
سرمقاله

دوشنبه 20 مرداد 1399 * 20 ذی الحجه 1441 * 10 آگوست 2020  روزنامه صبح استان * سال بیست و سوم* شماره 4700  

 

 

 

نباید توقع حل مشکالت را 
در هفته و ماه داشت

قالیباف: 

صفحه  ۶

حذف بسته های اینترنتی 
 خالف مقررات است

نوش آبادی:

ساختمان 9 طبقه بدون مجوز 
 مجمع تشخیص مصلحت 

افشاگری  فتاح: 

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 : صالحی مقدم

سرمقاله

کرونا و گونه خطرناک بشری 

کرونا دردهای بسیاری را در حوزه های مختلف به جان جامعه انداخته ، از حوزه اقتصاد 
و بهداشت گرفته تا  اجتماع و فرهنگ. زخم های کاری اش روی دیگری را از برخی 
در سازمان های اجتماعی پدیدار کرده است. چهره هایی طلبکار و وظیفه گریز که 
گویی برای انجام کاری که در شرح فعالیت های شان تعریف شده و برایش حقوق 
ماهانه دریافت می کنند، از مردم طلبکارند. طوری پاسخ ارباب رجوع را می دهند که 
 گویی لطف کرده اند و به محل کار تشریف فرما شده اند. اعتراض هم که می کنی ، 
پای کرونا را وسط می کشند، بیشتر که اعتراض می کنی ، جمله شومی را بر زبان می 
رانند که این روزها خیلی جاها شنیده می شود و به اصطالح باب شده است؛ »همینی 
که هست« همان جمله ای است که کرونا با خود آورده ، درک و صبر آدمی در برابر 
مشکالت حدی دارد و وقتی اتفاقات از آن حد می گذرد و نمی تواند چاره ای بیابد ، 
سرد می شود ، دلمرده و بی انگیزه و این همان وضعیتی است که خیلی ها با زیرکی 
چموشانه ای از آن بهره می برند و با فرار از مسئولیت هایشان ماجرا را چنان به نفع 

خود تغییر می دهند که دیگران به ستوه می آیند و ... مشروح در صفحه 2

 استاندار خراسان جنوبی گفت: بر اساس دستورالعمل های 
ستاد ملی کرونا، با متخلفان از ضوابط و پروتکل های 
بهداشتی برخورد می شود. معتمدیان با بیان این مطلب 
در جلسه ستاد مدیریت کرونای استان خاطرنشان کرد: 
کسانی که با نزدن ماسک و عدم رعایت پروتکل  های 
بهداشتی برای مردم مشکل ایجاد می کنند، باید منتظر 
آخرین  کرد:  تأکید  وی  باشند.  قانونی  برخوردهای 
مرحله در این برخوردهای قانونی، معرفی افراد خاطی 
به دستگاه قضایی است. استاندار گفت: بنا به اطالعات 
و نظرات دستگاه ها، مواردی درخصوص شیوه برخورد 

... مشروح در صفحه ۵

* رجب زاده

#  من ماسک می زنم

مجوز برخورد قانونی 
با متخلفان بهداشتی

 استاندار در جلسه ستاد مدیریت کرونای استان صادرکرد: 

برشی جوانانه از دستگاه های اجراییراه اندازی اولین شرکت سهام عدالت برای خراسان جنوبی 52کاهش 20 درصدی مسافران پروازی  بعد کرونا3

ضربه مهلک کرونا به یاقوت سرخ
کنسرسیومی برای حمایت از زرشکاران ایجاد شد 

صفحه   3

میالد باسعادت امام موسی کاظم )علیه السالم( مبارک

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خراسان جنوبی  جهت تکمیل حوزه بازاریابی  و 
پشتیبانی دستگاه کارتخوان نیرو می پذیرد. متقاضیان می توانند جهت کسب  اطالعات 
 بیشتر همه روزه از ساعت 8صبح تا 13 به آدرس شرکت واقع در انتهای بلوار مدرس ، 
نبش مدرس 61 ، ابتدای میالن مراجعه و یا با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند.

32323292 - 09159371053

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد: با توجه به طرح های سرمایه گذاری جهت تامین 
نیروی انسانی مورد نیاز ترجیحا بومی به شرح جدول ذیل را با ارزیابی توانمندی، شایستگی، طی 

فرآیند مصوب و از طریق کمیته جذب منابع انسانی استخدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و نحوه ثبت نام از طریق مراجعه به سایت اینترنتی 
www.pkhco.ir فرم درخواست همکاری تکمیل و به همراه مدارک )هویتی و تحصیلی ( تا تاریخ 
 ۹۹/۵/۲۸ به دفتر مرکزی شرکت واقع در کیلومتر ۵ جاده بیرجند – کرمان، جنب دانشکده کشاورزی، 

مجتمع تولیدات گیاهی امام رضا )ع( تلفن: ۰۵۶3۲۲۵۴3۵۰ واحد منابع انسانی مراجعه نمایند.

مدرک تحصیلی عنوان شغلیردیف 
مورد نیاز

تعداد افراد 
مورد نیاز

رشته های تحصیلی

کارشناس ۱
برنامه و بودجه

مدیریت کلیه گرایش ها- ۱ نفرلیسانس و باالتر
اقتصاد- حسابداری  کلیه 

گرایش ها – آمار

کارشناس 2
بازرگانی

مدیریت بازرگانی۱ نفرلیسانس و باالتر

اداری و منابع ۳
انسانی و پشتیبانی

مدیریت گرایش بازرگانی و ۱ نفرلیسانس و باالتر
صنعتی- حسابداری کلیه 

گرایش ها

 حسابداری –  حسابرسی – ۳ نفرلیسانس و باالترکارشناس مالی۴
آمار-  اقتصاد- مدیریت  

گرایش بازرگانی، مالی ، صنعتی

کارشناس ۵
کشاورزی

گرایش باغبانی 2 نفرلیسانس و باالتر

گرایش آبیاری و زهکشی2 نفرلیسانس و باالتر

گرایش حفظ نباتات2 نفرلیسانس و باالتر

گرایش تولیدات گیاهی2 نفرلیسانس و باالتر

بهداشت حرفه ای۱ نفرلیسانس و باالترکارشناس بهداشت۶

کارشناس ۷
دامپروری

دامپروری کلیه گرایش های 2 نفرلیسانس و باالتر
علوم دامی

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

جناب آقای غالمحسین حسینی
رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

جناب آقای حمیدرضا یوسفی
نایب رئیس محترم اتاق تعاون خراسان جنوبی 

انتخاب شما بزرگواران را دراتاق تعاون استان تبریک عرض نموده، امید است در پرتو 
الطاف حق موفق باشید.

شرکت مهندسی آترا فرداد

جناب آقای مهندس محمد فدوی
معاون محترم راهداری اداره کل راهداری و
 حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  

با کمال مسرت و خشنودی انتصاب شایسته جناب عالی را که حاکی 
از تعهد و توانمندی اجرایی شما می باشد ، صمیمانه تبریک و تهنیت 

عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات 
روزافزون تان را خواستاریم.

شرکت راهسازی و ساختمانی و تاسیساتی کویر زدا

جنـاب آقای مهنـدس زینلـی 
مدیر عامل محترم شرکت کویر تایر 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 
از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیریت شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس سید محمدحسین زینلی 
مدیر عامل محترم شرکت کویر تایر 

خبر تاسف بار فقدان خواهر بزرگوار جناب عالی ما را نیز غمگین کرد. 
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوییم، از درگاه خداوند متعال 

برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. 

محسن احتشام - رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند

اعضای محترم ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی

اقدامات ارزشمندتان در دهه والیت 
شایسته قدردانی است.

خداقوت – اجرتان با موال علی )علیه السالم( 

محتشمی نسب روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

ثبت نام و انتخاب رشته در تمام رشته های بدون آزمون
 کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی  بیرجند 

 www.azmoon.org               
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کرونا و گونه خطرناک بشری 
* رجب زاده

جان  به  مختلف  های  حوزه  در  را  بسیاری  دردهای  کرونا 
جامعه انداخته ، از حوزه اقتصاد و بهداشت گرفته تا اجتماع 
و فرهنگ. زخم های کاری اش روی دیگری را از برخی در 
سازمان های اجتماعی پدیدار کرده است. چهره هایی طلبکار 
شرح  در  که  کاری  انجام  برای  گویی  که  گریز  وظیفه  و 
فعالیت های شان تعریف شده و برایش حقوق ماهانه دریافت 
را  رجوع  ارباب  پاسخ  طوری  طلبکارند.  مردم  از  کنند،   می 
به محل کار تشریف  اند و  می دهند که گویی لطف کرده 
 فرما شده اند. اعتراض هم که می کنی، پای کرونا را وسط 
می کشند، بیشتر که اعتراض می کنی، جمله شومی را بر 
زبان می رانند که این روزها خیلی جاها شنیده می شود و به 
اصطالح باب شده است؛ »همینی که هست« همان جمله 
ای است که کرونا با خود آورده ، درک و صبر آدمی در برابر 
از آن حد می گذرد و  اتفاقات   مشکالت حدی دارد و وقتی 
نمی تواند چاره ای بیابد، سر می شود، دلمرده و بی انگیزه و 
 این همان وضعیتی است که خیلی ها با زیرکی چموشانه ای 
ماجرا  هایشان  مسئولیت  از  فرار  با  و  برند  می  بهره  آن  از 
ستوه  به  دیگران  که  دهند  می  تغییر  خود  نفع  به  چنان   را 
می آیند و این روزها البته کاری هم نمی توانند انجام دهند. 
جامعه زخم خورده از کرونا این روزها با چنین فاجعه ای هم 
مواجه است. نبود مسئولیت پذیری در اجرای کارهای مهم و 
روزمره در برخی سازمان ها و حواله دادن تحقق برخی امور به 
دوران بعد از کرونا ، اتفاق متناقضی است که مردم را به شدت 
نگران کرده است. از سویی مسئوالن از زندگی هوشمندانه و 
آموختن روش های زیستن با کرونا می گویند و از سویی در 
 سازمان های متبوع شان زمام امور چنان بر دست کروناست
اصرار  و  اضطرار  به  توجه  بی  کند،  حرکتی  با  کارها  که 
یابد و گاه حتی ماه ها به طول  ادامه می  ارباب رجوع   یک 
می انجامد. بهانه تاخیر در اجرای بسیاری از طرح  پروژه ها هم 
بر گردن کووید 19 می افتد و طوری عنوان می شود که گویی 
عواملی چون نبود مسئولیت پذیری الزم در قبال مطالبات اجتماع 
و نیازهای مردم هیچ دخلی در بروز چنین تاخیرها و کندی هایی 
ندارد. سوء استفاده از ویروس کشنده، هر روز با عواقب جبران 
ناپذیرتری در سطح جامعه در حال شیوع است. نفوذ کرونا به الیه 
های مسئولیت پذیری اجتماعی و سر برآوردن گونه ای خاص 
از بشر در این شرایط، زندگی را نا آرام و سخت کرده است. تعداد 
آدم هایی که دغدغه ای برای دیگران و نیازهایشان ندارند و 
رسیدن به آنچه خود می خواهند با هر وسیله ای برایشان توجیه 
پذیر است، بیشتر و بیشتر می شود. چون زخم خورده ها از این 
گونه جدید بشری بیشتر می شوند، هر که زخمی از این گونه می 
خورد برای دفاع از خود به یکی چون او تبدیل می شود. هراس بر 
جان می افتد از تصور روزی که کرونا جملگی انسانیت را مسموم 

کند.به هوش باشیم.

