؟؟ با آنکه می دانیم اما  عملیات 
روانی کار خود را می کند و معموالً همه ما مثل ماهی های یک دریای بزرگ، 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، الجرم در تور رنگارنگ و زیبا، اما سفت و محکم 
ماهیگیرانی که از هر آب گل آلودی، ماهی های بزرگ و خوب می گیرند، گرفتار 
می شویم. پیشنهاد می کنم بیایید کمی بیشتر از قبل حواس مان جمع باشد و 
مواظب باشیم. روزهایی که در شهر و استان از طرف بعضی مسئوالن کشوری،  
بر خالف همه عهد و پیمان های قبلی، چنین روندها و عملیات هایی روی روان 
و زندگی مردم آغاز می شود و ادامه می یابد، شک نکنید که خبرهایی در راه 
است؛ آن هم خبرهای نه چندان خوبی!  اما مسئوالن و راهبران این اقدامات هم 
باید بدانند که مردم، خواسته یا ناخواسته موضع پدافندی فردی، جمعی یا گروهی 
خود را پس از مدتی باز می یابند و پشت سنگرهای تصمیم، آنها را بروز می 
دهند. در بزنگاه هایی مثل انتخابات که مشارکت مردم در شهرستانها و استان 
مالک است، در زمان حادثه های بزرگ که مشارکت مردم به شدت نیاز است، 
در زمان ضرورت انسجام اجتماعی که حضور مردم به شدت مورد احتیاج است، 
در زمان تهدیدهایی که جز با نقش آفرینی مردم نمی توان به نتیجه مطلوب 
رسید، این اراده ها و تصمیم ها هستند که در یک لحظه نگاهی به پشت سرشان 
و رفتارهایی که با آنها شده می اندازند و همین ها هستند که سرنوشت ها را می 
سازند. از قدیم گفته اند: »العاقل یکفی باالشاره )عاقل را اشاره ای کافیست( «. 
مسئوالن محترم عالی رتبه و مدیران عزیز  تصمیم گیر کشور خوب می دانندکه 
چه می گوییم و چه می خواهیم. امتحان دوباره بعضی تجربه ها بی فایده است؛ 
مگر آنکه باورش نداشته باشیم که اول مکافات است. عزیزان! اگر قرار است 
تصمیمی بگیرید  و در پستوخانه های محرمانگی تصمیمی گرفته اید، توصیه 

می کنم به احترام خودتان و مردم، عوضش کنید. همین و بس.
 )لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 

۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال بفرمایید(

  ایجاد بیش از ۲000 اشتغال در حوزه اصناف
دو هزار و ۱۰۰ نفر از ابتدای امسال تاکنون در استان با راه اندازی واحد صنفی شاغل شدند. به گزارش صدا وسیما،  معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صمت استان گفت: این مشاغل با صدور ۸۳۹ فقره پروانه کسب صنفی ایجاد شده است. جویبان افزود: از این تعداد پروانه صادره ۴۰۲ فقره توزیعی، ۱۷۶ فقره 
تولیدی، ۱۳۳ فقره خدمات فنی و ۱۲۸ فقره خدماتی بوده است. وی گفت: پارسال برای ۵ هزار و ۳۵۷ نفر اشتغال مستقیم در حوزه اصناف استان ایجاد شد.

کاهش 20 درصدی مسافران پروازی استان بعد کرونا 

اعالم آمادگی چهار شرکت برای برقراری پروازهای جدید 
استان  کاری - مدیر کل فرودگاه های 
خراسان جنوبی گفت: ۴ شرکت هواپیمایی 
پروازهای  برقراری  برای  را  آمادگی خود 

جدید در استان اعالم کردند.
عظیم طهماسبی  در خصوص پرواز های 
هواپیمایی آتا افزود: پروازهای هواپیمایی یاد 
شده به دلیل مشکالت داخلی شرکت آتا 
تا اطالع ثانوی لغو است با تالش های 
اداره کل و مکاتبات انجام شده ۴ شرکت 
هواپیمایی آمادگی خود را  برای  برقراری 
پرواز در روزهای چهارشنبه و دیگر روزهای 
پیشنهادی ما اعالم کرده اند اما همچنان در 
حال بررسی آمار و تقاضاهای استان هستیم 
و در صورت استقبال همکاری الزم جهت 
برقراری پرواز در ساعات و مقصد های مورد 

درخواست مسافران را انجام خواهیم داد.
به گفته وی، شیوع کرونا باعث کاهش 
تعداد مسافران ورودی و خروجی به استان 
نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته  شد. 
تعداد مسافران ورودی و خروجی به استان 
نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته با 

کاهش ۲۰ درصدی رو به رو بوده است.
وی افزود: در ۱۵۵ پرواز ورودی ۱۲ هزار 
و ۱۴۴ مسافر و در ۱۵۵ پرواز خروجی ۱۲ 
هزار و ۶۹۷  مسافر از فرودگاه بین المللی 
شهید کاوه بیرجند در مدت یاد شده تردد 
کرده اند  و در این مدت ۲۰۵ هزارکیلوگرم 
بار نیز جا به جا شده است. وی با اشاره به 
ابتدای سال جاری  اینکه در چهار ماهه 
۳۱۰ پرواز  از  فرودگاه بین المللی بیرجند 
انجام شده  است،  ادامه داد: شیوع ویروس 
کرونا و تصمیمات ستاد ملی کرونا باعث 
های  فرودگاه  پروازهای  از  بسیاری  لغو 
استان در فروردین ماه سال جاری شد و 
فرودگاه بیرجند با  آمادگی کامل و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی همچون چک 
مسافران ورودی و خروجی، ضد عفونی 
بار همراه مسافر، ضد عفونی ترمینال ها، 
نمازخانه ها، سرویس های بهداشتی میزبان 
مسافران و هم استانی های ارجمند بوده و 
همچنان نیز این اقدامات در حال انجام می 
باشد. طهماسبی افزود: از اوایل اردیبهشت 

تدریج  به  کرونا  ملی  ستاد  مجوز  با  ماه 
پروازهای باطلی فرودگاه مجوز گرفته و هم 

اکنون فرودگاه بین المللی بیرجند با تعداد ۲۶ 
پرواز در طول هفته مشغول خدمت رسانی 
 می باشد.طهماسبی با بیان اینکه  تعداد پرواز 

فرودگاه های استان پاسخگوی نیاز مرکز 
در  هم  باز  اما  افزود:  باشد،  می  استان 

تالش جهت افزایش پروازها و پرکردن 
تقاضای مسافران  و مورد  ساعات خالی 
محترم هستیم. وی خاطر نشان کرد: برای  

استفاده هرچه بهتر مسافران پرواز سه شنبه 
هواپیمایی ایرتور در مسیر تهران- بیرجند-

تهران که ساعت ۱۳ از فرودگاه بیرجند 
انجام می شد به ساعات اولیه صبح منتقل 
گردید و در صورت وجود مسافر کافی پرواز 

سه شنبه در ساعات پایان روز نیز به مجموع 
پروازهای این فرودگاه افزوده خواهد شد.

طهماسبی خاطر نشان کرد: تالش هایی 
صورت  کیش  پروازهای  برقراری  برای 
پذیرفته اما با بررسی های انجام شده و 
بهره مندی از تجربیات استان های همجوار 
به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و 
از  در خصوص جلوگیری  شرایط کشور 
شیوع  بیشتر ویروس کرونا با نبود استقبال 
مسافران برای  استفاده از پروازها به مقصد 
کیش رو به رو خواهیم بود که این امر 
موجب لغو زود هنگام پروازها خواهد شد به 
همین دلیل برقراری پرواز کیش - بیرجند- 
کیش منوط به بهتر شدن سالمت جامعه و 
استقبال هم استانی های محترم خواهد بود.

مدیر کل فرودگاه های استان در خصوص 
پروازهای فرودگاه طبس هم گفت: طی 
چهار ماه ابتدایی سال جاری تعداد ۲۵ پرواز 
از این فرودگاه انجام شده است که طی این 
مدت ۲۱۰۰ نفر مسافر و ۱۶۰۰۰ کیلوگرم 

بار جا به جا گردیده است.

دانش مهـارت را بـا مـا بياموزيـد
      مجتمع آموزشي پادميرا برگزارکننده دوره هاي کامپيوتر - امورمالي بازرگاني

خدمات آموزشي - امور اداري -گردشگري- ايمني و بهداشت
  با ١٨ سال سابقه آموزش و باالترين رتبه در استان 

 تلفن :٣2٣٥٧٤٥١-٣2٣٥٧٦2٣آدرس : مدرس ١٥- پالك ١٧

اجرای سقف های بتنی 
کامپوزيت ، کروميت  
يونوليت ، ديوار برشی 

۰۹۱۵۱۶۳۲۶۴۶ –  ۰۹۱۵۶۰۴۲۶۴۶ - سعادتی

قصر موبـايل راه رو
    616161  5  0915مرکز خريد و فروش خط دائم

۰۹٤   ١٥۹٥   ٧۰۰۰
۰۹٤   ١٥۹۸   ٥۰۰۰
۰۹٤٣   ١٥۹   ٦۰۰۰
۰۹٤٥   ١٥۸   ٦۰۰۰
۰۹٧   ٤٦٣   ١٥۰۰۰

۰۹٤٣١   ١٥   ۸۰۰۰
۰۹٤٥٧   ١٥  ۸۰۰۰
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۰۹٦٥   ١٥۹   ١۰۰۰
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۲0 گیگ همراه اول 6 ماهه      60 هزار تومان
بسته های اينترنت  پرسرعت

۷۲  گیگ  ایرانسل
 اعتباری  یک ساله    180 هزار تومان

از توليد به مصرف )کيفيت عالی(
کارخانه سنگ بری محمدعلی بوشادی

 با بهترين سنگ مرغوب
 آماده خدمت رسانی به همشهريان 

و صنوف مختلف می باشد.

آدرس کارخانه : کیلومتر 12 جاده 
بیرجند - مشهد  تلفن: 32321895

آدرس دفتر سنگ فروشی :
 شهید تیمورپور 13 - پالک 2

تلفن: 32357477 - 09151614049  

آگهی تثبیت حدود پالک 3004  اصلی بخش یک بیرجند
نظر به اینکه آقای غالمحسین عادل مقدم مالک ششدانگ پالک ۳۰۰۴ اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری 
اسالمی، جمهوری اسالمی ۲۸ پالک ۸۵، تقاضای تعیین طول و متراژ پالک فوق را نموده و نیز اظهار داشته که از مجاورین 

هیچگونه آدرسی در دسترس نمی باشد. لذا بدین وسیله به کلیه مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی پالک مذکور، اخطار می گردد چنانچه 
برای خودشان حقی قائل می باشند در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ که نماینده و نقشه بردار این اداره جهت تعیین طول و متراژ مراجعه خواهند نمود. 

