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جز فساد و اردوکشی 
سیاسی محصولی نداشتید

علم الهدی خطاب به خوئینی :

صفحه  ۶

جریان اصالحات نمی تواند 
صحنه را ترک کند

محمد رضا عارف :

وضعیت فعلی نقدینگی
باعث تورم نمی شود

رئیس کل بانک مرکزی   :

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
سرمقاله

  انسان دیگر و عصرآدم فضایی ها
رئیس جمهور در همان روزهای ابتدای شیوع کرونا با وزیر و وزرا نشسته بود و وقتی 
جمله ها درباره بایدهای محدودیت ها تمام شد چشم در چشم وزیر بهداشت که ماسک 
بر صورت داشت انداخت و بعد هم گفت : بر اساس  اعالم متخصصان 70 درصد مردم 
به این بیماری مبتال می شوند. آن روز این جمله از زبان مقام عالی اجرایی کشور تلخ و 
ترس آور بود. امروز اما درحال مواجه شدن با واقعیتی هستیم که شاید ذهن، توان درک 
خطر هایش را ندارد. تنها راه ادامه زندگی و جریان گرفتن امور، کنترل سوداگری ها و 
بستن دست سودجویانی که از هر فرصتی برای تلمبار کردن پول و کشیدن از جیب 
دیگران استفاده می کنند ، آغاز راه با شیوه ای ایمن در کنار کروناست. هرچند نمی توان 
موج غول آسای اقتصاد بیمار را در این روزهای عجیب کنترل کرد اما دست کم مقابل 
این تالطم ایستادن و لحظه لحظه آن را درک و ثبت کردن امکان مدیریت لحظه 
 های بعدی را تا حدودی فراهم می کند اما تعطیل کردن فرآیندها و روندها، دنیایی 
نا شناخته را پس از شروع پیش روی ما می گذارد. بنابراین باید انسانی نوین را خلق کنیم. 

انسانی که در آینده ، از او به عنوان بشری یاد می شود که در  ... مشروح در صفحه 2

* رجب زاده

شهرداری های استان معدن دار می شوند ۵ته سیگار، ۶۵ درخت کاج بیرجند را سوزاند وسوسه گازوئیل برای قاچاقچی ها 2 3

افزایش  بستری  
بیماران کرونایی   

 در استان

حدود ۲۰۰ بیمار با مشکل حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند

ایرنا -رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: وضعیت کلی استان خراسان 
جنوبی روند افزایشی بیماران بستری با مشکل حاد تنفسی را نشان می دهد. 
محمد دهقانی فیروزآبادی درباره آخرین وضعیت بیماری کووید ۱۹ در استان 
خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر حدود 200 بیمار با مشکل حاد تنفسی 
در بیمارستان های استان بستری هستند. وی افزود: ۵۸ بیمار مثبت مبتال به 
 )ICU( کرونا در بیمارستان های خراسان جنوبی بستری و ۱۴ نفر در بخش
مراقبت های ویژه هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: براساس 
آخرین رتبه بندی و رنگ بندی شهرها، شهرستان های بیرجند و طبس در وضعیت 
خیلی پرخطر )قرمز(، شهرستان های قاینات، فردوس، سربیشه و بشرویه وضعیت 
پرخطر )نارنجی(، شهرستان های زیرکوه، نهبندان و خوسف وضعیت متوسط خطر 

)زرد( و شهرستان های درمیان و سرایان وضعیت کم خطر )سفید( قرار دارند.
ادامه در صفحه ۵

جناب آقای مهندس وحید داعی
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در انتصاب شایسته جناب آقای اصغر شاهزهی به 
عنوان سرپرست معاونت امالک و حقوقی آن اداره کل که نشان از درایت و مردمداری 

آن جناب دارد. برای شما عزیزان موفقیت و سربلندی روز افزون آرزومندیم.
فرامرز پارسا- محمدعلی پارسا – قلی پور

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز
 ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

  هنوز باورمان  نمی شود که یک سال از درگذشت ناگهانی 
 عزیزمان می گذرد و ما روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها 

و مهربانی هایش سپری می کنیم ضمن سپاس و تشّکر 
از ابراز محبت و الطاف تمامی همراهان و همدالن گرامی

 که در مراسم مختلف بزرگداشت عزیزمان

 شادروان مهندس سلیمان کاهنی 
تسکینی بر آالممان بودند، به استحضار می رساند، به دلیل 
 حفظ سالمت شما خوبان، سالگرد درگذشت آن عزیز 
سفر کرده را با ذکر فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