کمک ۱۱ میلیاردی به نیازمندان در دهه والیت
 
صدا و سیما- مردم خراسان جنوبی در دهه والیت 11 میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به نیازمندان استان کمک کردند. سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
استان گفت: این کمک ها شامل توزیع 9۶ سری جهیزیه به ارزش یک میلیارد و 1۷ میلیون تومان، توزیع هزار و ۳۲۸ کیلوگرم گوشت به ارزش سه میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان و توزیع ۴۶ هزار و ۶1۴ سبد غذایی و ۷۰ هزار وعده غذای گرم به ارزش ۶ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اعالم کرد:

برشی جوانانه از  دستگاه های اجرایی 
قاسمی- مدیرکل ورزش و جوانان استان 
برای  اجرایی  دستگاه   ۲1 اینکه  بیان  با 
دهند،  می  انجام  خوبی  اقدامات  جوانان 
های  برنامه  در  جوانانه  برش  اما  گفت: 
به دنبال  ندارند و  خود به صورت خاص 
این موضوع هستیم. عزیزی روز گذشته 
هفته  مناسبت  به  که  خبری  نشست  در 
و  اجتماعی  های  مشارکت  و  ها  تشکل 
ورزش  حوزه  ای  رسانه  فعاالن  از  تقدیر 
تالش  کرد:  تصریح  شد،  تشکیل  استان 
داریم که در حد توان با همکاری فرابخشی 
بسترسازی  ها،  ظرفیت  به  توجه  با  و 
مناسبی برای شکوفا سازی جوانان داشته 
باشیم تا بتوانیم به گام دوم انقالب تحقق 
با  سازی  گفتمان  با  افزود:  وی  بخشیم. 
دستگاه های اجرایی می توانیم شعار جوان 
باوری و جوان یاوری را محقق کنیم که 
 در ابتدا توانایی و ظرفیت های جوانان و 
سمن ها را معرفی می کنیم و برای رسیدن 
به اهداف به جوانان با کمک دیگر دستگاه 
در  گفتۀ وی  به  کرد.  ها کمک خواهیم 
قالب این شعار، دستگاه های اجرایی در 
برنامه ها و فعالیت های خود برش جوانانه 
خواهند داشت و جوانان را در برنامه های 
خود می بینند و البته در این راه خود جوانان  

نیز باید بستر مناسب را فراهم کنند. 

50 سمن تا 1400

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره 
به اینکه به دنبال ساختار سازی در حوزه 
جوانان و سمن ها هستیم، گفت: اکنون ۳5 
سمن در خراسان جنوبی فعال هستند که 
از این تعداد سمن فعال در استان 1۶ سمن 

شهرستان  و  باشند  می  فعال  بیرجند  در 
های درمیان و نهبندان فاقد سمن هستند. 
را  رقم  این   1۴۰۰ تا  داد:  ادامه  عزیزی 
به5۰ سمن به ازای هر 5 هزار نفر خواهیم 
رساند که در این راستا به دنبال ایجاد بستر 
مناسب و راه اندازی خانه های جوان در 
تا شهرستان  ها هستیم  تمام شهرستان 
های فاقد سمن نیز با توجه به مزیت ها 
و محدودیت ها و مشکالت، سمن هایی 
راه اندازی کنند. وی تصریح کرد: به دنبال 
های  نقش  و  استعدادها  مدیریت  ایجاد 
اثرگذار سمن ها در جامعه هستیم. به گفتۀ 
وی در سال گذشته حدود یک میلیارد و 
۴5۰ میلیون تومان در قالب طرح ها به 
سمن ها داده شده است و ۶ تفاهم نامه با 

سمن های جوانان داشته ایم.

چالش مصوبات سفرهای استاندار

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره 
به اینکه وارد دومین سال خدمت خود در 
خراسان جنوبی می شود، گفت: در ابتدای 
سکان داری این مسئولیت با چالش هایی 
روبه رو بوده ایم که یکی از آنها مصوبه 
بود.  به شهرستان ها  استاندار  های سفر 
عزیزی تصریح کرد: در این سفرها حدود  
مبلغ حدود 1۴1  با  1۰۰ مصوبه ورزشی 
داشتیم  تومان  میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد 
های  زیرساخت  توسعه  عطف  نقطه  که 
ورزشی استان بود. وی بیان کرد: تا کنون 
۲۸ پروژه به بهره برداری و افتتاح رسیده 
است و تا پایان 1۴۰۰ بیش از ۳۸ پروژه 
دیگر نیز به افتتاح می رسد. به گفتۀ وی 
چالش بعدی عدم اولویت دهی پروژه ها 

فرمانداران  توسط  ورزشی  ها  فعالیت  و 
شهرستان ها بود که بودجه های اندکی را 
به این موضوع اختصاص داده بودند که با 
توجه به  ظرفیت ها و جمعیت ها افزایش 

چشم گیری داشته است. 

مشکل 27 صدم درصد

بیان  با  مدیرکل ورزش و جوانان استان 
بر  مالیات  ما  مشکالت  از  یکی  اینکه 
ارزش افزوده ۲۷ صدم درصد بود، عنوان 
نرسیده  ما  دست  به  اعتبارات  این  کرد: 
سازی  آزاد  با  آینده  سال  در  که  است 
از مشکالت رفع   ۲۷ صدم درصد خیلی 
می شود و می توان پروژه های بسیاری 
را به بهره برداری رساند و حتی می توانیم 
تعداد پروژه های افتتاحی را از ۳۸ مورد 
اولویت  به  توجه  با  از 5۰ مورد  بیش  به 

ها افزایش دهیم. عزیزی تأکید کرد: به 
شهرستان های مرزی که دستگاه های 
گرفته  نظر  در  آنها  توسعه  برای  معین 
شده است نیز توجه خاصی داشته ایم و 
حوزه  در  اغلب  که  متنوعی  های  پروژه 

افتتاح زمین چمن مصنوعی می باشد در 
شهرستان های درمیان، زیرکوه،  نهبندان 
و سربیشه با همکاری دستگاه های معین 
داشته ایم. وی به چگونگی واریز بودجه 
به هیئت های ورزشی استان هم اشاره 
کرد و گفت: پرداختی به هیئت ها با توجه 
به تفاهم نامه تعهدی می باشد که در سه 
بخش در نظر گرفته شده است، که یک 
بخش آن شامل 11 رشته ورزشی که در 
سند توسعه ورزش قهرمانی دیده شده اند، 
می شود و بخش دیگر رشته های ورزشی 
های  رشته  دیگری  و  است  مخاطب  پر 

همگانی هستند که هر کدام با توجه به 
میزان تعهد قهرمانی، استعدادیابی، افزایش 
مربیان و میزبانی و دیگر موارد ذکر شده 
به گفتۀ  بودجه هایی دریافت می کنند. 
ارائه شده به هیئت ها  وی بودجه های 

بدون در نظر گرفتن خرید تجهیزات است 
که خود اداره کل ورزش و جوانان انجام 
می دهد و حدود ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار 
برای آن گذاشته ایم و همچنین اعزام ها 

را نیز در بر نمی گیرد. 

اجرای 30 برنامه در هفته تشکل ها

جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون  سرپرست 
بیان  با  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
اینکه در هفته تشکل ها و مشارکت های 
شود،  می  اجرایی  برنامه   ۳۰ اجتماعی 

گفت: از 19 الی ۲5 مرداد ماه هفته تشکل 
ها نام گذاری شده است که در این هفته 
اجرایی  های  برنامه  مهمترین  جمله   از 
می توان به تجهیز ۴ خانه جوان در شهرستان 
فردوس،  و  بیرجند، طبس، سربیشه  های 
بازدیدهایی از سمن ها و استارت آپ ها و 
صنایع فعال و تجلیل از سمن های فعال 
کرد.  اشاره  کرونا  از  پیشگیری  بخش  در 
هستیم  جوانانی  دنبال  به  ما  افزود:  قناد 
که دغدغه مند جامعه خود هستند و این 
نهاد  مردم  های  سازمان  قالب  در  جوانان 
جوانان سازماندهی می شوند و آینده سازان 
مدیریتی این کشور هستند و در آینده شعار 
مشاوران جوان دستگاه های اجرایی را به 
مدیران جوان تبدیل خواهند کرد. وی بیان 
استان در پویش  کرد: سمن های جوانان 
همت جوانانه و کمک مؤمنانه نشان دادند 
که پتانسیل های باالیی دارند و حدود ۲5۰۰ 
بسته غذایی با هزینه میانگین برای هر بسته 
۳۰۰ هزار تومان، جمع آوری و توزیع کردند 
 و حدود ۷۳ میلیون تومان کمک های خیرین 
جمع آوری شد. به گفتۀ وی سمن های 
جوانان خدمات بدون منت و داوطلبانه خود 
اجتماعی، علمی  را در ۴ محور فرهنگی، 
و  دهند  می  انجام  مذهبی  و  پژوهشی  و 
ورزش  کل  ادارات  و  دولت  که  آنجایی  از 
و جوانان توانایی برنامه ریزی برای همه را 
ندارد سمن ها بازوی قدرتمند ما هستند که 
در این راه کمک می کنند. قناد با اشاره به 
اینکه فلسفه تشکیل سمن ها این است که 
ما بتوانیم آنان را به سمت کار تشکیالتی و 
گروهی هدایت کنیم، عنوان کرد: اگر جوانان 
را در قالب سمن ها ساختار بندی و گروه بندی 

کنیم نظارت بر آنان بهتر انجام خواهد شد.

32 44 66 66 
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آزادی ۸ زندانی بدهکار مالی به مناسبت عید غدیر

 صدا و سیما - ۸  زندانی بدهکار مالی غیر عمد خراسان جنوبی، به مناسبت عید غدیر و با رضایت شکات و کمک ستاد دیه آزاد شدند. رئیس ستاد دیه استان گفت: 
به مناسبت عید غدیر قرار است ۲۶ زندانی دیگر هم آزاد شوند. حسین پور افزود: مجموع بدهی این ۳۴ نفر، ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که ۱۴ میلیارد تومان 

آن را شاکیان بخشیدند و بقیه از محل کمک بنیاد مستضعفان و ستاد دیه کشور و استان پرداخت شد.
* سالم چند وقته که واقعا نگران آینده 
یک  زمان  هر  هستم.  کارم  و  کسب 
های  برنامه  تمام  شد  عوض  استاندار 
قبل بهم ریخت از وقتی گفتن آقای 
استاندار قراره برن خوزستان کال بهم 
ریختم شاید باورتون نشه ولی اونقدر که 
از رفتن استاندار هراس دارم از جابه جایی 
دالر و قیمت مواد اولیه نمی ترسم. آقای 
استاندار ما روی حرف ها و قول های شما 
کارمون رو شروع کردیم لطفا تا به نتیجه 

رسوندنش فکر رفتن به سرتون نزنه.

ادارات  کاری  ساعت  که  زمانی  از   *
عوض شده خواب و زندگی کارمندان 
اینکه ساعت  بجای  بهم ریخته شده 
۶/۴۵ تا ۱۳/۴۵ تعیین شد تا برق کمتری 
مصرف شود ساعت ها کمتر می شد. 

ارباب رجوع آن ساعت نیست.
هیچکس  چرا  عزیز،  آوای  سالم   *
یه  نمیکنه   Lpg گاز  برای  فکری 
باید  کپسول که واسه روستا میخوام 
برم در شرکت گاز و با در بسته روبرو 
بشم آقا ما راضی هستیم گرون کنید 
کنیم  پر  رو  مون  کپسول  بذارید   اما 
یه فکری برای مردم بکنید واسه همه 
چی تو صف بودن با کارت ملی به خدا 

به شعور آدم برمیخوره .

* سالم به آوا و سالم به مردم زمان 
شناس استان که با حضور به موقع خود 
الزام  برای  اعالم موضع  و  در صحنه 
استانداری  در  معتمدیان  آقای  ابقای 
پیام واضح و روشنی  خراسان جنوبی 
به پایتخت رساندند که از این اشتباه 
جلوگیری شود. خیلی از آشنایان ما در 
تهران و شهرهای دیگر در گروه های 
فضای مجازی می پرسیدند در آنجا چه 
خبر است. مردم همیشه برای بیرون 
می  اعتراض  و  تجمع  مدیران  کردن 
برای نگه داشتن یک  اینجا  کنند در 
مدیر اینقدر جنب و جوش دارند و این 

نشان از قدرشناسی مردم استان دارد.

* چرا نیروهای سد معبر به وظیفه خود 
عمل نمی کنند. برای یک موضوع صد 
 بار زنگ زدیم تا محل میان و برمی گردند. 
چرا مسئولین پیگیری نمی کنند اگر 
جلوی منزل خودشان می بود اجازه می 
دادند بیان میوه بفرشند و آشغال ها را 

بریزند.