در محل وقوع ملک حضور یابند. ضمنا عدم حضور مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود.
علی فضلی – رئيس ثبت اسناد و امالک بيرجند

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی و دامپروری مروجان جوان کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴7۵ و 
شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۸۹۱7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹7/۱۱/۰۱ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:۱ - آقای هادی تنهازاده به شماره ملی ۰۸۸۰۰۲۴۱۶۱ و خانم سهیال رضایی به شماره ملی ۳۶۱۰۰۶۶۴۱۵ و آقای میثم 
پورامجد به شماره ملی ۰۸۸۰۰۲۹۵7۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای مهدی 
صالحی مقدم به شماره ملی ۰۸۸۸۵۹۴۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سکینه ولی زاده به شماره ملی ۰۸۸۹۶۶7۰۲۰ به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت مربوط به صورت های مالی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری بيرجند )930990(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بار شبروان نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۳۱۳۵ به استناد 
 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹7/۱۰/۱۰ و به موجب نامه شماره ۵۱۴۲۹/۳۳ مورخ ۱۳۹7/۱۰/۲۰- اداره کل حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای حسن اباذری به شماره ملی ۵۶۳۹7۹7۳7۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و خانم صغری ایمان پور به شماره ملی ۵۶۳۹۲۴۹۲77 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی جهانی به شماره 
ملی ۵۶۳۹7۰7۴۵۳ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 
 از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسن اباذری )مدیرعامل( و خانم صغری ایمان پور 

)نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری نهبندان )9309٨6(

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی قرآن و عترت نوراالنوار بیرجند در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ به شماره ثبت ۴۹۹ به شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۸۵۸۶۳7۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. ۱ - موضوع :

آموزش عمومی الف( آموزش قرآن کریم )روانخوانی، فصیح خوانی، قرائت، ترتیل و تحقیق ، حفظ ، ترجمه ومفاهیم و آموزش ادبیات 
 عرب ( ب( آموزش قرآن صاعد ) دعا شناسی ،مناجات ، ابتهال، صحیفه سجادیه ، نهج البالغه ( ج( آموزش نغمات ) همخوانی ، تواشیح ، 
اذان ، مدیحه سرایی ، مرثیه سرایی و غیره ( د( آموزش احکام ) احکام عمومی ، احکام نوجوانان ، جوانان ، بانوان ، احکام اقتصادی و 
غیره( . امور فرهنگی ) تبلیغ وترویج ( الف( برگزاری محافل ، مجامع و همایش های قرآنی ، جشنواره های آیات ، نمایشگاه های کتاب 
و محصوالت قرآنی ب( اجرای تواشیح ، همخوانی ،ابتهال ، سرودهای قرآنی ، مدیحه سرایی ، مرثیه سرایی ج( برگزاری سخنرانی های 
مذهبی د( تولید ، توزیع و عرضه محصوالت و تبلیغات قرآنی . امورپژوهشی الف(تحقیق کاربردی در امور ، علوم و معارف قرآنی و سیره 
 معصومین )ع( ب( تالیف ، تدوین کتاب و مقاله در حوزه قرآن و عترت ج( برگزاری نشست های تخصصی ، همایش های علمی - 
تحقیقی - به موجب مجوز شماره ۵۶۵۴/۹۸/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی تاسیس 
گردید.۲ - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، 
دهستان باقران ، روستا امیرآباد، خیابان امام علی )ع( ، کوچه امام علی)ع( ۱۵ ، پالک ۹ ، طبقه همکف کدپستی ۹7۱۹۱۱۵۱۴۱ 
۴ - سرمایه شخصیت حقوقی : ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ۵ - اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم سمیه خسروی به شماره 
ملی ۰۶۵۱۹۲۳۲۹۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سمیه گیوکی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳7۹۸۱ دارنده ۸۰۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه خانم آرزو جهانبانی به شماره ملی ۳۶۲۱۵۵۹۰7۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۶ - اولین مدیران : خانم سمیه 
گیوکی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳7۹۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سمیه خسروی به شاره ملی ۰۶۵۱۹۲۳۲۹۸ 
 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آرزو جهانبانی به شماره ملی ۳۶۲۱۵۵۹۰7۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت

۲ سال انتخاب گردیدند. 7 - دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی، قراردادها و اوراق بانکی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و 
مکاتبات مؤسسه با امضای خانم سمیه گیوکی )مدیرعامل( به همراه مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت. ۸ - بازرس : خانم ساره گیوکی 

به شماره ملی۰۶۵۱۸7۰7۳۹ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۹ - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری بيرجند )93097٨(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بار شبروان نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۳۱۳۵ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹7/۱۰/۱۰ - به موجب نامه شماره ۳۳/۵۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹7/۱۰/۲۰- 
اداره کل حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حسن اباذری به شماره ملی ۵۶۳۹7۹7۳7۱ 
و خانم صغری ایمان پور به شماره ملی۵۶۳۹۲۴۹۲77 و آقای علی جهانی به شماره ملی ۵۶۳۹7۰7۴۵۳ به سمت اعضای اصلی 

هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری نهبندان )9309٨٨(

سویل  شرق  ساختمانی  و  راه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱۳۳۴ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۹۸۰۱۴۰۲۱۵
عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹7/۰۸/۱۲ تصمیمات 
شماره  به  اکبری  حمیدرضا  آقای   -  ۱  : شد  اتخاذ  ذیل 
ملی ۰۶۵۳۲۳۲۵۵۱ و آقای مسعود عثمانی بجد به شماره 
ملی ۳۶۲۱۳۳۴۴۱۶ و آقای علیرضا اکبری به شماره ملی 
۰۶۵۱77۱۱۸۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری بيرجند )9309٨7(

صاحبان محترم مشاغل
 مالیات عملکرد سال ۹۸ 

به صورت توافقی )ماده ۱۰۰( 
شروع شد 

سريعا صبح و عصر 

مراجعه فرماييد
 تا آخر ماه شرمنده شما 

نشويم.  
مرکز تخصصی بيمه و ماليات 

پاسداران - روبروی شعبه 

تامين اجتماعی-  باهنر غربی 

  دفتر پيشخوان دولت

 لطفا به تابلوها دقت فرمایید. 

تلفن: 32۴2   32۴2 - چمنی
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 قدردانی از برترین های جشنواره مالک اشتر

صدا و سیما - برترین های نهمین جشنواره مالک اشتر سپاه انصار الرضا)ع( استان تجلیل شدند. حجت االسالم نوفرستی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا)ع( 
گفت: تالش ما باید به سویی باشد که برای رسیدن به آنچه شایسته انسان مجاهد است، توفیق کسب کنیم. سردار قاسمی، فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان نیز با بیان اینکه 

در این جشنواره ۵۰۰ بسیجی و سپاهی انتخاب شدند، گفت: در این راستا از ۱۲۵پایگاه، کانون، دسته، گروهان و گردان مقاومت و معاونت های موفق سپاه استان تجلیل شد.
ضمن  سالم  جمهور  رئیس  آقای   *
به  را  معتمدیان  آقای  اینکه  از  تشکر 
استان ما فرستادید و ایشون رو به عنوان 
استاندار انتخاب کردید اما زمزمه های 
اخیر اصال پیام خوبی برای مردم استان 
ندارد و  یادآوری می کنم اگر ذره ای 
برای کسانی که در انتخابات شرکت 
رأی  شما  منش  و  نگاه  به  و  کردند 
دادند احترام قائلید اینگونه با سرنوشت 
مردم یک استان بازی نکنید. بگذارید 
هر آنچه استانداران قبلی در استان کم 
کاری کرده بودند و همه را به پای شما 
نوشتیم االن با اقداماتی که توسط این 
استاندار محبوب استمرار دارد فراموش 
شود و خدای نکرده اگر روزی دست 
به جابجایی زدید یادتان باشد که چه 
آقای حسن روحانی در  از  ای  خاطره 
ذهن مردم این استان به جا خواهد ماند. 

* کمک به شیوع کرونا در صف های 
 طویل و شلوغ و چند ساعته گاز مایع .
با عملکرد اشتباه دست اندر کاران همراه 
با گران کردن. پیرمردی که با زحمت 
فکر  به  کرد....  می  حمل  را  کپسول 

سالمت مردم باشین.

* از اداره کل راه و شهرسازی استان 
انتظار می رود حداقل خیابان روبروی 
اداره خود و میدان راه و شهرسازی را 
بهسازی فرمایند. مسیر انتهای آوینی 
تعریض،  به  نیاز  واقعا  میدان  این  تا 

بهسازی و روشنایی دارد. 

* چرا وقتی تو روستا بخوای یه انباری 
بسازی پول میگیرن و یا تغییر کاربری 
و  کرده  دخالت  دهیاری  فوری  بدی 
مقداری از زمینت را طلب میکنن ولی 
که  میگیرن  عروسی  روستا  تو  وقتی 

االن ممنوعه دخالت نمی کنند.

آقای  جناب  از  خواستم  سالم.  آوا   *
مهندس معتمدیان استاندار مردمی و 
زحمت کش استان تشکر و قدردانی 
کنم که حتی در روز تعطیل هم ایشان 
به بازدید از پروژه ها و رسیدگی به امور 

عمرانی استان می پردازند.

استاندار  معتمدیان  آقای  جناب   *
شیرین  آب  کش  زحمت  و  محترم 
امیرآباد را قطع کردن. آب برای همه 
 مردم هست. لطفا شما ورود پیدا کنید .
در معصومیه پایین قرار بود یا چهار 

راه یا میدان بزنن به کجا رسید.

به  نسبت  شهرسازی  و  راه  اداره   *
یکطرفه نمودن جاده کمربندی بیرجند 
حدفاصل فرودگاه تا ورزشگاه غدیر اقدام 
فرماید. عرض کم این مسیر و تاریکی 
جاده با توجه به تردد خودروهای سنگین 

بسیار خطرناک است. 

سالمت  اندرکاران  دست  به  لطفا   *
که  کسانی  برای  جریمه  یه  بفرمایید 
بیماری  و  میگیرن  در روستا عروسی 
رو به روستاهای پاک میبرن در نظر 
بگیرن. واقعا انصاف نیست برای خوشی 

خودشان یک روستا را بیمار کنند.

بابت  امالک  گرانی  درصد  * شصت 
زمین هست. زمین که وارداتی نیست 
و نیاز به دالر و ارز نیست. چرا دولت 
 اقدام به واگذاری زمین به قیمت تعاونی 

نمی کند تا قیمت ها بیاد پایین 

* پیامم رو اینجا می نویسم شاید از 
و  خدوم  ادعای  که  مسئولینی  منظر 
انقالبی بودن میکنن رد بشه؛ از شهردار 
رئیس سازمان  به  دارم  تقاضا  محترم 
یک  برای  بدن  دستور  اتوبوسرانی 
دفعه هم که شده از پشت میزشون و 
از زیر باد کولر گازی بلند بشن و سوار 
خط حاجی آباد - امیرآباد بشن تا شاید 
درک کنن که مردم سر ظهر توی این 
اتوبوس های کهنه چقدر گرما تحمل 

میکنن.