* اعضای شورای شهر بیرجند به نظر 
شما فاصله ۲۵سانتی متری قبرها در 
از  قسمت جدیدساز قبرستان بیرجند 
انجام  و  متوفیان  اقوام  حضور  لحاظ 
هم  با  مزاحمت  بدون  مذهبی  امور 
خالی  قبرهای  هنوز  است.  امکانپذیر 
فرصت چاره اندیشی را می دهد وگرنه 
از  پیشگیری  باید جهت  دیگر  مدتی 
ترافیک انسانها طرح زوج و فرد را در 

آن قطعات اجرا کنید.

* با سالم. استاندار محترم ضمن اینکه 
باشد  انشاءا... رفتن شما کنسل شده 
ساخت  درباره  که  را  دستوراتی  لطفا 
فرهنگسرای  مجاورت  در  هنر  برج 
شهرداری بیرجند و ادامه ساخت پارک 
موزه دفاع مقدس بلوار صیاد و تفکیک 
اداری  قسمت  از  فرنگی  کاله  ارگ 
مثل همیشه به جد پیگیری فرمایید. 
با دستور شما  بده فقط  خدا خیرتون 

کارها پیش می رود.

راست  سمت  های  کوچه  سالم،   *
امامت ۴۷ به نام سپیده ۱ و ۳ و ۵ و 
۷ نامگذاری شده در حالی که امامت ۱ 
و ۳ و ۵ مستقیم به کوچه های سپیده 
وصل نیست بهتر نیست برای سردرگم 
نشدن بجای امامت ۴۷ خیابانی مثال 

به نام خیابان نیاوران نامگذاری کنید.

جاده  پروژه  از  سال  ده  سالم   *
سازی مسیر کمربندی فلکه سپاه به 
سمت شهرک چهکند می گذرد لطفا 
استاندار  و  راه  اداره  محترم  مسئولین 

محترم یه اقدامی بکنید.

* باسالم خدمت مدیرکل هواشناسی 
استان جناب آقای خندان رو، نوغاب 
شهرستان  مرکزی  بخش  ازتوابع 
شهرستان  کشاورزی  قطب  درمیان 
نوغاب  اراضی  در  باشد  می  درمیان 
کشاورزی،  چاه  حلقه   ۲۳ درمیان 
جهادکشاورزی،  ای  گلخانه  مجتمع 
باغی،  آبی  مزارع  هکتار  هزار  دو 
ایستگاه  فاقد  زرشک  فرآوری  سه 
کشاورزان  ما  باشد  می  هواشناسی 
خواستار ایستگاه هواشناسی در نوغاب 
درمیان هستیم. هر سال خسارت های 

زیادی متحمل می شویم.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

راه اندازی اولین 
شرکت سهام عدالت 

برای استان 
گذاری  سرمایه  شرکت  نخستین 
شده  پذیرفته  استانی  عدالت  سهام 
اوراق بهادار تهران، برای  در بورس 
خراسان جنوبی فعال شد. به گزارش 
بورس  اعالم  به  بنا  سیما،  و  صدا 
اوراق بهادار تهران، مردم استان که 
عدالت  سهام  در  غیرمستقیم  روش 
را انتخاب کرده اند می توانند با نماد 
سهام  ستد  و  داد  شاهد  “وسخراج” 
معامالت  دوم  بازار  در  شرکت  این 
بورس تهران باشند که دارای سهام 
۳۶ شرکت از صنایع مختلف فلزات 
اساسی، بانکی، پاالیشگاهی و خودرو 
است که ارزش آن به بیش از  ۱۰ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر 
برای  سهامداران  گفت:  استان 
که  بانکی  های  درگاه  به  فروش 
متعلق  معتبرشان  شبای  شماره 
کنند.   مراجعه  است،   بانک  آن  به 
جعفری با بیان اینکه با پیش بینی 
عدالت  سهام  ارزش  بازار،  وضعیت 
در روز های آینده بیشتر خواهد شد، 
از  کرد  توصیه  سهامداران  همه  به 
حال  در  خود  عدالت  سهام  فروش 
افزود:  وی  کنند.  خودداری  حاضر 
مالی  نیاز  دلیل  به  که  سهامدارانی 
را  خود  عدالت  سهام  فروش  قصد 
انجام  هماهنگی های  طبق  دارند، 
شده، بانک ها اقدام به صدور کارت 
اعتباری برای رفع نیاز های مالی آنها 

خواهد کرد. 
دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
دیگر  عبارت  به  گفت:  استان 
سهامدارانی که سهام عدالت خود را 
نگهداری کنند، همزمان با مالکیت 
سهام شرکت سرمایه گذاری استان 
و بهره مند شدن از افزایش ارزش آن 
در بازار سرمایه، امکان دریافت اعتبار 
از  اعتباری  کارت  به صورت  وام  یا 
برخی بانک ها از جمله بانک ملی را 
خواهند داشت. از ۶۴۷ هزار و ۴۰۹ 
خراسان  در  عدالت  سهام  مشمول 
جنوبی ۱۸۴ هزار و ۵۶۳ نفر، روش 
نفر   ۸۴۶ و  هزار   ۴۶۲ و  مستقیم 
روش غیر مستقیم را انتخاب کردند.

خبر ویژه

ضربه مهلک کرونا به یاقوت سرخ

سبک مدیریتی 
بند دره

سالم. همشهری شما هستم و ساکن 
پایتخت و دورادور مسائل استان را رصد 
می کنم. توفیقی شد برای دست بوس 
مادر به بیرجند سفر کردم  و سری هم 
شهر  اطراف  گردشگری  مناطق  به 
زدم. در بازدیدی که از منطقه بند دره 
داشتم واقعا برایم جالب بود نسبت به 
سفر قبلم یک انقالب صورت گرفته 
بود، دوستم که مرا همراهی می کرد 
نتیجه مشارکت همه دستگاه  را  آن 
های استان برای انجام آن دانست و 
اینکه در مدتی کم ، کاری انجام شد 
که سال ها انجام آن با روال عادی 
مدیران زمان می برد. در پرس و جو 
آقای  از همت  منطقه  آن  بومیان  از 
پیگیری  و  جهادی  کار  و  استاندار 
مستمر ایشان می گفتند. من خواستم 
ضمن تشکر از ایشان که با همت بلند 
خودشان مسائل را اینگونه به پیش می 
برند اعتراف کنم که این سبک کار و 
مدیریت همان اتفاقی است که کشور 
و نظام به آن نیاز دارد و متاسفانه این 
ما کمرنگ  مدیران  در جامعه  روزها 
شده اند. اگر نوع کارکرد دستگاه ها 
) بر اساس آنچه که شنیدم و پرس 
و جو کردم ( توانسته این موفقیت و 
رکورد را به بار آورد باید گفت بدون 
شک یک مغز متفکر و یک سبک 
مدیریتی پشت این برنامه هاست که 
 آن سرمایه اصلی به حساب می آید. 
منطقه  این  در  آنچه  بگوییم  اگر 
گردشگری فراموش شده  اتفاق افتاد 
نمونه بارز یک سبک مدیریتی است 
می توان اصرار کرد که  باید این سبک 
مدیران  تمام  بین  دره  بند  مدیریتی 
استان ترویج گردد تا تمام پروژه ها به 
همین شکل به سرانجام خوبی برسد.  
ر . س  از تهران

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

تاثیر  تحت  جنوبی  خراسان  سرخ  یاقوت 
ضربات کرونا قرار گرفته و قراراست با تشکیل 
حمایت  حوزه  این  فعاالن  از  کنسرسیومی 
شود. کشاورز در گرمای تابستان و در سرمای 
استخوان سوز زمستان با سختی فراوان نهایت 
تالش خود را برای به بار نشستن محصول 
انجام می دهد ولی تجربه سال های متمادی 
نشان داده که در نهایت سهم اصلی نصیب 
دالل و واسطه گر می شود و برای کشاورز جز 

دستان پینه بسته چیزی باقی نمی ماند.
 به گزارش مهر، محصول استراتژیک زرشک 
نیز از این قصه مستثنی نیست و از طرف دیگر 
مشکالت دیگری در حوزه صادرات و بازاریابی 
آن وجود دارد که فعاالن اقتصادی و کشاورزی 
تشکیل  با  گرفتند  تصمیم  خراسان جنوبی 
کنسرسیوم زرشک و با همفکری و همکاری 
همه جانبه این مشکالت را کاهش دهند. در 
این راستا کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
بیرجند با هدف تعیین اعضای کنسرسیوم 
زرشک و مشخص شدن وظایف هر کدام از 

بخش های این کنسرسیوم برگزار شد.
کمیسیون  رئیس  خیریه  حسین  سید 
این  در  بیرجند  بازرگانی  اتاق  کشاورزی 
جلسه اظهار کرد: کنسرسیوم زمانی تشکیل 
قسمت های  در  می خواهیم  که  می شود 
داشته  داشته  مشارکت  کار  یک  مختلف 
باشیم تا در نهایت ارزش معامالتی برای 
بیان  کرد:  وی  کنیم.  ایجاد  کاال  یک 
کنسرسیوم ها با این هدف تشکیل می شوند 
که از امکانات موجود به بهترین نحو ممکن 

استفاده شود.

تشکیل کنسرسیوم به بازاریابی 
محصول زرشک در بازارهای 

صادراتی کمک می کند
بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
بیرجند گفت: در زمینه محصول استراتژیک 
کنسرسیوم  تشکیل  با  اگر  نیز  زرشک 
مضاعفی  توان  شود  تجمیع  توانایی ها 
ویژه  به  آن  فروش  و  بهتر  بازاریابی  برای 
در بازارهای صادراتی به وجود خواهد آمد. 
خیریه با بیان اینکه طرح ایجاد کنسرسیوم 
زرشک در شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی مطرح و تصویب شده است، اظهار 
کرد: می خواهیم با تشکیل این کنسرسیوم 
منافع  زرشک  محصول  حوزه  در  فعاالن 
بیشتری از کارکرد خود به دست آورند. وی 
بیان کرد: در زمینه اعضای کنسرسیوم نیز سه 
نفر از تولیدکنندگان به پیشنهاد اتاق بازرگانی، 
سه نفر از تولید کنندگان به پیشنهاد جهاد 
کشاورزی، سه نفر از فعاالن در حوزه صنایع 
تبدیلی و تکمیلی به پیشنهاد جهاد کشاورزی 
از  برخی  نمایندگان  و  صمت  سازمان  و 

سازمان ها و ادارات مرتبط پیشنهاد شده است.

لزوم  همکاری کنسرسیوم 
و میز صادراتی 

بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
بیرجند ادامه داد: تالش ما بر این است که 

میز  و  خراسان جنوبی  زرشک  کنسرسیوم 
صادرات عناب و زرشک همکاری مضاعفی 
داشته باشند تا در این حوزه از موازی کاری 
جلوگیری شود. خیریه گفت: در کنسرسیوم 
ما کار را با آموزش در بخش تولید شروع 
می کنیم و در این زمینه با استفاده از مبانی 
علمی پیش می رویم و در نهایت نیز کار را 
با صنایع تبدیلی و تکمیلی ادامه خواهیم داد. 
وی اظهار کرد: متأسفانه در شرایط فعلی یکی 
از مشکالتی که برای محصول زرشک به 
وجود آمده، این است که به واسطه کاهش 
تقاضای مصرف و صادرات آن در اثر کرونا 
میزان زیادی از محصول زرشک کشاورزان 

خراسان جنوبی در انبارها مانده است.