* امکان نداره در هفته دو بار آب یا 
برق حاجی آباد قطع نشه هر بار هم که 
به اتفاقات آب یا برق زنگ زدیم گفتند 
فالن  خونه  اگر  بررسیه  حال  در  که 
رئیس و فالن مدیرکل هم تو حاجی 
آباد بود اینجا اینقدر مشکل قطعی آب 
و برق داشت؟؟؟ نکنه از نظر مسئولین 
خدوم خراسان جنوبی خون اونایی که 
تو باال شهر بیرجند هستند از حاشیه 

نشین ها رنگین تره؟؟؟؟

* من یک فرهنگی هستم و از طرف 
جامعه بزرگ فرهنگیان، روز خبرنگار رو 
خدمت شما و همکاران عزیزتون تبریک 

عرض می کنم. سالم و موفق باشید 

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
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پیام شما

تولید روزانه  36 هزارتن
 مواد شوینده در استان  

شهرک  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا 
جنوبی  خراسان  صنعتی  های 
گفت: در چهار واحد تولیدی استان 
مواد  انواع  تن   ۳۶ از  بیش  روزانه 
می شود.  تولید  کننده  ضدعفونی 
مهدی پارسا اعالم کرد: اکنون در 
استان  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
۶ واحد تولید کننده با ۱۲ محصول 
مواد  انواع  الکل،  دستکش،  شامل 
محیط  و  دست  کننده  ضدعفونی 
و ضدعفونی کننده سبزیجات فعال 

است. 
وی بیان کرد: ۸۵۰ لیتر الکل، ۵۰ 
هزار عدد دستکش و ۱۰۰ هزار عدد 
ماسک به طور روزانه در سه واحد 
بیرجند،  شهرستان های  در  تولیدی 
می شود.  تولید  قاینات  و  طبس 
شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
اظهار  جنوبی  خراسان  صنعتی 
به  توجه  با   ۹۸ ماه  اسفند  از  کرد: 
شرایط کشور و شیوع بیماری کرونا 
کننده،  ضدعفونی  مواد  کمبود  و 
استان  تولیدی  واحدهای  برخی 
اقالم  تولید  خط  تغییر  به  نسبت 
بهداشتی اقدام کردند.وی ادامه داد: 
تیزپاک  کارخانه  نخست  وهله  در 
با راه اندازی خط  شهرستان قاینات 
دست  ضدعفونی  محلول  تولید 
از  بخشی  استان،  در  آن  توزیع  و 
را  بهداشتی  محصول  این  کمبود 
کرد:  عنوان  پارسا  کرد.  برطرف 
مشکالت  جمله  از  الکل  کمبود 
این  بهداشتی  محصوالت  تولید 
رایزنی  و  پیگیری  با  که  بود  واحد 
و  برطرف  نیز  مشکل  این  استاندار 
تاکید  وی  شد.  تامین  استان  نیاز 
کرد: هیچ محدودیتی برای افزایش 
خط تولید و یا راه اندازی خط تولید 
دستکش،  کننده،  عفونی  ضد  مواد 
با  مقابله  بهداشتی  اقالم  و  ماسک 
و  نداریم  استان  در  کرونا  ویروس 
از متقاضیان استقبال هم می کنیم. 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی خراسان جنوبی شعار امروز 
صنایع کوچک را سالمت و مقابله 
با کرونا اعالم کرد و گفت: ضمن 
امید  سالمت  مدافعان  از  قدردانی 
مردم  تحمل  و  همراهی  با  است 
به زودی شاهد از بین رفتن بیماری 

منحوس کرونا باشیم.

خبر ویژه

همکاری های نصفه و نیمه با استارتاپ ها  آقای فتاح گزارش 
امالک استان ما را 

هم بدهید 
سالم و تشکر از ستون دیدگاه های 
روزنامه. خواستم بگویم مدیر انقالبی 
یعنی آقای فتاح که با آزادگی تمام 
حرف  ای  مالحظه  هیچ  بدون  و 
حق را زدند واقعا چه دلیلی دارد که 
مجمع تشخیص مصلحت از اموال 
مستضعفان چنان ساختمانی بسازد و 
یا آقای حداد عادل که ما ایشان را 
یک انسان انقالبی می دانیم بیاید و 
با قیمت پایین یک ملک مستضعفان 
را در اختیار بگیرد و یا روسای جمهور 
قبل و قبل تر و همه این آقایان. من 
توجه  با  فتاح  آقای  از  تشکر  ضمن 
به اینکه اموال بنیاد مستضعفان در 
خراسان جنوبی هم رقم قابل توجهی 
است، گزارشی از تصرف های به این 
هم  ما  مردم  تا  نمایند  ارائه  شکل 
متوجه این اتفاقات در سطح استان 
شوند و آیا مثال در بحث اجاره و یا 
جنوبی  خراسان  در  امالک  تصرف 
هم این اتفاق افتاده است یا خیر؟ با 
روحیه جهادی و انقالبی که از آقای 
امیدواریم  شناسیم،  می  عزیز  فتاح 
هر چه سریعتر گزارشی از وضعیت 
هم  ما  استان  در  نهاد  این  امالک 

منتشر شود.  
ـ  از بیرجند س . ه
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 دیدگاه خوانندگان

قاسمی- بسیاری از شرکت های دانش بنیان 
این روزها با تولیدات با کیفیت خود توانسته 
اند با هزینه کمتر و به صرفه تر جایگزین 
نمونه خارجی شوند و سهم بسزایی از صرفه 
جویی ارزی را برای کشور به ارمغان بیاورند اما 
مشکل سر راه شان بسیار است. آنها چندان 
مورد توجه و حمایت دستگاه های دولتی قرار 
ندارند. خراسان جنوبی نیز جزو استان هایی 
است که در سال های قبل بی توجهی های 
خاصی به این بخش داشت اما اکنون رئیس 
پارک علم و فناوری استان معتقد است که 
وضع رو به بهبود  می باشد  و الزم است 

تعامالت فقط سازمان یافته تر باشد.

نبود حمایت ها
در همین راستا با چند شرکت دانش بنیان 
گفت وگو داشتیم که درخواست داشتند نام 
آنها درج نشود. یکی از این صاحبان شرکت 
بنیان درخواست کرد به جای  های دانش 
 اینکه به شرکت ها تسهیالت داده می شود 
در خرید و فروش محصوالت به آنها کمک 
شود می تواند مفیدتر و پربارتر باشد. یکی 
دیگر از شرکت های دانش بنیان بیان کرد: 
یکی از مشکالت ما که بین تمام شرکت ها 
یکسان می باشد نبود حمایت از محصوالت 
داخلی و استفاده از محصول خارجی به ویژه 
در دستگاه های دولتی است. به گفتۀ وی 
به شرکت های دانش بنیان بومی خراسان 
جنوبی اعتماد نمی شود، حتی در دستگاه 
های دولتی از محصوالت مشابه دیگر استان 

ها استفاده می شود. 
مدیران  از  بسیاری  که  مشکالتی  از  یکی 
شرکت های دانش بنیان به آن اشاره می کنند، 
مراحل طوالنی در ثبت شرکت ها به عنوان 
شرکت دانش بنیان و اخذ مجوزهای فعالیت 
دانش  مدیران شرکت های  از  یکی  است. 
بنیان با اشاره به طوالنی بودن روند کارهای 
اداری، گفت: ما انتظار داریم روند کارها برای 
شرکت های دانش بنیان تسریع شود و اخذ 
مجوزهای ثبت شرکت، مالیات، بیمه و غیره 
به صورت سیستمی شود و کارها از طریق 

اینترنت انجام گیرد. وی افزود: درحال حاضر ما 
به جای اینکه به کار اصلی خود بپردازیم، مدت 
زیادی درگیر این مسائل حاشیه ای هستیم. 
لذا باید بروکراسی اداری که یکی از مشکالت 
اصلی ماست از طریق سیستمی کردن روند 

این کارها تصحیح شود. 

در بخش  از صاحبان شرکت ها که  یکی 
فناوری اطالعات و ارتباطات کار می کند هم 
بیان کرد: شرکت های دانش بنیان و به ویژه 
شرکت هایی مانند ما، در توسعه بازار و دریافت 
پروژه های بخش دولتی وضعیت نامطلوبی 
دارند. به گفتۀ وی فرآیند ارجاع کارهای فاوا 
در بخش های دولتی نیاز به نظارت جدی و 
بازبینی مجدد دارد، چراکه این مسئله باعث 
روبه رویی با مشکالت اساسی شده است. وی 
ادامه داد: بازار محصوالت و خدمات فاوا در 
بخش دولتی کشور بسیار قابل توجه و بزرگ 
است، اما به دلیل عدم تعریف درست پروژه 
های بخش دولتی در استان، این گونه پروژه ها 
را با چالش مواجه کرده و باعث ضرر بزرگی در 
محیط کسب و کار فعاالن بخش خصوصی 
ها  آن  جمله  از  که  است  شده  فاوا   حوزه 
می توان به مهاجرت متخصصان به دیگر 

استان ها اشاره کرد.

ورود استاندار
رئیس پارک علم و فناوری استان در این 
زمینه گفت: اکنون در پارک علم و فناوری 
هسته  و  شرکت   ۱۵۰ جنوبی  خراسان 
دانش  شرکت   4۰ و  دارند  حضور  فناور 
بنیان نیز در استان داریم که فعالیت دارند. 

محمدعلی ناصری افزود: این شرکت ها 
مانند کشاورزی،  در بخش های مختلف 
و  معدن  عمران،  الکترونیک،  تی،  آی 
گیاهان دارویی کار می کنند. وی با بیان 
 اینکه اکنون وضعیت فرهنگی مناسب تر 
استاندار  ورود  با  گفت:  است،  شده 
برای  جلسه  برگزاری  و  جنوبی  خراسان 
بنیان  دانش  رفع مشکالت شرکت های 
خرید  و  تسهیالت  برای  حل  راه  ارائه  و 
محصوالت شرکت ها در استان، به سوی 
 جلو پیش رفته ایم. به گفتۀ وی بودجه های 
و  ایم  کرده  دریافت  هم  خوبی  کشوری 
از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تاکنون یک میلیارد تومان جذب 
شده است که در راستای ارائه تسهیالت 
به شرکت ها می باشد و قول یک میلیارد 
به  که  است  شده  داده  نیز  دیگر  تومان 

زودی تخصیص داده می شود.

رو به بهبود حرکت می کنیم
این مقام مسئول در زمینه همکاری ادارات 
اعالم کرد:  استان  اجرایی  و دستگاه های 
اوضاع بهتر از قبل شده است البته هنوز تا 
وضع ایده آل فاصله داریم. ناصری تصریح 
کرد: اکنون روال های اداری برای شرکت 

ها بهتر شده است و در بخش صدور مجوزها 
و مالیات و دیگر موارد سریع تر این روند ها 
طی می شود. وی درباره خرید محصوالت 
بومی شرکت ها توسط بخش دولتی خراسان 
گفت: خوشبختانه محصوالت  نیز  جنوبی 
شرکت های پارکی محدود به استان نمی 
باشد و کشوری و حتی جهانی است و از 
این لحاظ محدودیتی ندارند ولی بی مهری 
هایی توسط دستگاه های دولتی در این زمینه 
داشته ایم که با وجود اینکه محصول بومی 
در استان وجود داشته است محصول از دیگر 
استان ها خریداری شده است. به گفتۀ وی در 
 همین راستا استاندار خراسان جنوبی جلسه ای

با حضور دیگر دستگاه های اجرایی برگزار 
کردند که که مقرر شد محصوالت مورد نیاز 
استان در صورت موجود بودن در استان و 
کیفیت مناسب از خود شرکت های بومی 
این  سال  یک  این  در  و  شود  خریداری 

موضوع توسط استانداری و سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی نیز پیگیری شده است.