خروج ریشه زرشک از استان 
بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
بیرجند با اشاره به اینکه این موضوع بر قیمت 
است،  گذاشته  تأثیر  نیز  زرشک  محصول 
بیان کرد: باید در زمینه خروج ریشه محصول 
استراتژیک زرشک از استان نیز سختگیرانه تر 
برخورد شود. خیریه یادآور شد: زرشکی که 
کنسرسیوم اجازه صادرات آن را بدهد بی شک 
از کیفیت باالیی نیز برخوردار خواهد بود تا در 

بازارهای صادراتی نیز مورد اقبال واقع شود.
وی با تأکید بر اینکه باید مصرف زرشک و 
استفاده از آن را در صنایع تبدیلی و تکمیلی 
باال ببریم، اظهار کرد: عالوه بر این باید با 

افزایش  را  زرشک  داخلی  مصرف  تبلیغات 
می دهیم. غالمرضا دره کی معاون مدیریت 
امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
بینی  پیش  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  نیز 
می شود که در سال جاری حدود ۲۲ هزار تن 
زرشک خشک از سطح باغات خراسان جنوبی 

برداشت داشته باشیم که افزایشی را نسبت به 
سال های قبل نشان می دهد. وی بیان کرد: در 
سال های اخیر آفات و بیماری های مرتبط با 
محصول زرشک مورد بررسی قرار گرفته و 
اقدامات پیشگیرانه ای در این حوزه انجام شده 
است که نتیجه آن را در افزایش برداشت این 
محصول در استان می بینیم. معاون مدیریت 
امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه زرشک خراسان جنوبی بهترین 
کیفیت را در موقع برداشت دارد، گفت: اگر 
گاهی شاهد کاهش کیفیت زرشک هستیم به 
واسطه مسائلی است که بعد از برداشت برای 

این محصول رخ می دهد.

فعالیت ۳۶ هزار بهره بردار 
زرشک در استان

دره کی با اشاره به اینکه بزرگترین چالش در 
حوزه محصول زرشک خرده مالکی است، 
اظهار کرد: در حال حاضر در خراسان جنوبی 
۳۶ هزار بهره بردار زرشک وجود دارد. وی 
یادآور شد: جهاد کشاورزی استان هیچ گونه 
مجوز رسمی برای خروج ریشه محصوالت 
استراتژیک خراسان جنوبی نداده است و تنها به 
صورت بسیار محدود برای برخی از پژوهشگاه ها

 و مراکز تحقیقاتی صورت گرفته است.
بازرگانی  اداره  رئیس  راد،  بهشتی  سعید 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجی 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: 

در زمینه فعالیت های کنسرسیوم باید بررسی 
کنیم که می خواهیم در حوزه تولید، بارگاه های 
زرشک و یا بسته بندی و صادرات چه اقداماتی 
انجام دهیم. وی بیان کرد: این نکته از آن جهت 
حائز اهمیت است که هر کدام از بخش های 
تولید و صادرات حوزه بزرگی را شامل می شود 

و به عنوان مثال ما در بخش تولید زرشک با 
۳۶ هزار بهره بردار زرشک سر و کار داریم.

سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
خراسان جنوبی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
گفت: اگر کنسرسیوم را تخصصی تر کنیم 
به نتایج مطلوب تری می رسیم. سرحدی از 
فعاالن اقتصادی حوزه محصول زرشک و 
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت خاوران 
نیز در این جلسه اظهار کرد: تولید زرشک 
کشور در اختیار خراسان جنوبی است و سایر 
استان ها به صورت بسیار محدود و کم این 
محصول را کشت می کنند. وی بیان کرد: 
به  بخشیدن  اعتبار  هدف  کنسرسیوم  در 
این محصول اصلی استان از طریق افزایش 
کیفیت و قیمت گذاری مطلوب به ویژه برای 

بازارهای صادراتی است.

هدف کنسرسیوم
این فعال اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرد: 
همفکری  و  همکاری  با  بتوانیم  امیدواریم 
جمعی  منافع  کنسرسیوم  در  تالش  و 
تولیدکنندگان، بهره برداران و صادرکنندگان 
استراتژیک  محصول  این  زرشک، 
خراسان جنوبی را تأمین کنیم. حسین طالبی از 
دیگر فعاالن در عرصه صادرات زرشک نیز در 
این جلسه بیان کرد: متأسفانه نبود بسته بندی 
مطلوب زرشک، خشک شدن آن در شرایط 
غیر استاندارد و بسیاری از موارد دیگر بعد از 

برداشت کیفیت زرشک را پایین می آورد که 
در حوزه صادرات تأثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه برای دریافت یک مجوز 
بسته بندی بسیار سخت گیرانه عمل می شود، 
محصول  زمینه  در  آموزش  باید  ادامه داد: 
زرشک را از پایه شروع کنیم تا محصول در 

زمان و موقعیت مطلوب برداشت شود.

نگاهی به مشکالت 
صادرکنندگان زرشک

زرشک  صادرکنندگان  دیگر  از  رضایی 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به 
اینکه در طول دو- سه سال گذشته حدود 
مختلف  کشورهای  به  زرشک  تن   ۷۰۰
صادر کرده است، گفت: مهمترین مشکل 
واسطه  به  زرشک  کیفیت  آمدن  پایین  ما 
سهل انگاری هایی است که بعد از برداشت 
صورت می گیرد. وی با بیان اینکه از جمله 
این سهل انگاری ها خشک کردن زرشک در 
شرایط غیر استاندارد است، اظهار کرد: باید 
تری  جدی  نظارت  زرشک  کارگاه های  بر 
صورت گیرد تا خشک شدن این محصول 

در شرایط استاندارد صورت گیرد.
گفتنی است در پایان جلسه رأی گیری برای 
تعیین اعضای کنسرسیوم زرشک انجام شد 
که در بخش صادر کنندگان اتحادیه زرشک 
کاران خراسان جنوبی ۷ رأی، آقای رضایی 
۱۰ رأی، آقای احتشام ۱۵ رأی، آقای طالبی 
۵ رأی، آقای بزرگمهر ۳ رأی، آقای خامه زر 
۶ رأی و آقای ملکی ۵ رأی را به دست آورد.

در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز آقای 
صفار پور ۱۵ رأی، آقای بیکی ۱۷ رأی، آقای 
مهرور ۸ رأی، آقای جهانی ۴ رأی و آقای 

خسروی نیز ۱۰ رأی را به دست آورد.

کنسرسیومی برای حمایت از زرشکاران ایجاد شد  
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای میثم باقی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه و کد ملی ۰۶۴۰۴۴۹۹۱۳ صادره از بیرجند 
در ششدانگ یک قطعه کارگاه درب و پنجره سازی دو جداره به مساحت ۲۶۱/۵۹ مترمربع قسمتی از پالک ۱۴۴۴ 
فرعی از ۳۳۸ فرعی از ۳۴۵- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت کربالیی موال بهدانی  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/5/4    تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1399/5/20
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



موفقیت و انرژی

تلقین 

معذرت خواهی کنید

نمی توانید خودتان را به خاطر کاری که در حق 
کس دیگری انجام داده اید، ببخشید؟ گاهی 
وقت ها برای جبران اشتباه تان تنها کافی است 
از آن فرد معذرت خواهی کنید.  که صادقانه 
معذرت خواهی چنانچه به صورت حضوری و 
مستقیماً انجام شود، قطعاً مؤثرتر است ولی اگر 
 این کار برای تان شدنی نیست، می توانید به طور 

غیرمستقیم معذرت خواهی کنید. 
به عنوان مثال، زنی که یک معذرت خواهی به 
شوهرش بدهکار بود، نسخه از بازي» متأسفم« 
را به همراه یک یادداشت برای وی فرستاد ! 
شوهرش هم در پاسخ وی یک نسخه از آهنگ 

قدیمی» متأسفم« را برای وی فرستاد.

قدرت باورنكردني تلقین

برای تلقین کردن، ابتدا فقط یک جمله را برای 
خود تکرار می کنیم. البته تکرار یک جمله به 
تنهایی و فقط برای یک بار، نتیجه ای نمی دهد. 
قدرت تلقین زمانی آشکار می شود که بارها و 
بارها آن جمله را با خود تکرار کنید. برای درک 
بهتر این مسئله یک مثال می زنیم. فرض کنید 
»حتما  می گویید:  خود  با  دارید.  امتحان  فردا 
امتحان فردا را خراب می کنم. هیچ چیز یادم 
نیست«. اتفاقی که برای شما می افتد این است 
که تا لحظه امتحان، این جمله را بارها و بارها در 
درون خود تکرار می کنید. با این کار احساس بد و 
استرس را به خود منتقل می کنید. حاال حتی اگر 
یکی از دوستان شما قبل از امتحان بگوید: »حتما 
در امتحان موفق می شویم«، احساس منفی در 
شما شدیدتر می شود. نحوه عملکرد تلقین چگونه 
است که این اتفاق می افتد؟ شاید عجیب به نظر 
بیاید اکثر افراد موفق از هوش معمولی برخوردار 
هستند. اما یکی از عواملی که باعث موفقیت آنها 
می شود، این است که آنها همواره خود را در 
معرض جمالت مثبت و امیدوارکننده قرار می 
دهند. ضمیر ناخود آگاه انسان در مقابل جمالتی 
که به دفعات تکرار می شود نمی تواند مقاومت 
زیادی کند و باالخره آن را قبول خواهد کرد. 
ضمیر ناخودآگاه قدرت تشخیص ندارد.نمی تواند 
بفهمد چه جمله ای برای شما مثبت است و در 
بار منفی دارد   مقابل چه جمله ای برای شما 
به هر حال این ضمیر فاقد قدرت تشخیص بوده 
و جمالت را قبول می کند. به طور کلی اعتماد 
نفس همین است. پس بهتر است این قدرت به 

کنترل در بیاید.

مزایای روغن سیاه دانه در زیبایی

روغن سیاه دانه، با خاصیت ضدالتهابی و آنتی 
اکسیدان، یکی از پر طرفدارترین روغن ها در 
زیبایی است. وجود کلیسم،  و  سالمت پوست 
پتاسیم، منیزیم ، روی و عناصر کمیاب در سیاهدانه 

یافت می شود.
این ها تغذیه یک پوست سالم و زیبا است که به 
راحتی با مصرف روغن سیاه دانه به دست می آید. 
روغن سیاه دانه، در موارد دارویی و درمانی پوست 

هم استفاده می شود. 

خوابیدن در زمان های نادرست

عالوه بر خواب ناکافی، خوابیدن در ساعات اشتباه 
نیز می تواند انرژی را پایین بیاورد. خوابیدن در طول 
روز به جای شب، ریتم شبانه روز بدن را مختل 
خواهد کرد و تغییر بیولوژیکی است که در پاسخ به 

نور و تاریکی در سیکل 24 ساعت شبانه روز، رخ می 
دهد.زمانی که الگوی خواب ما با ریتم شبانه روز مان 
همگام نیست، ممکن است خستگی های مزمن 
توسعه یابد که البته بیشتر برای افرای که به صورت 

شیفتی کار می کنند یا شب کار هستند.

سرکه را چاشنی کنید

سرکه نه تنها چاشنی خوش عطر و بویی است، 
بلکه می تواند یک داروی طبیعی برای حذف انگل 
ها هم باشد، آن را چاشنی هر غذایی کنید. گذشته 
از این اگر یک قاشق غذاخوری سرکه را با یک 

لیوان آب مخلوط کنید، می توانید به خاصیتی 
که برای کشتن انگل های بدن تان دارد هم 
امیدوار شوید. نوشیدن هر روز این معجون می 
تواند برای از بین بردن انگل های معده و درمان 

عفونت های شدید معجزه کند.

شکالت پیری را کاهش می دهد

عروقی  قلبی  سیستم  عملکرد  شکالت 
افزایش  باعث  بخشد،  می  بهبود  را 
هورمون  سطح  شود،  می  انرژی  و  روحیه 
دهد،  می  کاهش  را  استرس)کورتیزول( 

باعث  کند،  می  تقویت  را  مغز  عملکرد 
می  ذهنی  های  توانایی  و  حافظه  افزایش 
شود. حتی روند پیری را نیز کند می کند. از 
این رو، شکالت را برای هنرمندان، پزشکان 

و زنان موثر است. 

غذاهای مضر برای مبتالیان به دیابت

نوشیدنی های قندی بدترین نوع نوشیدنی برای 
افراد مبتال به دیابت است. آن ها حاوی مقادیر 
زیادی کربوهیدرات هستند. با فروکتوز پر شده اند 
و به شدت با مقاومت به انسولین و دیابت در 

ارتباط هستند. مصرف نوشیدنی های شیرین 
شده، خطر ابتال به بیماری های مرتبط با دیابت 
مانند کبد چرب را افزایش می دهد. برای کمک 
به کنترل قند خون، آب یا چای شیرین نشده را 

جایگزین آبمیوه های قندی کنید.