نیاز کارشناس آموزش دیده 
رئیس پارک علم و فناوری استان درخواست 
کرد که دستگاه های اجرایی و دولتی استان 
یک نفر کارشناس آموزش دیده برای ارتباط 
با شرکت های پارکی داشته باشند. ناصری 
تصریح کرد: مشکل ما این است که قوانین 
پارک ها با قوانین دستگاه های دولتی تفاوت 
دارد و این تفاوت ها را دستگاه های اجرایی 
نمی دانند و اطالعات آنها کم است و بر اساس 
اطالعات خود کار می کنند، به همین دلیل اگر 
یک کارشناس توسط هر دستگاه به ما معرفی 
شود که هم وظایف خود در آن اداره را انجام 
دهد و هم ما آموزش هایی در زمینه قوانین 
پارک ها و روند کار به او بدهیم و شرکت ها 
در زمان مراجعه به آن اداره، فقط با همان فرد 
ارتباط بگیرند، می توانیم روند رو به جلویی 
داشته باشیم و از این موانع عبور کنیم. وی با 
بیان اینکه اکنون سه اداره کارشناس مرتبط 
ولی آموزش ندیده دارند که الزم است آموزش 
هایی برای آنها برگزار شود، گفت: الزم است 
دیگر دستگاه های اجرایی و دولتی نیز در 
این روند با ما همکاری داشته باشند چر که 
اکنون همکاری و تعامل شکل گرفته است 
ولی سازمان یافته شده نمی باشد و در صورت 
تغییرات در یک دستگاه ها تمام تعامالت از 
بین می رود و دوباره باید این روند انجام شود، 
که در صورت حضور یک کارشناس آموزش 
دیده مرتبط این روند سازمان یافته می شود.  
سال  به  نسبت  وضع  اکنون  وی  گفتۀ  به 
های قبل بهتر شده است اما برای بهبود هر 
چه بیشتر شرایط و نزدیک شدن به شرایط 
ایده آل الزم است که فرهنگ سازی هایی 
توسط رسانه ها و صدا و سیما انجام شود و 
با  برگزاری جلسه  با  نیز  پارک  کارشناسان 
دستگاه های اجرایی تبادالت را افزایش دهند 
و فرهنگ سازی کنند، همچنین نیاز است 
که استانداری خراسان جنوبی در برخی موارد 
ادارات را الزام به انجام و همکاری هایی کنند.

مشکل اصلی بر سر راه شرکت های دانش بنیان استان 

آگهی تغییرات شرکت سامه بنیان شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3818 و شناسه ملی 10360052410 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حمید بیجاری به شماره ملی0943391164 به سمت رئیس هیئت مدیره 
 و خانم فاطمه قلعه نوی به شماره ملی5219526911 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم آزاده بیجاری به شماره ملی0640153641
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حمید بیجاری به شماره ملی0943391164 به عنوان مدیر 
عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 3- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای 

حمید بیجاری )مدیر عامل( و خانم فاطمه قلعه نوی)نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت دارای اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930983(

آگهی تغییرات شرکت مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع( شرکت تعاونی به شماره ثبت 697 و شناسه ملی 10360023590 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/05/07 و به موجب نامه شماره 28101 مورخ 1398/5/19 اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس صورت های مالی )ترازنامه،صورت حساب سود 
و زیان، صورت حساب تقسیم سود( سال 1397 - به تصویب اعضای حاضر در در مجمع رسید. 2 - آقای محمد ابراهیم خسروی به 
شماره ملی 0889560706 به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر نوزادی به شماره ملی 5239833753 به سمت بازرس علی البدل 

تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930984(

آگهی تغییرات شرکت شهاب کویر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3006 و شناسه ملی 14004194536 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان جعفر زارعی به شماره ملی0640087205 و سید عارف 
علمدار به شماره ملی 0640332544 و محمد حسین موذن به شماره ملی 0652575722 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - خانم زهرا محبوب به شماره ملی 5239844798 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمانه جعفری به 
شماره ملی 3674201941 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930982(

آگهی تغییرات شرکت کوهستان مهر مارینا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5275 و شناسه ملی 14005608141 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای اکبر بروشک به شماره ملی0860297411 و خانم ملیحه 
رحیم زاده گوگدره به شماره ملی6359913682 و آقای محمد مهدی فرزین کوشک مهدی به شماره ملی 0922714101 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 - آقای محسن صفری به شماره ملی6529955577 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای سید محمدرضا کاظمی به شماره ملی 0651964660 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930977(

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف میوه و تره بار شهرستان بیرجند 
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت  10 
روز از تاریخ 99/5/24 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک 
 را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت 

)اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان 
ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم 
اعتیاد به مواد مخدر - عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در 
هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و 
امانت  مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 
برگ(- عکس 4×3 رنگی )4 قطعه(-  فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی - گواهی عدم 

سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت بانیان بنای پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 2584 و شناسه ملی 10360042852 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب گواهی 
بانکی به شماره 38-2211 مورخ 1398/11/14 بانک ایران زمین شعبه مدرس بیرجند سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک 
میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت 

مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به صد سهم پانزده میلیون ریالی با نام و نقدی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930976(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی پیشگام بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1213 و شناسه ملی 10360029470 به استناد 
 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سرگل نخعی مطلق به شماره ملی 0651045029 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حمید نخعی مطلق به شماره ملی 3610149337 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
خانم فاطمه حسنی به شماره ملی 0652279449 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد 

تعهد آور و بهادار از قبیل چک و سفته با امضای آقای سرگل نخعی مطلق)مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930975(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظروف یکبار مصرف سپهر درخشان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 703 و شناسه ملی 
10360023776 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد 
هیئت مدیره و گزارش بازرس و به موجب گواهی بانکی شماره 1/98/1797644 مورخ 1398/12/25 بانک سپه شعبه بیرجند مبلغ 
3000000000 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ شش 
میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ شش میلیارد ریال منقسم به 

ششصد هزار سهم ده هزار ریالی بانام عادی می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )930979(



موفقیت و انرژی

رفتار خوب

حرفه ای مشورت بگیر

به  اش  عالقه  كه  كرد  كمك  جوان  به  باید 
مشورت بدون افراط و تفریط باشد. مثال یك 
فرد اهل مشورت را كه افراط و تفریط ندارد 
برای او الگو كنید؛ یا از یك فرد موفق كه اهل 
مشورت است به بزرگی یاد كنید. بین اعضای 
خانواده، شخصیت فیلم ها و... دنبال الگو باشید 
تا به صورت عملی نتیجه مشورت در زندگی را 
به جوان نشان دهید. از طرفی، ممكن است 
جوان خیلی به مشورت وابسته شود تا جایی 
كه بخواهد برای هر كار كوچكی هم از دیگران 
نظر بپرسد. این طور وقت ها او را بی جواب 
بگذارید و بگویید: »این مسئله جزئی است و 
تصمیم خودت از همه دقیق تر هست. من به تو 
اعتماد دارم.« از بین افراد مختلفی هم كه برای 

سؤال او جوابی دارند باید بهترین را شناخت.

راهکاری برای تقویت رفتارهای خوب

انجام  به  را  فرزندان  توان  می  چطور  اینكه 
و  كرد  مند  عالقه  خوب  رفتارهای  تكرار  و 
رفتارهای شایسته را در آنها به صورت عادت 
در آورد سوالی است كه ذهن اغلب والدین را 
به خود مشغول می كند و از اهمیت زیادی هم 

برخوردار است.
تقویت كننده ها عمدتاً به اموری اطالق می 
شود كه نرخ یك رفتار را افزایش می دهد كه در 
شیوه های تربیتی كودكان بسیار مورد استفاده 
قرار می گیرد. وقتی تقویت كننده به درستی و 
در مواقع مناسب به كودک ارائه شود، كودک به 
انجام دادن بیشتر آن كار درست، تمایل نشان 
داده و به احتمال زیاد آن شیوه تربیتی با برنامه 
آموزشی به موفقیت خواهد رسید. تقویت كننده 
های خوردنی- چیزهایی كه كودكان دوست 
دارند و قابل خوردن وآشامیدن هستند- بیشتر 
كودكان ترجیح می دهند به جای بازی و یا 
مورد توجه مربیان و والدین قرار گرفتن یا سایر 

فعالیت ها، چیزی بخورند یا بیاشامند.
  آنها شیرینی، بیسكوییت، ژله، برخی میوه ها، 
دارند.  دوست  بسیار  را   ... و  ذرت  نبات،  آب 
اغلب كودكان این تقویت كننده ها را به بازی 
های فكری و انجام دادنی ترجیح می دهند اما 
فراموش نكنید این شما هستید كه می توانید 
در كودک تان ذائقه سازی كنید لذا توجه جدی 
تقویت كننده های خوردنی  باشید كه  داشته 

همیشه اولویت آخر والدین باید باشد.

 آلبالو رفع عطش می کند

مربای آلبالو برای افرادی كه سنگ كلیه دارند 
در  كننده ای  كمك  و  موثر  عامل  می تواند 
جلوگیری از سنگ كلیه باشد؛ آلبالو رفع عطش 
كرده و گرمی معده را كم می كند؛ همچنین 

صفرا را كم كرده و معده و كبد گرم  را  تقویت 
می كند.

آلبالو و گیالس خاصیت ملینی دارد. این میوه ها را 
در خارج از فصل هم می توانیم استفاده كنیم و از 

خواص درمانی آنها استفاده كرد.

روش ضد عفونی کردن میوه ها و سبزیجات

و  میوه ها  كردن  عفونی  ضد  و  شستن  برای 
سبزیجات باید در ابتدا دست ها را به خوبی شست 
و پس از آن محلولی با تركیبات آب و نمك، آب و 
جوش شیرین و یا آب و سركه تهیه كرد و میوه و 

سبزیجات را به صورت جداگانه در این محلول قرار 
داد. الزم است به مدت ۵ دقیقه میوه ها و سبزیجات 
در این محلول ها بمانند تا به طور كامل ضدعفونی 
شوند و بعد از گذشت ۵ دقیقه با آب سرد آن ها را 

آب كشی كرده و در ظرف تمیز قرار دارد.

آب می تواند ویروس کرونا را نابود کند

نابودی ویروس كرونا در آب به درجه حرارت آن 
بستگی دارد. آب با درجه حرارت اتاق )۲۸ درجه 
سانتیگراد( می تواند در ۲۴ ساعت نخست، ۹۰ 
درصد ویروس كرونا را نابود كند. پس از گذشت 

۷۲ ساعت، ۹۹.۹ درصد ویروس ها از بین می رود.
آب جوش می تواند به سرعت و به صورت كامل 
ویروس كرونا را نابود كند. ویروس كرونا می تواند 
در شرایط خاصی در آب زنده بماند، اما نمی تواند در 

آب دریا یا آب تازه تكثیر شود.

آب لیمو کمک به کاهش وزن

نوشیدن آب لیمو می تواند به افرادی كه در   
تالش برای كاهش وزن خود هستند، كمك 
كند. فیبر پكتین موجود در لیمو یكی از عوامل 
كلیدی در این زمینه است. این فیبر با هوس 

های غذایی مقابله می كند، از این رو، تمایلی به 
مصرف مواد غذایی چاق كننده نخواهید داشت 
و از پرخوری نیز پیشگیری می شود. با نوشیدن 
آب لیمو هنگام صبح احساس گرسنگی را تجربه 

كنید، فشار خون را نیز تنظیم می كند. 

سیب زمینی را در کفش خود قرار دهید

سیب زمینی را داخل كفش فشار داده و یك 
شب آنها را به حال خود بگذارید. در طول شب، 
سیب زمینی ها خشك می شوند و كفش شما 
را گشادتر می كند. سیب زمینی ، عالوه بر كش 

دادن كفش،  می تواند بوی نامطبوع كفش را نیز 
جذب كند و از بین ببرد. این روش مخصوصاً برای 
كفش های چرمی خیلی خوب عمل می كند. اگر 
كفش های شما از جنس پارچه تولید شده اند ، 

ممكن است كار كمی مشكل تر باشد.

بیماری لثه باعث می شود سطح پروتئین ایمنی به نام »اینترلوكئین ۶« در خون باال رود. مشاهده شده 
است كسانی كه سطح این پروتئین در خونشان باال بوده در صورت ابتال به ویروس كرونا عالئم بسیار 
شدیدی از خود نشان خواهند داد و برای زنده ماندن باید حتماً زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار بگیرند 

همچنین میزان مرگ و میر این افراد نسبت به بیماران دیگر مبتال به كووید ۱۹ بیشتر است.
این تحقیقات همچنین نشان داد اگر چه بیماری های مختلف می تواند سطح اینترلوكئین ۶ خون را در افراد 
افزایش دهد، اما در صورت درمان بیماری لثه، سطح این پروتئین به میزان قابل توجهی در خون كاهش 

می یابد.   ممكن است حتی جان خود را از دست بدهند.