از سوال های علمی، چگونگی تعامل ویروس کرونای جدید، با نام رسمی سارس-کرونا2- با ویروس 
 های دیگر در فصل سرماست. همه ویروس های تنفسی به یک جای خاص در بدن حمله می کنند، 
به سلول های بینی، گلو و ریه. این می تواند منجر به رقابت ویروس های مختلف با هم شود. یک عفونت 
ویروسی می تواند جلوی ابتال به دیگری را بگیرد. به عنوان مثال، شیوع وسیع ویروس سرماخوردگی 
معمولی احتماال همه گیری جهانی آنفلوآنزای خوکی سال  2۰۰۹ را در بعضی کشورهای اروپایی به تعویق 
انداخت. یکی از توضیح ها این است که واکنش عمومی سیستم ایمنی به یک عفونت، مانع از ورود عفونت 

دیگر به بدن می شود. یک عفونت ویروسی باعث فعال شدن سیستم ایمنی و التهابی می شود.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: متاسفانه میانگین سنی افرادی که ناشی از بیماری کرونا در استان 
فوت شدند ۷2 سال بوده و ۸۸.۹ درصد از کل موارد مرگ و میر، سنی بیش از ۵۰ سال داشتند.دهقانی فیروزآبادی، 
در خصوص آخرین تحلیل آماری مبتالیان به کرونا در خراسان جنوبی گفت: براساس آمار تحلیلی کمیته 
اپیدمیولوژی دانشگاه از ابتدای شیوع بیماری کرونا در خراسان جنوبی متاسفانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، 
حدود ۱۳ نفر فوت شدند؛ در صورتی که این آمار در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود 2۰ نفر است.

وی افزود: همچنین درصد مبتالیان  که قبال ارجحیت مشخصی با آقایان بود، تقریبا به تساوی نزدیک شده که 
در خراسان جنوبی 4۷.۵ درصد از مبتالیان بانوان و ۵2.۵ درصد از آقایان به بیماری کرونا مبتال شدند.

میانگین سنی فوت شدگان ناشی از کرونا چقدر است؟اگر ویروس ها همزمان مبتال کنند چه اتفاقی می افتد؟

حضرت امام موسی کاظم علیه السالم از 2۱ سالگی، رهبری 
مسلمانان را برعهده گرفتند و تا زمان شهادت، ۳۵ سال رهبر 
مردم بودند. به ایشان، به دلیل خوبی هایی که داشتند، لقب 
هایی چون کاظم )کسی که خشم خود را کنترل می کند(، 
صابر )صبر کننده(، صالح )درستکار( و امین داده اند. ایشان 
یک لقب مهم دیگر هم به نام باب الحوائج دارند. این لقب 
به این معناست که اگر کسی خواسته و آرزویی از خداوند 
داشته باشد، با توسل و واسطه قرار دادن امام کاظم علیه 
السالم می تواند به آرزوی خود برسد. امام در علم و تواضع 

و مکارم اخالق و کثرت صدقات و سخاوت و بخشندگی 
ضرب المثل بود. بدان و بداندیشان را با عفو و احسان بیکران 
خویش تربیت می فرمود. شب ها به طور ناشناس در کوچه 
های مدینه می گشت و به مستمندان کمک می کرد. مبلغ 
دویست، سیصد و چهارصد دینار در کیسه ها می گذاشت و 
در مدینه میان نیازمندان قسمت می کرد. صرار )کیسه ها( 
موسی بن جعفر )علیه السالم( در مدینه معروف بود. اگر به 
کسی صره ای می رسید بی نیاز می گشت معذلک در اتاقی 
که نماز می گزارد جز بوریا و مصحف و شمشیر چیزی نبود. 

نجمه، مادر بزرگوار امام رضا )علیه السالم( و از زنان مؤمنه، 
پارسا، نجیب و پاکیزه بود. حمیده، همسر امام صادق )علیه 
السالم(، او را که کنیزی از اهالی مغرب بود، خرید و به منزل 
برد. امام هفتم )علیه السالم( با جمع روایات و احادیث و 
احکام و احیای سنن پدر گرامی و تعلیم و ارشاد شیعیان، 
اسالم راستین را که با تعالیم و مجاهدات پدرش جعفر بن 
محمد )علیه السالم( نظم و استحکام یافته بود حفظ و 
تقویت کرد و علیرغم موانع بسیار در راه انجام وظایف الهی 

تا آنجا پایداری کرد که جان خود را فدا ساخت.

والدت امام موسی کاظم )علیه السالم( مبارک باد

دوشنبه  2۰ مرداد   ۱۳۹۹ * شماره  4۷۰۰ 4
یاد یاران

شهید سید محمد علی مهرداد            نام پدر: سیدمحمود              نام شهرستان: فردوس
این زندگی سراسر آزمایش و امتحان است و بدینوسیله خداوند شما را آزمایش می کند و از او بخواهید که شما را در این آزمایش بزرگ موفق کند تا بتوانید این بار گران و این 

مسئولیت سنگین را که برگردن ما گذاشته شده است، به خوبی ادا کنیم.
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 - سفالي  کوزه   -۱ افقي: 
نمایشنامه نویس معروف بریتانیایي 
که بیشتر شهرتش را مدیون رمان 
ربه کا است 2- اتاق قطار- گلر 
سابق نفت تهران- نقشه اي که 
موقعیت محلي را نشان دهد ۳- 
آزاد شدن- یخچه- ماضي دیدن 
4- نحس- پنجه - رود مرزي- 
رشته کوهي در اروپا ۵- ظرف فرو 
رفته- خوش و خرم- این هنگام 
6- گلي خوشبو- شگردها- متضاد 
ماده ۷- سنگ زینتي- شهري در 
زردپوست  نژادهاي  از  سوئیس- 
اتصال  و  لحیم  ذوب  وسیله   -۸
از  سوره  یکدیگر-  به  قطعات 
جمع   -۹ عطا  دهش،  قران- 
منت- همراه- پشت سر هم ۱۰- 
اسم ترکي- قطعه کوتاه تبلیغاتي 
داریوش  فیلم  سیما-  و  در صدا 
لیورپول-  مهاجم  فرهنگ۱۱- 
ارتفاع  کم  ابر  دخترانه-  نام 
۱2- بازیکن هم تیمي- فیلسوف 
فرانسوي- از اساطیر مصر باستان- 
پول  کوه-   -۱۳ ویرانگر  سالح 
چین- هادي فیزیکي ۱4- دلیل و 
حجت- یکي از زیباترین شهرهاي 
ایران- ته نشین مواد ۱۵- بازیگر 

خانم سریال فاکتور هشت و فیلم 
قصه پریا- رمق

عمودي: ۱- یکي از معروفترین 
ایراني متعلق به جنوب  غذاهاي 
در  دستگاهي   -2 کافي  ایران- 
موسیقي خودمان- لوله باریک ساقه 
گیاهان- دستمزد ۳- قدم- ایمان 
قلبي- فدیه 4- فرومایه- شهري 
در استان کرمانشاه- داخل- شهر 
هماهنگ،   -۵ فارس  استان 
رقمي  یک  عدد  ممکن-  جور- 
6- حرف هجدهم الفباي ابجد- 
سرایت   -۷ مارپیچ  رفتار-  طرز 

قریب ۳۰  وزني  رمیدگي-  آب- 
گرم ۸- وقت و زمان- کشت و 
نایین ۹-  نزدیک  شهري  زرع- 
اسباب ورزش- یکي از شخصي 
الیموت  قوت  شاهنامه-  تهاي 
۱۰- سنگ خارا- حافظه- تازیانه 
۱۱- زوبین- پاداش سن گانداز- از 
قبایل وحشي ۱2- افسون- پسوند 
دال بر زمان- جوان ناکار آزموده- 
ورزشگاه  جنین-   -۱۳ زنجیره 
اهواز- آواي بم ۱4- متحدالقول-
بي تجربه- سپاسگزار ۱۵- خطاب 
بي ادبانه- تله فیلمي به کارگرداني 
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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

 برگ سبز و سند موتورسیکلت امجد 
 تیپ CG1۲۵ به شماره پالک

۷۹1  1۷۲۹۹ به نام حسین دهقان شوراب به کد  
ملی ۰۶۵۲۶۲۸۴۶1 به شماره موتور
*NC۵ -1۵۶ FMI*۸1۲۰۹۴۶۹

شماره تنه NC۵ *** 1۲۵ A  ۸۸۴1۰۸۸  مفقود  
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

سند مالکیت و برگ سبز و برگ کمپانی 
 خودروی سواری تویوتا مدل پرادو ۲۷۰۰ 

سی سی به شماره پالک ایران ۵۲ ۷۹۴ ب ۹۹ و 
شماره شاسی JTEBL۲۹J ۰ ۵۵۰1۶۰۰۳  و شماره 

 موتور ۲TR۰1۵۳۲۴۴  به نام عبداله اکبری 
به شماره ملی ۵۲۳۰۰۶۴۹۷۸ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

 پروانه بهره برداری معدنی به شماره 1۳1/1/۲۳۶۶۰   
به تاریخ صدور 1۳۹۴/1۰/۰1 به نام شرکت سازمان 

سیمکان باریت با شماره ثبت 1۲۰1۵ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

نیــازمنــدیمم
به یک خانم جهت نگهداری از یک بانوی سالمند در مشهد
     به طور شبانه روزی با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.

۰۹1۵۶۷۰۲۶1۶ – ۳۲۲۳۳1۵۵ - طباطبایی

اولین مرکز مبادله کاالی صنعتی دسته دوم در استان خراسان جنوبی
بورس خرید و فروش لوازم صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خطوط تولید 

کارخانجات، ماشین آالت و مرغداری

   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳۴          ۰۹1۵۷۶1۷۰۵۰ - ۳۲۴۳۵۰۵۰

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

ج
و 

ی 
کل

ه 
ـ

ض
ر

ع

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(
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۱۱۸ نفر، جدید ترین آمار فوتی های کرونا در استان

تعداد فوتی های کرونا در خراسان جنوبی، با فوت یک نفر در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۱۸ نفر رسید. به گزارش صدا و سیما،  رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با بیان این مطلب گفت: هم اکنون ۱۴۶ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری اند که ۶۴ نفر آنان مبتال به 

کرونا هستند.  دکتر دهقانی افزود: از ۶۴ بیمار کرونایی، ۱۸ نفر در بخش های مراقبت ویژه بستری اند که حال ۶ نفر از آنان مساعد نیست.

* مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
در استان گفت: ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( ۱۶۰ هزار پرس غذای گرم در روز 
عید غدیر در خراسان جنوبی توزیع کرد.
اسفدن”  “تاریخ و جغرافیای  *کتاب 
و  رجبی  ا...  نجیب  پژوهش  حاصل 
اسدا... رمضانی است که در مراسمی 
با حضور امام جمعه اسفدن، شهردار و 
جمعی از مسئوالن اسفدن رونمایی شد.
*به مناسبت عید غدیر خم بیش از 
یک هزار بسته فرهنگی و غذایی در 
روستاهای محروم و مرزی شهرستان 

زیرکوه توزیع می شود.
احمر  هالل  جمعیت  *مدیرعامل 
خراسان جنوبی گفت: بخش عظیمی 
از اعتبار هالل احمر و اعتماد مردمی 
به این مجموعه مرهون تالش های 

اصحاب رسانه است.
*رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: طی شش ماه از شیوع کرونا در 
استان حداقل سن فوت شدگان این 
ویروس به ۳۴ سال کاهش یافته است.
* مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری خراسان جنوبی گفت: برون 
سپاری امور امدادی به مردم از طریق 

مراکز نیکوکاری صورت گیرد.
* مدیرکل ثبت احوال استان گفت: پنج 
هزار و ۱۵۹ نوزاد در چهار ماه نخست 

امسال در خراسان جنوبی متولد شدند.