رئیس كمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با كرونا، گفت: اگر پروتكل های بهداشتی رعایت نشود، از نیمه 
شهریور می توان سناریوهای خطرناک تری را برای بیماری كرونا متصور بود. علی اكبر حق دوست افزود: 
روند كاهشی فوتی های ناشی از كرونا، متأثر از مداخالت هفته های اخیر است، چرا كه كوچك ترین غفلت 
نتایج را دوباره تغییر خواهد داد. یكی از اقدامات محافظتی در برابر ابتال و نیز پیشگیری از انتقال ویروس 
كرونا در بین افراد استفاده از ماسك است. در جدیدترین دستورالعمل توصیه شده از سوی سازمان جهانی 
بهداشت نیز بر استفاده از ماسك برای تمام افراد در مكان های عمومی بویژه در مكان های پر ازدحام 

تاكید شده است.

اثر بخشی ماسک در کاهش کروناکاهش  پروتئین ایمن و مهم در خون و خطر کرونا

اعتماد به نفس كودكان در سن پنج سالگی شكل می گیرد و 
یكی از بهترین راه ها برای پرورش این ویژگی در كودک این 
است كه خود والدین با اعتماد به نفس رفتار كنند. كارشناسان 
معتقدند زمانی كه كودک مشاهده كند والدینش اعتماد به 

نفس دارند رفتار آنان را تقلید می كند.
باید به كودک كمك كرد تا سختی و مشكالت را به فرصت 
تبدیل كند. اعتماد به نفس كودک در صورتی پرورش 
می یابد كه آموزش ببیند، نه تنها جنبه های روشن موضوعات 
را مشاهده كند بلكه بتواند با تجربیات منفی كنار آید. كودكان 

باید مشاهده كنند این فرصت وجود دارد تا هنگام مواجهه 
با مشكالت بر آنها غلبه كند و به سمت جلو حركت كند.

به كودكان آموزش دهید تا روحیه مشاركتی و جمعی داشته 
باشند. یكی از بهترین روش ها برای تقویت حس اعتماد به 
نفس در كودكان بدون آنكه دچار فخر فروشی شوند این 
است كه یاد بگیرند چگونه باید در هر شرایطی بتوانند روحیه 
تیمی داشته باشند. حتی اگر كودک آخرین امتیاز بازی 
را به دست آورد و به نتیجه برد دست پیدا كند باید او را 
مطمئن سازید كه نمی توانست بدون مشاركت تیمی آن  را به 

سرانجام برساند. كودكان به دنبال آن هستند تا مورد تشویق 
والدین خود قرار گیرند كه برای اعتماد به نفس آنان ضروری 
است اما برای تشویق كودک هم حد و مرزی قائل شوید. 
اینكه دختر ۱۰ ساله شما از دستمال كاغذی برای پاک كردن 
لبش هنگام غذاخوردن استفاده می كند امری بدیهی است 
و نیازی نیست بابت این كار هدیه ای دریافت كند. بچه 
ها خیلی سریع همه چیز را می آموزند و شما به صورت 
ناخودآگاه به این دلیل كه حس پدر و مادری دارید، آنها را 

تشویق می كنید.

راهکارهای تقویت اعتماد به نفس در کودکان

یاد یاران

)شهید محمدحسن ناقعی، قاین(: برادران، اسالم باید حكومت و قدرت داشته باشد. حاكمیت غیر از اسالم و قرآن و رهبران دینی را نپذیرید و در این راه از مرگ نهراسید كه زندگی و خلق 
شدن چند روزه، امتحانی است از طرف خداوند و باالخره باید رفت، پس چه بهتر كه در راه اطاعت فرمان های خالق بزرگ جان داد.
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با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  ۰915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

شرکت طوس آذین قهستان
ضایعات کارتن شما را نقدا در محل به باالترین قیمت خریداریم.  

قیمت امروز ۲۳۰۰ تومان
قابل توجه ادارات و بانک ها:

اسناد و مدارک راکد در حضور شما داخل آسیاب بازیافت امحا می گردد 
حاجی پور ۰9159629635 -۰5632255118

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

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

۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ ی
ش
رو

ف

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 1۰۰ % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

آدرس: خیابان ارتش 
۰۹۱۵۶۵۸۰۷۱۶-۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(
 جک پارکینگی ، 

کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  

نبـش رجایـی 15
09155614880

به تعدادی نیروی کار ماهر جهت کار 
در دامداری نیازمندیم.

۰۹۳۸۵۰۹۵۰۳۲ م
دی

من
یاز

ن

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

۰۹۱۵۰۸۰۶۴۵۹ - ۰۹۰۳۹۶۴۲۷۷۳  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی ۱۳

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

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

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز،
 اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با ۳ سال ضمانت 

        بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید ۲۸                   تلفن تماس:  ۰۵۶۳۲۴۳۲۹۵۰

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

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

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

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس 6۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
۰9153617611 -۰5632۰44449



۵
سه شنبه *  21  مرداد 1399 * شماره 4701 

 قربانیان کرونا در استان ؛ 120 نفر

صدا و سیما - جان باختگان بیماری کرونا در خراسان جنوبی با ثبت دو مورد فوت جدید به ۱۲۰ نفر رسیدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با بیان اینکه هم اکنون ۱۴۹ 
بیمار با عالئم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند گفت: از این تعداد ۵۷ نفر دارای تست مثبت کرونا هستند. دکتر دهقانی افزود: از مبتالیان قطعی بستری 
در بیمارستان ها ۱۶ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. وی گفت: حال عمومی ۶ نفر از بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه وخیم گزارش شده است.

در  خیریه  موسسه  یک  *خیران 
شهرستان فردوس در اجرای گام دوم 
طرح مواسات ۱۱۰ قلم کاالی جهیزیه 

به نوعروسان نیازمند هدیه کردند.
*مسئول بسیج سازندگی شهرستان 
غدیر  مسجد  ساخت  گفت:  سرایان 
با  سرایان  شهر  االئمه  جواد  محله 
مساحت ۳۰۰ متر مربع و زیربنای ۲۰۰ 

متر مربع از سال ۹۷ آغاز شده است.
*رئیس جمعیت هالل احمر بیرجند 
گفت: ۵۰۰ وعده غذای گرم بهداشتی 
به  بیرجند  نیازمندان شهرستان  بین 

مناسبت عید غدیر توزیع شد.
*دیدار تیم ۰۴ بیرجند مقابل حریفش از 
سری مسابقات لیگ دسته ۳ کشور به 

تساوی کشید.
*مدیرکل محیط زیست استان گفت:  
با توجه به مشکالت زیست محیطی 
الخصوص  علی  و  کشور  در  موجود 
غبار،  گردو  پسماند،  جمله  از  استان 
شکار غیرمجاز ، تخریب و... ضرورت 
همکاری و همراهی عموم مردم عالوه 
این  اندرکاران  دست  و  مسئوالن  بر 

حوزه مورد نیاز می باشد
*فرمانده انتظامی استان گفت: یک هزار 
و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ روز 
تعطیالت پایان هفته اخیر در استان کشف 
شد.این میزان کشفیات در چهار عملیات 
جداگانه در مناطق عمومی فرماندهی 
است شده  کشف  استان  انتظامی 
*اداره کل استاندارد استان ازهم استانی 
است در صورت  ها درخواست کرده 
مشاهده مغایرت اطالعات دریافت شده 
با موارد درج شده بر روی بسته بندی 
تماس  طریق  از  مراتب  ها،  فرآورده 
تلفنی به شماره ۳۲۴۰۰۴8۰ الی 8۴ 
داخلی ۱۲۴ و یا به شماره اختصاصی 

۱۵۱۷ اطالع داده شود.

اخبار  کوتاه 

خبرنگاران، بازرس و پل ارتباطی
 مردم و مسئوالن هستند 

را  خبرنگاران  نقش  قضاییه  قوه  رئیس 
ارتباطی  پل  و  واسطه  بازرس،  عنوان  به 
دهنده  انعکاس  و  مسئولین  و  مردم  بین 
گفت:  و  دانست  مقدس  دفاع  های  جلوه 
پای  پیش  که  موانعی  وجود  با  خبرنگاران 
آنها است این گزارش ها را تهیه می کنند. 
حجت االسالم والمسلمین رییسی در جلسه 
شورای عالی قضایی به نقش خبرنگاران در 
تهیه مستندهای تحقیقی اشاره کرد و افزود: 
گزارش کرک که اخیراً از رسانه ملی پخش 
شد به خوبی به ارزش افزوده کرک و خام 

فروشی این محصول اشاره داشت.

1۹ درصد آزمایش افراد مشکوک 
به کرونا در استان  مثبت است

و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر   - ایرنا 
کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: ۱۹ 
درصد آزمایش های افراد مشکوک به کرونا 
در استان مثبت تشخیص می شود که این 
است.  شده  گزارش   ۱۲.۲ کشور  در  میزان 
بروز  میزان  افزود:  زاده  شریف  غالمرضا 
تجمعی در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان 
۲8۰ نفر و در کشور ۳8۲ نفر است. وی با بیان 
اینکه نسبت مرگ و میر در استان ۵.۱ درصد 
و در کشور ۵.۶  است اظهار کرد: همچنین 
میزان مرگ و میر اختصاصی - علیتی در 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان ۱۴.۲ درصد 
داده  تشخیص  درصد   ۲۱.۵ کشور  در  و 
شده است. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری 
و کنترل کرونا در خراسان جنوبی تصریح 
کرد: شاخص نمونه گیری در هر ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت در استان  ۱۴.۷ درصد است در 
صورتی که در کشور این میزان ۳۱.۳ درصد 
گزارش شده است. وی متوسط ابتال به کرونا 
در استان به صورت روزانه را ۱۴ نفر اعالم 
کرد و گفت: این آمار در سطح کشور هزار و 

۹۲۱ نفر است.

صادرات ۴ محموله ضبطی قاچاق 
به خارج از کشور

صدا و سیما - ۴ محموله کاال های قاچاق از 
خراسان جنوبی با هدف حمایت از تولید ملی، 
به خارج از کشور صادر شده است. مدیرکل 
این  گفت:  استان  تملیکی  اموال  سازمان 
کاال ها شامل پوشاک و مواد دخانی به ارزش 
یک میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال بود که پس 
از کشف در خراسان جنوبی،  به کشور های 
عمان و افغانستان ارسال شد. شیخ زاده افزود: 
۲ محموله دیگر هم که شامل پوشاک است، 
آماده ارسال به کشور افغانستان است. وی با 
بیان اینکه بخشی از کاالی مکشوفه مورد 
به  اهدا  برای  نظارتی،  های   دستگاه  تایید 
امداد  کمیته  و  بهزیستی  به  محروم،  اقشار 
تن   ۲ همچنین  گفت:  است  شده  واگذار 
کاال های  شامل  شده  کشف  قاچاق  کاالی 
آرایشی بهداشتی ، دخانی و دارو نیز به زودی 
امحاء می شود. مدیر کل اداره اموال تملیکی 
افزود: در ۴ ماه گذشته ۵8۰ پرونده  استان 
قاچاق به این اداره ارسال شد که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد افزایش داشته 
است. وی  میزان فروش کاال های قاچاق در 
این مدت را ۱۵ میلیارد و ۶۷8 میلیون ریال 

اعالم کرد.