اخبار  کوتاه 

۷۲ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
پرداخت شد 

امید  ایرنا - مدیر شعب صندوق کارآفرینی 
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۷۲ گفت:  استان 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری برای ۸۹۰ 
طرح توسط این صندوق در استان پرداخت 
شده است. محمد زنگنه افزود: با پرداخت این 
میزان تسهیالت ایجاد هزار و ۴۹۰ فرصت 
که  است  شده  پیش بینی  استان  در  شغلی 
نظارت بر طرح ها نیز در دستور کار قرار دارد. 
وی بیان کرد: تسهیالت پرداختی به متقاضیان 
اشتغال در طرح های مختلف شامل کشاورزی، 
صنایع، معادن، صنایع دستی و گردشگری و 
سایر پرداخت شده است. مدیر شعب صندوق 
کارآفرینی امید استان اظهار کرد : مرحله پنجم 
تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری در چند 
روز آینده به بانک ها ابالغ می شود. وی میزان 
تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری ابالغی 
مرحله پنجم را ۴۸ میلیارد تومان پیش بینی کرد 
و گفت: این میزان تسهیالت بایستی تا پایان 

سال جذب و پرداخت شود.

افتتاح کانون خادمیاران رضوی در بیرجند

در  خادمیاران رضوی  کانون   - و سیما  صدا 
دارالشفاء امام صادق)ع( بیرجند افتتاح شد. معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این 
کانون که تمام نیرو های آن خادمیاران داوطلب 
رضوی هستند، خدمات پزشکی، دندانپزشکی، 
تخصصی و تزریقات را به صورت رایگان به 
افزود:  احمدی  دکتر  می کند.  ارائه  محرومان 
اعتبار راه اندازی این کانون از محل کمک های 
خیران و آستان قدس رضوی تامین شده است. 
مجنونی، مدیرکل سالمت رضوی استان هم 
گفت: این کانون هر روز از ساعت ۹ تا ۱۲ و 

عصر ها از ساعت ۱۸ تا ۲۱ دایر است.

سه کتاب حوزه دفاع مقدس
 در خراسان جنوبی رونمایی شد

ایرنا - سه کتاب حوزه دفاع مقدس به مناسبت 
دهه امامت و والیت در خراسان جنوبی رونمایی 
شد. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان در آیین محوری غدیر که در 
بوستان شهدای گمنام بیرجند برگزار شد، گفت: 
با توجه به اهمیت فضای مجازی، ۲ کتاب 
صوتی و یک کتاب مکتوب رونمایی شد و به 
زودی در فضای مجازی و به صورت عمومی 
منتشر و توزیع خواهد شد. سرهنگ غالمرضا 
فالحی افزود: کتاب خداحافظ فرمانده گزیده ای 
از خاطرات شهید حسن جهانیان، کتاب  صوتی 
بانو در ارتباط با شهید طوبی تاجریزی و کتاب 
صوتی فرشته های ساختمان چهار طبقه از جمله 
کتاب های مجازی حوزه کودک و نوجوان است.

۲۴۰ هزار تن علوفه مرتع در طبس 
تولید می شود

ایرنا - رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
طبس گفت: ساالنه ۲۴۰ هزار تن علوفه در 
چهار میلیون هکتار از مراتع این شهرستان تولید 
می شود. حسن محمدیان افزود: ساالنه سه هزار 
و ۲۴۳ میلیارد ریال از محل تولید علوفه مراتع 
شهرستان به صورت رایگان نصیب بهره برداران 
می شود. وی با بیان اینکه ۸۵۰ مرتع دار صاحب 
پروانه و ۱۶۷ دامدار دارای طرح مرتعداری از 
مراتع این شهرستان بهره مند هستند ادامه داد:  
بهره برداران با ۱۶۰ هزار واحد دامی از علوفه 
استفاده  قشالقی  و  ییالق  صورت  به  مراتع 
می کنند. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
از  شهرستان طبس تصریح کرد: ۹۵ درصد 
وسعت این شهرستان با مساحت بیش از پنج 
طبیعی  منابع  را  هکتار  هزار  و ۵۰۰  میلیون 
پوشانده است. وی با اشاره به توسعه پایدار منابع 
طبیعی تجدید شونده عنوان کرد: این اتفاق 
زمانی حاصل می شود که حفظ و پایداری این 
منابع به عنوان نخستین سرلوحه فعالیت های 

مدیریتی در عرصه تلقی شود.

۲۷۲ کیلوگرم تریاک در نهبندان 
کشف شد

ایرنا - فرمانده انتظامی استان گفت: ۲۷۲ کیلو و 
۵۰۰ گرم تریاک در بازرسی از اتوبوس مسافربری 
در نهبندان کشف شد.  سردار مجید شجاع افزود: 
مأموران در بازرسی ازیک اتوبوس مسافربری 
که از سیستان و بلوچستان به طرف شهرهای 
مرکزی کشور در حرکت بود ۲۱۷ بسته تریاک 
که بسیار ماهرانه در خودرو جاساز شده بود کشف 
و در این رابطه سه متهم را دستگیر کردند.

مدارس با اجرای تمهیدات بهداشتی 
بازگشایی می شود 

خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   - ایرنا 
جنوبی گفت: سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در 
استان از نیمه شهریور با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و در صورت 
امکان با تعداد اندک دانش آموز در هر کالس 
کرد:  اعالم  واقعی  محمدعلی  می شود.  آغاز 
بازگشایی مدارس در نیمه شهریور با اجرای 
تمهیدات بهداشتی و بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا در این استان همانند سایر 
استان های کشور انجام می شود. وی با بیان 
اینکه در روال فعلی تصمیم گیری ستاد ملی 
مبارزه با کرونا روزهای پنجشنبه به طول دوره 
آموزشی مدارس افزوده شده است تصریح کرد: 
این افزایش با هدف پوشش بیشتر دانش آموزان 
برای  حال  عین  در  و  درس  کالس  در 
تقسیم بندی و فاصله گذاری اجتماعی اعمال شده 
است. مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: در 
مدارسی که تراکم دانش آموزی باالیی وجود دارد 
دانش آموزان به ۲ گروه »الف« و »ب« تقسیم 
و به تفکیک در روزهای زوج و فرد به صورت 
یک روز درمیان به مدرسه می روند.  دبیر شورای 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی عنوان کرد: 
روزی که هر گروه در مدرسه حضور ندارد فرآیند 
آموزشی و دریافت آموزش ها را از طریق آموزش 
مجازی و شبکه شاد دریافت می کنند. وی بیان 
کرد: اگر بنا به هر دلیلی در کشور وضعیت شیوع 
بیماری کرونا به گونه ای تغییر یابد که تصمیم 
دیگری در نحوه ادامه امر آموزش گرفته شود 
در استان هم روند برنامه ریزی تغییر کرده و در 
صورت عادی شدن شرایط طبق روال سال های 
به  مدارس  در  دانش آموزان  قبل  تحصیلی 

صورت ۱۰۰ درصد حضوری شرکت می کنند.

افزایش ۴ برابری تخلیه بار 
در راه آهن شرق

ایرنا - مدیرکل راه آهن شرق گفت: میزان تخلیه 
بار در راه آهن شرق امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود چهار برابر یعنی ۳۹۴ درصد 
رشد داشته است. رضا شرقی افزود: کارکنان 
اداره کل راه آهن شرق در شرایط بحرانی شیوع 
بیماری کرونا با رعایت همه دستورالعمل های 
بهداشتی مقابله و پیشگیری، موفق به ثبت 
باالترین رکورد تخلیه بار شدند. وی ادامه داد: 
از ابتدای سال تا پنجم مردادماه ۴۸۲ هزار و 
۸۷۵ تن تخلیه بار انجام شد که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با ۹۷ هزار و ۸۱۳ تن معادل 
۳۹۳.۷ درصد رشد داشته است که باالترین نرخ 
رشد میزان تخلیه بار در راه آهن شرق از ابتدای 
تاسیس تاکنون بوده است. مدیرکل راه آهن شرق 
از افزایش ۲۱ درصدی تناژ بارگیری نیز در سال 
جاری خبر داد و گفت: امسال ۲ میلیون و ۴۸۲ 
هزار و ۴۸۹ تن بار در این اداره کل بارگیری شد.

مجوز برخورد قانونی با متخلفان بهداشتی 
استاندار در جلسه ستاد مدیریت کرونای استان صادرکرد :

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی گفت: بر 
اساس دستورالعمل های ستاد ملی کرونا، با 
متخلفین از ضوابط و پروتکل های بهداشتی 
برخورد می شود. معتمدیان با بیان این مطلب 
استان  کرونای  مدیریت  ستاد  جلسه  در 
خاطرنشان کرد: کسانی که با نزدن ماسک 
و عدم رعایت پروتکل  های بهداشتی برای 
منتظر  باید  کنند،  می  ایجاد  مردم مشکل 
کرد:  تأکید  باشند. وی  قانونی  برخوردهای 
قانونی،  برخوردهای  این  در  مرحله  آخرین 

معرفی افراد خاطی به دستگاه قضایی است.
ضمن  هایش  صحبت  ابتدای  در  استاندار 
فعاالن  از  تشکر  و  خبرنگار  روز   تبریک 
رسانه ای استان که نقش مهمی در آگاهی 
دارند،  به جامعه  اطالعات  انتقال  و  بخشی 
به تشریح موارد مطرح شده در جلسه ستاد 
ملی کرونا پرداخت. معتمدیان گفت: بنا به 
اطالعات و نظرات دستگاه های اجرایی عضو 
کمیته امنیتی اجتماعی ستاد کرونا، مواردی 
درخصوص شیوه برخورد با متخلفان ضوابط 
بهداشتی مطرح شد و مقرر گشت این موارد 
در قالب دستورالعمل های الزم تدوین شده 
جهت اجرا ابالغ گردند. وی با تأکید بر این 
که در اغلب کشورها که جهت رعایت ضوابط 
اعمال  ای  گیرانه  سخت  قوانین   بهداشتی 

کرده اند، نتایج مطلوبی حاصل شده، متذکر 
شد: در جلسه ستاد ملی مقرر شد، موارد مدنظر 
و قوانین الزم در سه سطح عمومی، ادارات و  

اصناف تدوین و اجرایی شود.

ضوابط تعیین شده 
به گفته وی؛ از جمله ضوابطی که در این 
پیشنهاد  ادارات  در سطح  اجرا  برای  زمینه 
از  شده، تذکر کتبی، درج در پرونده، کسر 
حقوق و انفصال از خدمت است که بعد از 
نهایی شدن، اجرایی خواهد شد. استاندار به 
تغییرات محسوس آمار مبتالیان به کرونا و 
کاهش شمار فوتی های ناشی از این بیماری 
در سطح کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس 
گزارش های دانشگاه علوم پزشکی، خراسان  
جنوبی، در ردیف ۵ استانی قرار دارد که از 
است.  شده  خارج  هشدار  و  قرمز  وضعیت 
معتمدیان ادامه داد: در بحث ابتال به کرونا، 
آمار کشوری ۱۰.۹ درصد است در حالی که 

این رقم در استان ما ۹.۳ درصد می باشد. 
آمار  وی خاطرنشان کرد: روند کاهشی در 
مبتالیان به بیماری که طی یکی دو هفته 
اخیر شاهد بودیم، حاصل زحمات کادر درمانی، 
نتیجه رعایت کردن ضوابط بهداشتی توسط 
مردم و پیامد برنامه ریزی های درست ستاد 

کروناست. به گفته وی؛ با ادامه این روند، به 
زودی شاهد اتفاقات بهتری نیز در این زمینه 
از  دیگری  بخش  در  استاندار  بود.  خواهیم 

العمل های  به ضوابط و دستور  سخنانش 
مربوط به ماه محرم و صفر اشاره کرد و متذکر 
شد: در این ضوابط دو اصل سالمت مردم و 
نحوه برگزاری مراسم عزاداری در کنار هم 
قرار می گیرند که با رعایت آنها، نگرانی های 

جامعه پزشکی به حداقل می رسد. 

کارگروه  نظارتی 
ها  دستورالعمل  تدوین  از  هدف  معتمدیان 

را تعادل بخشی بین سالمت شهروندان و 
برگزاری مراسم عنوان کرد و گفت:  در همین 
راستا، کارگروهی با ریاست سازمان تبلیغات 

اسالمی و با حضور ۱۴ دستگاه شکل گرفته 
که مسئولیت پیگیری و نظارت بر روند اجرای 

دستورالعمل های مرتبط را به عهده دارد. 
وی ادامه داد: با توجه به این که اولین سال 
محدودیت  با  عزاداری  مراسم  که  است 
برگزار می شود، لذا ضوابط و پروتکل ها 
با هدف هماهنگی و اقناع و با استفاده از 
ظرفیت صدا و سیما و مطبوعات ، قبل از 
ماه محرم به اطالع عموم مردم برسد. به 

گفته وی؛ در زمان برگزاری مراسم عزاداری 
در ایام محرم، وظیفه اصلی سازمان تبلیغات، 
نظارت دقیق بر روند اجرای پروتکل ها و 

ضوابط بهداشتی است. 
استاندار در ادامه به برخی از ضوابط تعیین 
شده اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم در 
 بازه زمانی دو ساعت، ممنوعیت جابه جایی 
استفاده  هیئت ها و دسته های عزاداری، 
مراسم  برگزاری  و  ماسک  از  مستمر 
گذاری  فاصله  رعایت  با  باز  فضای  در 
دستورالعمل  این  جمله  از  اجتماعی 
اساس  بر  افزود:  معتمدیان  هاست. 
در مراسم  برگزاری  شده،  تعیین   ضوابط 

 امامزاده ها و اماکن مقدس و انجام پذیرایی 
در مراسم ممنوع است و پخش نذورات هم 

در قالب بسته بندی باید صورت گیرد. 
وی تأکید کرد: سازمان تبلیغات در اعمال 
مشاهده  صورت  در  خود  نظارتی  وظیفه 
هرگونه تخلف در روند اجرای دستورالعمل ها 
در مراسم عزاداری، در مرحله اول تذکر کتبی 
به هیئت امنا، در مرحله دوم قطع خدمات 
عمومی و در مرحله سوم لغو مجوز به مدت ۶ 
ماه را اعمال خواهد کرد. به گفته وی؛ وظایف 
کلیه دستگاه ها در این زمینه نیز توسط سازمان 

تبلیغات به آنها ابالغ خواهد شد.

گروه خبر - استاندار دیروز در دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان با وی دیدار کرد. دیدار 
معتمدیان با حجت االسالم و المسلمین 
سید علیرضا عبادی به مناسبت عید غدیر 

خصوصی  دیدار  این  در  شد.  انجام  خم 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  استاندار 
حجت  اینستاگرامی  پیج  کرد.  گفتگو 
االسالم و المسلمین عبادی عکسی از این 

دیدار منتشرکرده و خبری کوتاه از انجام 
است.  کرده  اعالم  را  نشست  این  شدن 
جزئیاتی درباره گفتگوی انجام شده در این 

دیدار منتشرنشده است.

کاری-  تسهیالت کارفرمایی اشتغال زایی 
بهزیستی تا سقف ۲ میلیارد تومان  به ازای به 
کارگیری ۴۰ نفر از مددجویان بهزیستی افزایش 
یافت. مدیرکل بهزیستی در یک دورهمی به 
مناسبت روز خبرنگار این خبر را اعالم کرد و 
افزود: مدت بازپرداخت  این تسهیالت هم از 
 ۵ سال به ۷ سال فزایش یافته است. علی 
عرب نژاد گفت با هدف حمایت از کارفرمایانی 

که افراد دارای معلولیت را به کارگیری نمایند 
و به منظور ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی 
جامعه ی هدف بهزیستی امسال ۳۱ میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت اشتغال زایی به 
متقاضیانی که آموزش مهارت های الزم برا 
مشاغل خدماتی، صنعتی و غیره را دیده باشند 
به ازای هر نفر ۵۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت 
۷ سال پرداخت می کند. وی گفت مدت 

بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغال 
تا کنون ۵ سال بوده که به ۷ سال افزایش 
یافته است. عرب نژاد افزود همچنین به منظور 
حمایت ازکارفرمایانی که مددجویان، جامعه 
هدف بهزیستی از جمله افراد دارای معلویت 
زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی 
را بکارگیری کنندتا سقف ۴۰ نفر به ازای هرنفر 
۵۰ میلیون تومان و تا سقف ۲ میلیارد تومان 

پرداخت میکند. که این نوع حمایت نیز قبال تا 
۵ نفر و تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بوده است، 
مدت بازپرداخت تسهیالت کارفرمایی نیز از ۵ 

سال به ۷سال افزایش یافته است.
عرب نژاد بیا بیان اینکه تعهد اشتغال سال 
۹۹ بهزیستی ۸۴۸ نفر می باشد گفت : سال 
گذشته بهزیستی ۱۰۵ درصد از اشتغال تعهد 

شد در بهزیستی تحقق یافته است.

وی تاکید کرد: امیدواریم امسال با استقبال 
کارفرمایان محترم شاهد اشتغال بیش از پیش 
معلوالن و مددجویان بهزیستی باشیم. وی 
تاکید کرد: خبرنگاران باید مطالبه گر باشند و 
ما افتخار می کنم که بخشی از جامعه خبری 
استان را مددجویان این نهاد تشکیل می دهند

وی افزود: خبرنگاری وظیفه خطیر است که 
می تواند در جامعه تاثیر گذار باشد.

 دیدار استاندار با نماینده ولی فقیه در استان 

تسهیالت ۲ میلیاردی بهزیستی برای کارفرمایان ویژه 

۳۲۲۲۸۲۵۳ - ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۳۷فـرش هـامون خیابان مطهری، نبش مطهری  ۲۱/۱ بدون دریافت پیش قسط و سود فروش ویژه فرش و موکت با اقساط بلند مدت
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امام صادق علیه السالم :

یَْوُم َغدیِر بَیَْن الِْفْطِر َو االَْْضحی َو یَْوُم الُْجُمَعِة َکالَْقَمِر بَیَْن الَْكواِکِب

روز غدیر خم در میان روزهای عید فطر و قربان و جمعه همانند ماه در میان ستارگان است.

)اقبال سید بن طاووس، ص 466(

پیشنهاد منتجب نیا برای تشکیل 
شورای ریش سفیدان اصالحات

حزب  دبیرکل  نیا،  منتجب  رسول 
اگر  در سال ۹۴   جمهوریت می گوید: 
شورای سیاست گذاری نبود و روال گذشته 
کاندیداهایی  از  بسیاری  شد  می  انجام 
شدند  نمی  رد  شدند  صالحیت  رد  که 
را  راهنما  نقش  برای مجمع  منتجب نیا 
تعریف می کند و می گوید آنها باید توصیه 
و نصیحت بکنند اما دخالت نداشته باشند. 
او ادامه می دهد: پیشنهاد من این است 
که ما اجازه دهیم تا نظرات مطرح شود اما 
از یک چهارچوبی خارج نشوند همه اعضا 
تفاوت هایی که وجود دارد را تحمل کنند 
و در زمان انتخابات با هم ائتالف و تبادل 
نظر کنند و به یک نتیجه واحدی برسند؛ 
اگر بزرگان و ریش سفیدان هم در این 
قضیه تذکر دهند و راهنمایی کنند ولی 
دخالت نکنند به نتیجه بهتری می رسند.

موافقشورای عالی سیاست گذاری نبودم 
وحدت  جای  به  سیاستگذاری  شورای 
سازی در جریان اصالحات، اختالفات را 
تشدید کردبه بزرگان اصالح طلب پیشنهاد 
کردم چند نفر ریش سفیدی کنند و یک 
شورای ۳ نفره یا ۵ نفره از بزرگان دور هم 
جمع شوند و احزاب را تقویت کنند.شورای 
سیاست گذاری یک فاجعه جدیدی بود که 
وارد صحنه شد و تجربه تلخی را به جا 
گذاشت.قبل از سال ۸۴ مجمع روحانیون 
مبارز، محور بود اما االن مجمع محدود به 
جمع خاصی است ولی این مجمع دیگر 
آن جایگاه سیاسی و نقش و تاثیر سابق 
را ندارد.به خاتمی گفتم شورای مشورتی 
از کجا ماموریت دارد گفت من اجازه نداده 
ام.عملکرد شورای سیاست گذاری در رد 
صالحیت بسیاری از کاندیداهای ۹۴ مؤثر 
بود و اگر این شورا نبود و روال گذشته طی 
می شد بسیاری از آنها رد صالحیت نمی 
شدند. )من برای حرف هایم سند و مدرک 
دارم(.می توان ۵ تا ۱۰ کاندیدای اصالح 

طلب برای ۱۴۰۰ شناسایی کرد.

بنیاد مستضعفان گفت: مجمع  رئیس 
بنیاد ساختمانی ۹  تشخیص در زمین 
طبقه بدون مجوز با امکاناتی همچون 
استخر ساخته است، زمینی که مربوط 
به بنیاد بوده را بخش مرکز تحقیقات 
که  ساخته  طبقه   ۹ آمده  استراتژیک 
بدون مجوز از بنیاد و شهرداری ساخته 
شده است. این ملک نه پروانه دارد، نه 
پایان کار. متاسفانه در حریم یک ملک 
این  که  شده  تصرف  هم  خصوصی 
نیست  مشخص  دارد.  مشکل  شرعا 
دارد  مسکونی  کاربری  ساختمان  این 
یا اداری؟ استخری آن چنانی با منظره 
ای ابدی به سمت نیاوران دارد. معلوم 
نیست این ساختمان برای چه کسانی 

آماده شده است. وی گفت: به کاخ مرمر 
آسیب زده اند؛ پتک زده اند؛ در کاخ مرمر 
آسانسور، حمام، سونا و جکوزی ساخته اند؛ 

میراث فرهنگی کجا بوده است؟
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: احمدی 
نژاد رئیس جمهور سابق با مجوز در ملک 
مربوط به بنیاد مستضعفان با مساحت 
حدود هزار و ۸۰۰ متر مربع در منطقه 
برای چند سال مستقر است.  ولنجک 
البته پیامی داده که آماده است به مرکز 
شهر منتقل شود، اما ملکی را با آن شرایط 
نداشتیم که تحویل دهیم، اما این موضوع 
زمان  به  محدود  و  دار  مدت  باید  هم 
 باشد. فتاح افزود: از روحیه مردمی آقای 
احمدی نژاد انتظار داریم تا این مال بیت 

المال به بنیاد برگردد و آن را بفروشیم که 
بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. 
زمینی که آقای حداد عادل در منطقه 
فرشته برای مدرسه گرفته اند اجاره اش 
به روز نیست. وی گفت: ساختمان مدرسه 
فرهنگ را حداد عادل در منطقه فرشته 
تهران گرفته اند که البته اجاره آن به روز 
هم نبوده، آقای حداد عادل باید یا اجاره به 
روز پرداخت کنند یا زمین را به بنیاد پس 
بدهند. حداد عادل ۸ هزار متر زمین هم 
در منطقه هروی به ارزش ۴۰۰ میلیارد 
تومان را به بنیاد پس دادند قرار بود ایشان 
در آنجا مدرسه ای بسازند که مجوزهای 

آن توسط شهرداری صادر نشد.
فتاح ادامه داد : مرکز مطالعات و تحقیق 

زنان دست خانم ابتکار و موالوردی بوده 
است. بابت تخلیه ساختمان آنها ۵ میلیارد 
تومان میگیرند که این کار خالف قانون 
سالیان  بنیاد  ملک  در  که  است.کسی 
سال نشسته باید اجرت المثل هم بدهد. 
مسلح  نیروهای  حریف  داد:  ادامه  وی 
در  ای خوب  منطقه  ارتش  نمی شویم، 
کوهک را تصرف کرده است و سپاه ملک 
۲۰۰ میلیاردی در جماران را پس نمی دهد.

ملي  ستاد  جلسه  در  جمهور  رئیس 
کرونا گفت: حداقل 6 ماه دیگر اوضاع 
کرونایي در کشور حاکم است تا تولید 

توزیع  و  بیماری  این  موثر  واکسن 
پروتکل های  باید  بین مردم پس  آن 
برای  را رعایت کنیم. دولت  بهداشتی 
کمک به شرکت های دانش بنیان فعال 
بیماری کرونا  در حوزه دارو و واکسن 
آماده است. او توصیه های بهداشتی به 
مردم  را تحت عنوان پروتکل شفآ مطرح 
کرد. شین به معنای شستشو است. ف 
به معنای فاصله گذاری اجتماعی است. 
ماسک  از  استفاده  معنای  به  اول  الف 

از  اجتناب  معنای  به  دوم  الف  است. 
ترددهای غیرضروری است. 