آغاز عملیات ایجاد فضای سبز 
بلوار بند دره بیرجند 

گونه  کاشت  با  سبز  فضای  ایجاد  عملیات 
های متنوع و زینتی در بلوار حاشیه بند دره 
، رئیس  به گزارش صدا و سیما  آغاز شد. 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
بیرجند گفت: در این فضای سبز قرار است 
۲ هزار و ۵۰۰ عدد گل رز هفت رنگ، ۲ 
سفید، ۳۰۰  نسترن  گل  عدد  و ۵۰۰  هزار 
عدد   ۱۰۰ و  توری  تزئینی  درختچه  اصله 
و  هزار  طول  به  مسیری  در  پامپاسگراس 
۲۵۰ متر  کاشته شود. ابراهیم زاده افزود: در 
این زمنیه اقداماتی همچون نخاله برداری 
بلوار به عمق ۷۰ سانتی متر، لوله گذاری و 
اجرای سیستم آبیاری قطره ای و خاکریزی 
با خاک مرغوب در حال اجرا است. وی از 
آماده  برای  تومان  میلیون   ۷۰ اختصاص 
سازی و کاشت گونه های مختلف در مسیر 

بلوار ورودی بند دره بیرجند نیز خبر داد.

جریمه ۳02 میلیون ریالی
 برای قاچاق سوخت

صدا و سیما - قاچاقچی سوخت به پرداخت 
۳۰۲ میلیون ریالی جریمه محکوم شد. رئیس 
اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان گفت: 
کنترل  نهبندان حین  آگاهی  پلیس  ماموران 
از یک دستگاه خودروی  خودرو های عبوری 
وانت مقدار ۲۱۰۰ لیتر گازوییل قاچاق که در 
یک مشک قرارگرفته بود، کشف و گزارش آن 
را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی این 
شهرستان ارسال کردند. هادی میرعرب افزود: 
پس از محرز شدن تخلف، متهم در شعبه عالوه 
بر ضبط سوخت مکشوفه به پرداخت ۳۰۲ میلیون 
ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

 20 مرداد، پایان ثبت سفارش 
کتاب های درسی دانش آموزان

خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   - ایرنا 
اول،  پایه  دانش آموزان  جنوبی گفت: فرصت 
هفتم و دهم برای ثبت سفارش کتاب های 
درسی تا پایان ۲۰ مرداد است. محمد علی واقعی 
کتاب  گروهی  و  فردی  سفارش  ثبت  افزود: 
های درسی پایه های ورودی مقاطع تحصیلی 
نظیر آمادگی مقدماتی، پیش دبستانی استثنایی، 
پایه های اول، هفتم و دهم دانش آموزان عادی 
و استثنایی که از هشتم تیرماه شروع شده بود 
دوشنبه ۲۰ مرداد ماه به پایان رسید. وی با اشاره 
به آغاز ثبت نام در مدارس استان از دیروز  گفت: 
به منظور ارائه خدمات مطلوب به مراجعان به ویژه 
اولیا، جلوگیری از ازدحام جمعیت در روزهای 
منتهی به بازگشایی مدارس و تسریع و تکمیل 
فرآیند ثبت نام دانش آموزان، همه مدارس استان 
در دوره های مختلف تحصیلی تا نیمه شهریور 
ماه همه روزه به جز ایام تعطیل، دایر و با حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های 
بهداشتی به ارائه خدمات می پردازند. واقعی با 
بیان اینکه زیرساخت های مدارس برای مقابله 
با کرونا به ۲ دسته تقسیم می شوند افزود: بخشی 
متعلق به دانش آموزان و بخشی متعلق به محیط 
فاصله گذاری  رعایت  بر  وی  است.  مدرسه 
هوشمند در زنگ تفریح، ورزش، نمازخانه و حتی 
تغییر چینش میزها در کالس، فاصله گذاری 
هر میز و توصیه به رعایت بهداشت عمومی 
در صورت حضوری بودن کالس های درس، 

تأکید کرد.

پاسخگویی به مطالبات رسانه ها وظیفه مدیران است 

استانداردر دیدار با هیئت مدیره خانه مطبوعات:

استاندار: مردم را درگیرپیچیدگی های اداری نکنید

استاندار خراسان جنوبی گفت: از مهمترین 
حقوق رسانه ها، مطالبه گری و شفاف سازی 
است و تمام  سعی ما طی این مدت، بر این 
بوده که عالوه بر رسانه ها، روحیه مطالبه 
گری را در مردم نیز باال ببریم. قطعاً مدیران 
دستگاه های اجرایی هم موظفند در این زمینه 
همراهی کنند و پاسخگوی مطالبات رسانه ها 
و مردم باشند. معتمدیان با بیان این مطلب در 
دیدار اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات 
استان، ضمن تشکر و قدردانی از تالش ها و 
همکاری های مجموعه فعاالن رسانه ای در 
۲۱ ماه حضورش در استان، تصریح کرد:  طی 
این مدت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی در حوزه رسانه ای استان 
اتفاقات خوبی رخ داده و نقش رسانه ها در 
تبیین و انعکاس خدمات و اقدامات دولت، 
کاماًل برجسته و بی بدیل بوده است. وی 
با اشاره به اولین جلسه خود با سردبیران و 
صاحبان امتیاز نشریات گفت: در آن نشست 
موضوع تدوین منشور اخالقی رسانه پیشنهاد 
شد تا فعالیت های رسانه ای در این چارچوب 

به فعالیت خود ادامه دهند.

انعکاس عملکرد و نقادی 
وی افزود: نکته ای که جای تقدیر دارد فعالیت 
آزادانه و نقادانه مطبوعات است که ضمن این 
که به انعکاس اقدامات دولت می پردازند، از 
نقد عملکردها هم غافل نمی شوند اما این که 
برخی گروه های رسانه ای با مطالبه سازی 
های نا به حق در زمین دشمن بازی می کنند 
و ناآگاهانه با ایجاد فضای غبارآلود به اشاعه 
یأس و ناامیدی در جامعه دامن می زنند، قابل 

قبول نیست و اجازه نمی دهیم چنین فعالیت 
هایی ادامه پیدا کنند.

استاندار متذکر شد: تجربه ۴۱ ساله انقالب 
نشان داده که دشمن نتوانسته است  تاکنون از 
هیچ حربه ای برای ضربه زدن به نظام استفاده 
کند به همین دلیل آن چه به نظر آنها در شرایط 
فعلی می تواند کارساز باشد، فاصله انداختن 
بین مردم و مسئولین است، بنابراین در این 
موقعیت، دروغ گفتن و ندیده گرفتن خدمات 
و زیرسؤال بردن مشروعیت و مقبولیت دولت و 

تخریب ارکان نظام اصاًل درست نیست.
هیچ  در  که  این  بر  تأکید  با   معتمدیان 
بر  سختی  اندازه  این  به  زمان  از  ای  برهه 
کشور تحمیل نشده، گفت: با وجود تحریم 
های ظالمانه، پایین آمدن قیمت نفت، بروز 
حوادث و بالیای طبیعی متعدد از جمله سیل 
و زلزله و گردوغبار، با بهره گیری از راهبری 
های مقام معظم رهبری و برنامه ریزی دولت 
و با همدلی و همراهی مسئوالن، شرایط به 
گونه ای مدیریت می شود که حتی در همین 
بحث شیوع بیماری کرونا از خیلی از کشورهای 
مدعی شرایط بهتری داریم. وی ادامه داد: در 
شرایط موجود، بهترین کار، ایجاد امید در مردم 
است و مردم باید امید داشته باشند که این 
شرایط سخت به پایان می رسد و آینده ای 

روشن را پیش رو داریم.

اولویت استاندار دریک سال آینده 
استاندار با بیان این که همه تالش ما بر ایجاد 
امیدواری است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم 
وضعیت موجود را ارزیابی کنیم، جزو استان 
های موفقی هستیم که مردم اعتماد کرده اند 

و به فرآیندهای توسعه ای استان  امید دارند.
معتمدیان تصریح کرد: این اتفاق، با تالش 
همه دستگاه ها و فعاالن رسانه ای استان که 
با عشق و عالقه به توسعه استان به میدان 
آمده اند، حاصل شد. وی ادامه داد: اولویت 
ما در یک سال باقیمانده در وهله اول ایجاد 

فضای صمیمی همراه با آرامش است تا به 
ادامه اقدامات خود در استان بپردازیم و وظایفی 
که به عهده گرفته ایم را در بحث تکمیل 
پروژه های نیمه تمام در حوزه عمرانی، اتمام 
طرح های اشتغالزا در حوزه اقتصادی و به ثمر 
رساندن برنامه در ریل گذاری هایی که برای 

توسعه استان داشته ایم، به خوبی دنبال کنیم.
به گفته وی؛ عمده طرح هایی که در زمینه 
اشتغالزایی در استان اجرایی شده، هیچ کدام 
طرح ملی نبوده بلکه منحصر به فرد است و 
بر اساس مطالبات استان و شناسایی ظرفیت 
های موجود تعیین شده  و چون به عبارتی 
طرح های بومی مطرح گشته اند، مورد اقبال 

مردم واقع شده است.
این که در حال حاضر  به  اشاره  با  استاندار 
برخی از پروژه ها تمام شده، تعدادی از آنها در 
نیمه راهند و برای بعضی از طرح ها هم ریل 
گذاری هایی صورت گرفته که به امید خدا 
پیش می بریم، گفت: آثار و برکات طرح هایی 

که دولت در این مدت در استان انجام داده، 
کاماًل مشخص است و در بحث رضایتمندی 
شهرها  و  ها  بخش  روستاها،  در  اجتماعی 

پیامدهای خوبی به همراه داشته است.
معتمدیان در تشریح اقدامات دولت در استان 
از پروژه هایی همچون راه آهن، آبخیزداری، 
، مسکن  آبیاری  نوین  سیستم های های 
شهری و روستایی نام برد که هر کدام از آنها 
منابع بیشماری را در استان تزریق کرده است.
وی گفت: اعتبارات تملک درایی استان در 
سال ۹۷ به میزان 8۵ میلیارد تومان بوده و ما 
تنها در بخش مسکن روستایی 8۵۰ میلیارد 
تومان اعتبارات به استان آورده ایم که ۱۰ 

برابر کل اعتبارات تملک دارایی استان است 
و  مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان آن بالعوض می 
تنها در بحث مسکن  به گفته وی؛  باشد. 
شهری و روستایی مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار به استان تزریق شده است. استاندار با 
اشاره به ۱۴۰ میلیارد تومان اعتباری که در 
حوزه آبخیزداری وارد استان شده، خاطرنشان 
کرد: این اعتبارات در نوع خود در کشور و در 

استان بی سابقه است.

رغبت قطب های اقتصادی به استان 
معتمدیان با تأکید بر این که قدر مدیران توانمند 
باید دانست، گفت: زمانی  استان  استان را 
خراسان جنوبی، مصداقی از نداشته ها بود 
اما االن با سیاست گذاری هایی که شده و به 
همت رسانه ها به جهت گزارش های منحصر 
بفردی که در سطح ملی منتشر می شود، قطب 
های اقتصادی بزرگ کشور به سرمایه گذاری 
بزرگ در استان رغبت پیدا کرده اند. وی ادامه 
داد: سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی ایمیدرو، 
هزار و 8۰۰ میلیارد تومانی شستا و  موارد 
مشابه آن به واسطه همین اتفاق رقم خورده 
لذا باید تالش کنیم اقدامات نظام دیده شود و 
امیدواری و رضایتمندی در مردم افزایش یابد.

استاندار گفت : در حال حاضر از دغدغه های 
بنده این است که عالوه بر ایجاد اشتغال، 
درآمد  مردم را از طریق توانمندسازی  آنها 
و عملیاتی کردن طرح های سرمایه گذاری 
ارتقاء دهیم.معتمدیان تأکید کرد: ما نقادی 
های منصفانه را می پذیریم و تمام تالش 
مان هم بر این است که در راستای توسعه 
خراسان جنوبی با قدرت کارها را پیش ببریم.

ایرنا - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی خواستار تعیین تکلیف هرچه 
بیشتر و سریعتر تسهیالت متقاضیان استان 
شد و گفت: امید است ۱۰ بانک و موسسه 
در  استان  در  تسهیالت  پرداخت  عامل 
روزهای آتی بخش زیادی از این تسهیالت 
را تعیین تکلیف کنند. غالمرضا اشرفی افزود:: 
تسهیالت یکهزار و ۷۰۲ متقاضی آسیب دیده 
از کرونا به مبلغ ۱8۶ میلیارد ریال تاکنون 

در استان پرداخت شده است. وی ادامه داد: 
پرداخت  برای  موسسه  و  عامل  بانک   ۱۰
تسهیالت مشاغل آسیب دیده از کرونا تعیین 
شده است که تاکنون بیشترین پرونده ها به 
بانک ملی معرفی شده است. وی بیان کرد: 
بیشترین متقاضیان در حوزه رسته های وزارت 
راه و شهرسازی به ویژه حمل و نقل بوده است. 
به گفته وی  در مجموع پنج هزار و ۳۶۴ نفر 
در ۱۴ رسته شغلی در استان متقاضی دریافت 

تسهیالت به مبلغ ۶۴۰ میلیارد ریال شدند. وی 
بیان کرد: خراسان جنوبی در زمینه ثبت نام، 
جذب و پرداخت تسهیالت توسط بانک های 
عامل و موسسه ها جزو استان های با وضعیت 
زمان  مدت  داد:  ادامه  است.اشرفی  مطلوب 
ثبت نام در سامانه کارا تا ۱۵ مرداد تمدید شده 
بود که روند ثبت نام نیز افزایشی بود و امکان 
تمدید مجدد نیز وجود دارد. وی عنوان کرد: 
هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های اجرایی 

و بانک های عامل در استان شکل گرفته است 
به گونه ای که در روزهای اخیر شاهد روند رو به 

رشدی در پرداخت تسهیالت بودیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
ابالغیه جدیدی که  به  با توجه  یادآور شد: 
برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان آسیب 
ابالغ شده  باتک ها  به  از کرونا  ناشی  دیده 
است امیدواریم روند پرداخت کماکان افزایش 
یابد. اشرفی افزود: سهم استان در تسهیالت 

خویش فرمایی و کارفرمایی مشاغل آسیب 
دیده از کرونا ۲۶8 میلیارد تومان است  که 
تقریباً هفت دهم درصد کل اعتباری است که 
در سطح کشور اختصاص یافته است. وی با 
بیان اینکه تمامی فرایند ثبت نام تا مرحله قبل 
از پرداخت به صورت الکترونیک و از طریق 
براساس  کرد:  اظهار  می شود  انجام  سامانه 
شیوه نامه این تسهیالت برای واحدهای فعال 

۱۲ میلیون تومان به ازای هر نفر است.

ایرنا - استاندار خراسان جنوبی گفت: نباید 
مردم را درگیر پیچیدگی های اداری کنیم و 
دستگاه های متولی باید ضمن تعریف بسته 
اطالع رسانی، نسبت به تبیین و توجیه طرح 
احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی برای 
مردم اقدام کنند. محمد صادق معتمدیان در 
نشست بررسی تفاهم نامه احداث نیروگاه های 
در  هدف  جامعه  افزود:  خانگی  خورشیدی 
طرح بزرگ احداث هفت هزار و ۵۰۰ نیروگاه 
خورشیدی خانگی در استان، اقشار آسیب پذیر با 
اولویت افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، مددجویان بهزیستی و اقشار کم درآمد 
هستند. وی گفت: این افراد باید به دقت مورد 
شناسایی قرار گیرند و بانک جامع اطالعاتی در 

این خصوص تهیه شود.

و ۵۰۰  هزار  هفت  ایجاد  افزود:  معتمدیان 
پنل خورشیدی در استان که بیش از ۲ برابر 
پنل های موجود کشور است یک طرح منحصر 
به فرد است که زمینه توسعه و اشتغال را فراهم 
می کند.وی با اشاره به تاکید رییس جمهوری 
بر اجرای طرح پنل های خورشیدی در کشور 
و  اقتصادی  ظرفیت های  همه  باید  گفت: 

اشتغال زایی طرح مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی روان سازی در مراحل 
اجرای  طرح را ضروری برشمرد و تاکید کرد: با 
توجه به این که روستاییان، معلوالن و اقشار 
کم درآمد مخاطب طرح هستند، باید شرایطی 
فراهم شود تا نیاز به حضور مردم در ادارات 
نباشد و با توجه به شرایط کرونایی، امور به 
صورت مجازی انجام شده و در صورت لزوم 

پیدا  حضور  روستا  در  مربوطه  دستگاه های 
کنند. وی تصریح کرد: در گذشته به دلیل 
محدودیت در واگذاری پنل های خورشیدی، 
سخت گیری های بوده که باید بازنگری شده و 
امکان اجرای طرح عالوه بر پشت بام منازل در 
حیاط یا ایجاد مزرعه خورشیدی مورد بررسی 
سازه های  درخصوص  افزود:  گیرد.وی  قرار 
پنل های خورشیدی نیز باید حوزه اقتصادی 
ورود پیدا کند چرا که بخشی از آن قابلیت 
ساخت در استان را دارد و در رونق تولید و ایجاد 

اشتغال موثر خواهد بود.
معتمدیان گفت: در بخش نصب، تعمیر و 
نگهداری نیز باید با تقویت و توانمندسازی 
شرکت های بومی ارتباط با دانشگاه و استفاده از 
ظرفیت فارغ التحصیالن رشته برق و همچنین 

ظرفیت شرکت های دانش بنیان، شرایطی 
فراهم کرد تا درآمدها و منافع طرح در استان 
هزینه شود و در عین حال انتخاب یک شرکت 
مشاور توانمند برای مراحل مختلف طرح یک 
ضرورت است.وی ادامه داد: با توجه به افزایش 
اولیه تالش  برآوردهای  به  هزینه ها نسبت 
می کنیم تا هزینه ها را کاهش داده و میزان 
تسهیالت را افزایش دهیم تا متقاضیان نیازی 
به آورده مالی نداشته باشند.وی گفت: استفاده 
از ظرفیت نهادهای حمایتی همچون کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی، بنیاد برکت 
در دستور کار است و باید در تفاهم نامه هایی 
که منعقد می شود تعداد افراد، خدمات و وظایف 

احصا شده و مشخص باشد.
استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: معلولین و 

افراد از کار افتاده برای ما در اولویت هستند و 
حضور این عزیزان، مسوولیت ما را سنگین تر 
با  باید  استان  بهزیستی  بنابراین  می کند 
شناسایی دقیِق واجدین شرایط برای جذب 
سهمیه در طرح پنل های خورشیدی خانگی و 
طرح های مسکن برنامه ریزی نماید.وی تاکید 
کرد: زمان محدود است و قرار نیست این طرح 
بزرگ را با آزمون و خطا اجرا کنیم بنابراین باید 
طی برنامه مشخص برای مراحل مختلف طرح 
جدول زمان بندی تعیین شود.احداث هفت هزار 
و ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی یکی از چهار 
تفاهم نامه جهش تولید و اشتغالزایی است که 
خرداد امسال در سفر معاون رییس جمهوری 
و رییس سازمان برنامه و بودجه به خراسان 

جنوبی امضا و عملیاتی شد.

بانک ها تسهیالت کرونایی متقاضیان را پرداخت کنند 
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امام علی علیه السالم فرمودند :
ال غائَب أقَرُب مِن الَموِت

هیچ غایبی نزدیكتر از مرگ نیست.
)بحار األنوار: ج۷1، ص263، ح2(

 جزئیات ارائه کارت اعتباری وثیقه 
سهام عدالت اعالم شد

مدیرعامل بانک ملی ایران جزئیات طرح »ارائه 
کارت اعتباری با وثیقه گذاری سهام عدالت« را 
تشریح کرد.حسین زاده با بیان اینکه در مرحله 
نخست اجرای طرح، این اعتبار در بانک ملی 
ایران به اشخاصی تعلق می گیرد که روش 
غیرمستقیم را برای دسترسی به سبد سهام 
عدالت خود انتخاب کرده اند، گفت: امکان 
توثیق سهام عدالت و استفاده از این ظرفیت 
پس از پذیرش و ورود شرکت های استانی 
به بورس اوراق بهادار میسر خواهد شد.وی 
افزود: اکنون شرکت سهام عدالت استانی 
خراسان جنوبی به بورس اوراق بهادار تهران 
وارد شده، بنابراین امکان ارائه این خدمت به 
مردم خراسان جنوبی در حال حاضر فراهم 
است و با ورود سایر شرکت های سهام عدالت 
استانی به بورس، این خدمت توسعه می یابد. 
حسین زاده افزود: بانک ملی به صورت پایلوت 
این برنامه را آغاز کرده و تمامی فرآیند های 
به  بانک  این  در  عملیات  این  به  مربوط 
صورت غیرحضوری و دیجیتال انجام خواهد 
شد. در مرحله نخست اجرای طرح، کارت 
اعتباری وثیقه سهام عدالت در بانک ملی به 
اشخاصی تعلق می گیرد که روش غیرمستقیم 
را برای دسترسی به سبد سهام عدالت خود 
انتخاب کرده اند.امکان توثیق سهام عدالت 
و استفاده از این ظرفیت پس از پذیرش و 
اوراق  بورس  به  استانی  ورود شرکت های 
بهادار میسر خواهد شد. متقاضیان می توانند 
از طریق اپلیکیشن ایوا در قبال توثیق سهام 
عدالت خود، به میزان ۵۰ درصد ارزش روز 
آن تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال، کارت اعتباری 
دیجیتالی دریافت و اعتبار آن را در بیش از 
چهار هزار فروشگاه زنجیره ای کشور مصرف 
کنند.مهلت زمان تسویه این اعتبار یک ماه 
پس از اولین تراکنش خواهد بود و در صورت 
تسویه در موعد مقرر، مجدداً برای ماه بعد 
شارژ اعتبار انجام خواهد شد.در صورت عدم 
بازپرداخت، بدهی به تسهیالت سه ساله با نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار تبدیل می شود.