کردن  ممنوع  داد:  ادامه  وی 
مغموم  را  مردم  محرم  ماه  عزاداری 
کمتر  جمعیت  با  کند  می  افسرده   و 
می توان مجالس عزا برپا کرد و اطعام 
هم در بسته های بهداشتی توزیع شود.

عزاداری ماه محرم را با تعداد نفرات کم 
امسال سالمت  باید  برگزار می کنیم. 
قرار  را در کنار هم  مردم و سوگواری 

از  که  افرادی  داد:  ادامه  وی  دهیم 
دستورالعمل های بهداشتی تخلف کنند 

حتما باید مجازات شوند.
طی  رابطه  این  در  دستورالعمل هایی 
ادارات،  است:  شده  تنظیم  بخش  سه 
اصناف و در سطح عموم. روحانی افزود: 
مسئولی را که کارمند دورکار را مجبور 
مجازات  کند  کار  محل  در  حضور  به 
می کنیم چنین مسئولی مستحق مدتی 

انفصال است.

درباره  روزها  این  رئیس مجلس گفت: 
سواالتی  جامعه  در  اقتصادی  گشایش 
مطرح است. همان طور که روز پنجشنبه 
در بازدید سرزده از واحدهای خبری صدا 
وسیما گفتم، ما تحقق آینده  ای خوب را 
از مسیری سخت ممکن می دانیم ولی 
همانطور که آن روز هم تصریح کردم 

نباید توقع حل مشکالت را در هفته و 
ماه داشت بلکه اثر اقدامات در »فصل 
های پیش رو« دیده خواهد شد.محمدباقر 
قالیباف در نطق پیش از دستور  خود افزود: 
طرح  مهمی در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوا در حال بررسی است که می 
تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد اما باید 

تصریح کرد که این طرح  فقط در صورتی 
کارشناسی  نظرات  آن،  جزئیات  در  که 
 برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد،  
می تواند به اهداف خود برسد. در این 
زمینه اختالف نظرهای کارشناسی وجود 
دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است 
 لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث ها 

در فضای کارشناسی بررسی شده و به 
نتیجه نهایی برسد.

افشاگری های فتاح 

6 ماه دیگر اوضاع کرونایي در کشور حاکم است

نباید توقع حل مشکالت را در هفته و ماه داشت

واکنش توییتری موالوردی
  به گفته های فتاح

ادعای  به  واکنش  در  توییتی   در  مالوردی 
فتاح درباره تصرف ساختمان بنیاد مستضعفان 
هیئت  اعضای  برای  نفعی  هیچ گونه  نوشت: 
هم  کسی  طلق  ملک  و  ندارد  مدیره  و  امنا 
امنای آن هم که  محسوب نمی شود. هیئت 
اخیرا به عنوان عضو آن )از ۱۲ عضو( انتخاب 
شده ام فقط سالی یکی دو بار جلسه دارد؛ به 

عبارتی امروز هست و فردا نیست!

افشای توصیه مکرون به ترامپ 
 درباره حزب ا...

عربی  نیوز  اسکای  خبرگزاری  وبسایت 
فاش  الیزه  کاخ  در  ارشد  مقام  یک  نوشت: 
رئیس جمهور  مکرون،  امانوئل  که  کرد 
ترامپ،  دونالد  با  تلفنی  تماس  در  فرانسه 
تحریم های  که  گفته  آمریکا  رئیس جمهور 
واشنگتن علیه حزب ا... لبنان بی فایده بوده 

و نتیجه عکس خواهد داد.

ابتکار جواب ادعای جنجالی فتاح را داد 

معصومه ابتکار در پاسخ به ادعای پرویز فتاح 
دریافت  بر  مبنی  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
مبلغ ۵ میلیارد تومان به جهت تخلیه »مرکز 
مطالعات زنان«، نوشت: ساختمان اوایل دهه 
۷۰ با نظر امام به موسسه مطالعات زنان داده 

شد که ما مسئولیتی نداشتیم. 

پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به اظهارات فتاح   

رفسنجانی،  هاشمی  مرحوم  فوت  زمان  تا 
ساختمان کاخ مرمر به عنوان دفتر رئیس فقید 
بهره  مورد  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
براساس  آن  از  پس  می گرفت،  قرار  برداری 
تدابیر مقام معظم رهبری مبنی بر تمرکز امور 
درخواست  به  ساختمانی(  و  )سازمانی  مجمع 
دبیر محترم مجمع و موافقت معظم له مبنی 
مجلس  قدیم  ساختمان  به  مجمع  انتقال  بر 
شورای اسالمی، در مرداد ماه ۱۳۹۷ و در زمان 
ریاست مرحوم آیت ا... هاشمی شاهرودی بر 
ریاست  تحویل  مرمر  کاخ  ساختمان  مجمع، 
مهندس  )آقای  مستضعفان  بنیاد  وقت 
کاخ  ساختمان  بر  عالوه  گردید.  سعیدی کیا( 
مرمر، دو ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک 
که توسط جناب آقای دکتر روحانی و سپس 
جناب آقای دکتر والیتی مدیریت می شد نیز 
در مرداد ماه ۱۳۹۷ به ریاست وقت بنیاد )آقای 

مهندس سعیدی کیا( تحویل شد.

طرح جدید نمایندگان برای تغییر 
سهمیه بندی بنزین 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت :در 
این طرح که در نوبت اعالم وصول قرار دارد 
پیشنهاد شده است تا سهمیه بنزین به جای 
افراد خانواده داده شود.در  خودروها به تعداد 
این طرح برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین 
در نظر گرفته شده است.در این طرح پیش 
بنزین  فروش  برای  سامانه ای  تا  شده  بینی 

افرادی که خودرو ندارند پیش بینی شود.

جزئیات پرداخت وام با وثیقه 
 سهام عدالت

معاون وزیر اقتصادگفت :بانک ها معادل ۵۰ درصد 
ارزش روز سهام عدالت را وام با نرخ سود ۱۸ 
درصد و دوره بازپرداخت ۳ ساله به متقاضیان 
پرداخت می کنند. این تسهیالت در قالب کارت 

اعتباری مراحبه به متقاضیان ارائه خواهد شد.

حذف بسته های اینترنتی و افرایش 
تعرفه ها خالف مقررات است

نوش آبادی، نماینده مجلس در شورایعالی 
فضای مجازی گفت: با وزیر ارتباطات هم 
اینترنتی  بسته های  حذف  کردم،  صحبت 
است. مقررات  خالف  تعرفه ها  افرایش  و 
با  مردم  آموزش  و  کار  و  کسب  وقتی 
قیمت،  افزایش  خورده،  گره  اینترنت 
دارد؟  معنایی  چه  بسته ها  مقررات  خالف 
تا  کند  سنگین  جریمه   را  متخلفین  دولت 

بازگردند. قبل  تعرفه های  به 

رئیس مجلس:  برگزاری کنکور 
سراسری ضروری است

سراسری  کنکور  برگزاری  گفت:  قالیباف 
شود  برگزار  باید  زمانی  اما  است  ضروری 
آزمون  باشد.  شده  رفع  موجود  اشکاالت  که 
برگزار شد.  از دکتری  بهتر  ارشد  کارشناسی 
آموزش  و  بهداشت  کمیسیون های  روسای 
بهداشت  وزرای  حضور  با  ساعت   ۴۸ ظرف 
آزمون  برگزاری  مشکالت  علوم  علوم  و 

کارشناسی را بررسی و برنامه  ریزی کنند.

آگهی مناقصه )نوبت اول(
شهرداری درح در نظر دارد: جدول گذاری معابر شهر درح را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
صالحیت دار واگذار نماید، لذا مناقصه گرانی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند بایستی از 

طریق سامانه ستاد به آدرس www. Setadiran.ir در موعد مقرر اقدام نمایند.

موضوعشماره فراخوان در سامانه ستادردیف

جدول گذاری معابر شهر درح12099090937000001

                                                                                      حسین مقیمی - شهردار درح

قابـل توجـه همشهـریان بیرجنـدی
مشاوره ، خرید و فروش  بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها در مشهد مقدس   ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷   جعفر خسروی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
مناقصه شماره : 39/6526          مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه احداث 56 واحد مسکونی طرح اقدام ملی در شهر طبس به شرح جدول ذیل و براساس مشخصات فنی منضم
 به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

تعداد شهرستان
واحد

متراژ تقریبی 
زیربنا

تعداد 
طبقات

مدت اجرای 
کار

 برآورد تقریبی
نحوه مرحله انجام کار )ریال(

واگذاری کار
رشته و پایه 

پیمانکار
مبلغ تضمین شرکت 

توضیحاتدر مناقصه )ریال(

نازک کاری)به همراه دیوار 18113/333/326/000 ماه5652861طبس
محوطه و محوطه سازی(

قیمت 
مقطوع

حداقل رتبه 
اعتبار پروژه غیر عمرانی و 54/968/381/740 ابنیه

برابر ضوابط و مقررات طرح 
اقدام ملی می باشد

نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای   نام دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
موضوع مناقصه: اجرای عملیات احداث پروژه 56 واحد مسکونی طرح اقدام ملی در شهر طبس )برابر سایر آیتم های مورد نیاز براساس نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه(

زمان دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد: از ساعت 12روز یکشنبه مورخ 1399/05/19 الی ساعت 13روز پنجشنبه مورخ 1399/05/23
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه : در سامانه ستاد تا ساعت 14 روز سه شنبه 1399/06/04

http://setadiran.ir محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
اسناد مناقصه پس از تکمیل می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و ثبت شده و یک نسخه از کلیه اسناد را مهر و موم نمایند و  به صورت فیزیکی تا تاریخ 1399/06/04 تحویل دبیرخانه 

حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی واقع در بیرجند - خیابان پاسداران- نبش پاسداران 30- بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی گردد.
مدت اعتبار پیشنهادها: از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه معتبر می باشد.

تاریخ بازگشایی: ساعت 9 روزپنجشنبه مورخ 1399/06/06
شرایط مناقصه گران: کلیه شرکت های تشخیص صالحیت شده دارای رتبه 5 راه و ابنیه و باالتر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی. هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده فراخوان می باشد.  

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مصطفوی نیا 
بخشدار محترم مرکزی شهرستان بیرجند 

خبر مسرت بخش مسئولیت جناب عالی را در منصب جدید که 
 نماد بارزی از تعهد ، کارآمدی و شایستگی های شما می باشد
  تبریک عرض می نماییم. برایتان سربلندی و توفیق روزافزون

 از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

همکاران شما در بخشداری مرکزی شهرستان بیرجند

بسم رب الحسین علیه السالم

اطالعیه هیئت جان نثاران اباعبدا... الحسین)ع( بیرجند
 محرم حسینی ایام التهاب دل های مشتاق اباعبدا... الحسین علیه السالم 
و مطابق فرمایش بزرگان فرصتی برای خودشناسی و خودسازی است. 
 آموختن عقالنیت،  آزادگی،  خلوت گزینی عاشقانه با خدا به منزله تجربه ای

 نو در آوردگاه عاشوراست. محرم فرصتی برای تجربه همه این گذشت ها 
و پاسداشت واقعی حرمت جان انسان هاست. به همین جهت و برای 
اقتدای عملی به آن حضرت و رعایت حق جان که در حال حاضر بنا 
 به نظر کارشناسان این امر در اثر اجتماعات در معرض خطر جدی قرار 
می گیرد، هیئت مراسم عزاداری حضوری نخواهد داشت و سعی خواهد 
نیز  و  و سلوک حسینی  یادآوری سیر  و  از طریق فضای مجازی   شد 

کمک های مومنانه، قدم های الزم را در مسیر عزاداری واقعی  بردارد....
شماره حساب هیئت جان نثاران نزد بانک صادرات شعبه میدان شهدا 

جهت واریز کمک های مومنانه عزاداران حسینی: 0109852426009 
شماره کارت : 6037691980027437

در ضمن خیرینی که وجوهاتی را واریز می نمایند تراکنش بانکی خود را 
به این شماره ارسال نمایند.  09394044162