محمد هاشمی رفسنجانی به اظهارات 
پرویز فتاح درمورد کاخ مرمر واکنش نشان 
داد. او گفت: تا زمانی که مرحوم آقای 
هاشمی زنده بود و ما هم به این ساختمان 
رفت و آمد داشتیم نه استخری در این 
ساختمان وجود داشت و نه چیزی مانند 
آن. درست است که ساختمان 9 طبقه 
بود اما کامال یک ساختمان معمولی اداری 
بود. حاال اگر بعدها آقای والیتی و دیگران 
استخری ساخته باشند را من اطالع ندارم 
ا... هاشمی در  آیت  تا زمان حضور  اما 

مجمع چنین چیزی وجود نداشت.
فتاح درباره ساختمان 9 طبقه که متعلق 
به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع بود 

گفته است :»این ساختمان که معلوم 
نیست کاربری آن تجاری است، اداری 
است یا مسکونی، استخر به این بزرگی 
را برای چه می خواستند؟ یا چه کسانی 
می خواستند در آن اقامت کنند؟« یا در 
جایی دیگر گفته است »کاخ مرمر آسیب 
گذاشته  آسانسور  کاخ  این  در   ... دیده 
بودند، کنده کاری کرده بودند و در طبقه 
بودند«.  ساخته  جکوزی  و  حمام  دوم، 
از آنجا که این سخنان حقیقت ندارد و 
توهم است مایلم درباره آنها توضیحاتی 
بدهم. وی افزود: در ساختمان کاخ مرمر 
هیچ ساخت و سازی انجام نشده است. 
داستان ساختمان کاخ مرمر اینگونه است 

که بعد از پیروزی انقالب این کاخ در دست 
قوه قضاییه در دوره ریاست آیت ا... یزدی 
بود. اما از این کاخ به خوبی نگهداری نمی 
شد. مثال این کاخ یک اتاق خاتم کاری 
دارد که آن زمان این اتاق را به آبدارخانه 
تبدیل کرده و در آن سماور گذاشته بودند. 
در نتیجه بخار آب باعث شده بود برخی از 
گوشه های این خاتم کاری ها خراب شود. 
در نتیجه حبیبی معاون اول آقای هاشمی 
این ساختمان را از قوه قضاییه گرفت و 
کاخ دیگری روبروی آن )که االن هم 
قوه قضاییه در آن مستقر است( را به قوه 
قضاییه دادند. حبیبی این کاخ را مرمت 
کرد و تخریب های انجام شده را بازسازی 

کرد. این کاخ بعدا دفتر مجمع تشخیص 
که  این شکل  به  شد.  نظام  مصلحت 
جلسات مجمع و کمیسیون های آن در 
این ساختمان تشکیل می شد. دفتر آقای 
دکتر رضایی دبیر مجمع و دفتر آیت ا... 
هاشمی رئیس وقت مجمع هم در آنجا 
مستقر بود. به عالوه بخش اداری و مالی 
مجمع هم در ساختمان کوچک دیگری 

در خیابان ولیعصر )عج( بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از 
تهیه طرحی در مجلس به منظور تغییر در 
شیوه سهمیه بندی بنزین خبر داد.مالک 
شریعتی نیاسر،  با اشاره به جزئیات طرح 
مجلس در خصوص تغییر در سهمیه بندی 
بنزین، بیان کرد: بر اساس شیوه سهمیه 
شود  می  اجرایی  روزها  این  که   بندی 

حدود پنجاه درصد خانواده ها که خودرو 
در  و  بی بهره اند  انرژی  یارانه  از  ندارند، 
واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادالنه 
شود.  اصالح  که  است  الزم  و  است 
که  طرحی  اساس  بر  کرد:  اظهار  وی 
پیشنهاد  است  کرده  طراحی  مجلس 
شده تا سهمیه بنزین به جای خودروها 

به افراد خانواده ها تخصیص داده شود. 
هر  به  شده  بینی  پیش  طرح  این  در 
بنزین  لیتر   ۲۰ ماهیانه  جامعه  از  فرد 
تعلق گیرد. همچنین پیش بینی شده تا 
افرادی  بنزین  فروش  برای  ای  سامانه 
که خودرو ندارند، تهیه شود. سخنگوی 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 

اسالمی تصریح کرد: از سوی دیگر در 
این طرح دیده شده که دولت سهمیه 
بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، 
در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت 
بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کاال 
خریداری کنند.شریعتی افزود: این طرح

 اکنون در نوبت اعالم وصول قرار دارد.

عسکر توکلی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
تعاونی  های سهام عدالت گفت : مطالبات 
برخی فروشندگان سهام عدالت در مرحله 
اول هنوز پرداخت نشده است.  با توجه به 

پرداخت نشدن مطالبات برخی فروشندگان 
سهام در مرحله نخست، مردم سهام خود 
را نفروشند.متاسفانه بسیاری از سهام دارانی 
سهام  آزادسازی  نخست  مرحله  در  که 

عدالت با انتخاب روش مستقیم، سهام 
خود را فروخته بودند هنوز پول خود را 
دریافت نکردند.افرادی که روش مستقیم را 
انتخاب و با مراجعه به بانک ها سهام خود 

را فروخته بودند از لحاظ شرعی و قانونی 
مالک سهام خود هستند و به جز خودشان 
هیچ شخص یا ارگان دیگری نمی تواند به 

دنبال مطالبات آنها برود.

آزمون  گفت:  در  علوم  وزیر  غالمی، 
با  بهداشتی  پروتکل های  سراسری 
تعداد  می شود.  رعایت  بیشتر  دقت 
دانشگاهی  محل  و  رشته  زیادی 
داریم که مستقیما داوطلبان از طریق 

که  می کنند  انتخاب  تحصیلی  سوابق 
هیچ ضرورتی برای شرکت در کنکور 
غالمی  نیست.  آن ها  برای  سراسری 
نحوه  و  دانشگاه ها  ظرفیت  درباره 
هزار   9۱۲ گفت:  دانشجویان  پذیرش 

داوطلب می توانند در رشته محل های 
که بدون آزمون هستند، پذیرش شوند. 
کشورمان  عالی  آموزش  گفت:  وی 
رشد  نظر  از  جهانی،  های  ارزیابی  در 
است.  کرده  کسب   ۱۵ رتبه  علمی  

محمد هاشمی: استخر و جکوزی در کاخ مرمر توهم است

جزئیات طرح مجلس برای تغییر در شیوه سهمیه بندی بنزین

مردم سهام خود را نفروشند

کنکور سراسری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود

 رد صالحیت شده ها ثبت نام نکنند
کدخدایی گفت: توصیه می کنم افرادی که در 
گذشته رد صالحیت شده اند برای ۱۴۰۰ ثبت نام 

نکنند. البته این موضع شورای نگهبان نیست.

دستاویز قراردادن حادثه انفجار بیروت 
 غیرقابل قبول است

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: برخی افراد در لبنان با تحریک خارجی به 
دنبال اغراض خاص هستند، اگر عده ای از افراد، 
حادثه  بخواهند  خارجی  کشورهای  و  گروه ها 
تاثربرانگیز انفجار در بیروت را دستاویز اغراض و 

اهداف سیاسی قرار بدهند، غیرقابل قبول است.

ستاد انتخاباتی زدن برای »جو بایدن«
 در تهران ایده درستی نیست

عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: 
ستاد انتخاباتی زدن برای »جو بایدن« در تهران 
ایده درستی نیست. مبتنی بر داده های کارشناسی 
نیست و ایده خامی است، این کار دست طرف 

ایرانی در سیاست خارجی را می بندد. 

افشاگری فتاح اگر تبلیغاتی نباشد، مفید است

مصطفی هاشمی طبا  گفت: رئیس بنیاد مستضعفان 
شنبه شب مهمان برنامه نگاه یک بود. قریب به 
یک سال و ۱۸ روز پس از تغییر در ریاست این نهاد 
حاکمیتی و حضور پرویز فتاح در راس بنیاد مستضعفان، 
این برنامه با حضور فتاح به بررسی عملکرد یک ساله 
در دوران مدیریت جدید پرداخت. اقدامی که پرویز 
فتاح انجام داد که ان شاء  ا... با نیت خیر و صالح 
حساب  به  شفاف سازی  راستای  در  گامی  بوده، 
می آید و امیدوارم که رویکرد تبلیغاتی نداشته  باشد.

خبر جدید از استرداد پول های بلوکه 
شده ایران توسط چند کشور

وزیر امور خارجه درباره اینکه آیا تاکنون نسبت به 
بازگرداندن بخشی از مطالبات مالی مان از دیگر 
کشورها موفق بوده ایم، گفت: در برخی موارد بله، 
اکنون چند کشور مقداری از پول ما را بازگردانده اند.

سفر یکی از مقامات بلند پایه ایران به لبنان

موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار 
به  بلندپایه کشور  مقامات  از  یکی  کرد: سفر 
لبنان در حال برنامه ریزی است و طی روز های 
با سفر به  آتی اطالع رسانی می شود. ما چه 
لبنان  مردم  کنار  در  سفر،  بدون  چه  و  لبنان 
بود. وی در مورد تمدید تحریم های  خواهیم 
موضوع  این  گفت:  نیز  ایران  تسلیحاتی 
و  است  امنیت  شورای  برای  تهدیدی  بیشتر 
را تضعیف کند. نهاد  این  دارد  آمریکا تالش 

همتی: شبهات ایجاد شده برای بانک ها 
فرافکنی  است 

رئیس کل بانک مرکزی  گفت: کمتر از ۱۰ 
هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک عمدتا اموال 
تملیکی و برای فروش است، بسیاری از این 
کاربردهای  و  نیست  مسکونی  خانه  موارد 
نظر  در  منابع  داد:  ادامه  وی  دارد.  دیگری 
هزار   ۲۰ مسکن  ودیعه  برای  شده  گرفته 
مرابحه  »عقد  قالب  در  و  تومان  میلیارد 
خرید کاال و خدمات« است. نظام بانکی در 
برخوردار است  آمادگی کامل  از  حال حاضر 
و سهمیه بانک ها نیز مشخص شده است.
تاکنون سامانه مرتبط وزارت راه و شهرسازی 

به بانک ها متصل نشده است.

ساخت مسکن خبرنگاران
  قطعی است، اما ...

مسکن  ساخت  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
هم  ارشاد  وزارت  اما  است  حتمی  خبرنگاران 
باید همکاری کند. هم اکنون برای تحقق این 
امر در حال مذاکره با وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هستیم تا بتوانیم در این خصوص به 
توافق برسیم و در پی آن برنامه هایی را بر اساس 
جغرافیایی که تعیین کنند، جهت اجرای پروژه 

ساخت مسکن خبرنگاران پیش بینی کنیم.

دلیل عرضه نشدن پاالیشگاهی ها 
 ETF به عنوان

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : دلیل عدم عرضه 
به صورت ETF آماده نبودن زیرساخت های الزم 
از سوی این پاالیشگاه ها بود. سهام دولت در این 
پاالیشگاه ها به صورت بلوکی عرضه خواهد شد. 

در صورت صالحدید آن را شناور خواهیم کرد.

زنگنه:۷۰ درصد تجهیزات نفتی
 از داخل تامین می شود

زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه اعتقاد به ساخت داخل 
همواره از اولویت های صنعت نفت بوده و در این 
سال ها ده ها هزار کاال و تجهیز در داخل ساخته 
شده است، گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد 
خریدها در قالب قراردادهای EPC و EPD از 

سازندگان داخلی کاالها انجام می شود.

جناب آقای مهندس زینلی       
  مدیرعامل محترم شرکت بزرگ کویرتایر
با تالم و تاثر، درگذشت همشیره مکرمه را حضور جناب عالی

 و جمیع داغداران این مصیبت تسلیت عرض نموده  
از خداوند برای خواهر فقیده ، مغفرت و برای جناب عالی و بازماندگان محترم صبر مسئلت داریم.    

روحشان شاد و یادشان گرامی

 کانون هنرمندان خراسان جنوبی

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش ، بازسازی و تعمیرات امالک 

بیرجندی ها در مشهد مقدس 
  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی

ثبت شرکت                  
ثبت برند 

آنی ثبت تقی زاده

با قیمت مناسب

اقسـاط ۱۲ تـا ۲۰ مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان
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