خانواده های:کاهنی و خادمی

 جناب آقای مهندس معتمدیان
استاندار مردمی ، سخت کوش و جهادی 

 خراسان جنوبی
گوشه گوشه این استان ، تالش های شما در راستای توسعه را 
فریاد می زند و نگاه توسعه محور جناب عالی ، امید را در این 
مرز شرقی زنده کرده است . بدون شک رویکرد جامع و تسلط 
همه جانبه تان به چالش های استان باعث بهره مندی همه 
اقشار جامعه از شهر گرفته تا روستا، از مرکز گرفته تا مرز و از 

قشر محروم گرفته تا طبقات باالی اجتماعی شده است . 
لذا برخود الزم می دانیم از حمایت های بی دریغ تان از تحت 

پوشش قرار دادن نهاد های حمایتی و آسیب پذیرجامعه بی نهایت 
 سپاسگزاری نماییم. 

هیئت مدیره ،  مدیرعامل و کارکنان
مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

آگهی استخدام
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان یک نفر نیرو با شرایط ذیل استخدام می نماید:

شرایطمدرک تحصیلی

فقط آقا - ترجیحا با سابقه کارکاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۹  با مراجعه به وب سایت www.mmkj.ir نسبت به تکمیل فرم 

ثبت نام اقدام و به همراه رزومه کاری به ایمیل Info@mmkj.ir ارسال نمایند.
 همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۶ - 323200۹3 داخلی ۵2۵2 

و 0۹۱۵۱۶37۹3۴ تماس حاصل نمایند.

    تاسیسات پاسارگاد

      طرح فروش کولرهای اکسترا
بیشتر/ ۴۴ درصد  بازده خنکی  و هوای خوب/ ۵0 درصد   حال 
صرفه جویی انرژی مصرفی/ 32 درصد صرفه جویی در مصرف آب 
۵ سال گارانتی طالیی)تعویض موتور( -    حمل رایگان تا منزل مشتری
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب۱  

09155618398 - 05632237077   

نقـدواقسـاط
 نصب رایگان 

صبحـانه بیـرون بـر 
هایلنــد

0935  562  8883 - 32  32  3210

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادی )اشخاص حقیقی و حقوقی( :

فردا )15 تیر ماه سال جاری( 
آخرین مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت 

فصل زمستان سال ۱3۹8 موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از 

طریق سامانه TTMS.TAX.GOV.IR و یا ارسال لوح فشرده)CD(  می باشد. 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی 
 » مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526«

در  پیشرفت  و  انسان  تعالی 
فرهنگ ها  و  تمدن ها  همه 
مرهون »قلم« و »اهالی قلم« 
بوده است؛ در سایه خالقیت،  
مطالعه و اندیشیدن است که 
زمینه های مناسب برای گفتگو به عنوان عامل اصلی پیشرفت، تفاهم و 
صلح فراهم می شود و این همه مدیون تالش های صاحبان قلم است، 
کسانی که علیرغم  مشکالت و تنگناهای موجود در جامعه همچنان به 

رسالت خود که همانا آگاهی بخشی به جامعه است، گام برمی دارند.
 وظیفه خود می دانیم روز قلم را به همه اهالی قلم، نویسندگان، مترجمان 

و فعاالن چرخه نشر تبریک بگوییم  و روزها و احواالت بهتری
 را برای آنها و فرهنگ  ایرانی - اسالمی آرزو کنیم.

مدیر عامل و هیئت مدیره خانه مطبوعات
 و  رسانه های خراسان جنوبی

آگهی مزایده اجاره به شماره ۵099003463000002
شرح در صفحه 3

1۴ تیــرمــاه روز شهــرداری و دهیــاری گـــرامی بــاد      شورای اسالمی شهر بیرجند

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
موتور سیکلت

 در اقساط 12 ماهه 
بدون پیش پرداخت

 )با بخشودگی جرائم(

اول پاسداران داخل اداره پست  
بیمه دانا

09153619۴55- سلیمانی



2
سامانه ۱۹۰ پاسخگوی شکایات مردم در حوزه سالمت 

ایرنا - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعالم کرد موارد مربوط به رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی از طریق سامانه ۱۹۰ اطالع داده شود. مرتضی زاهدی 
کارشناس سالمت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این سامانه پاسخگوی همه سواالت و شکایات مردم در حوزه بهداشت، درمان 
و غذا و دارو است و با توجه به شیوع ویروس کرونا، مردم می توانند در صورت مشاهده رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، مراتب را از این طریق گزارش دهند.

انسان دیگر و عصرآدم فضایی ها
* رجب زاده

رئیس جمهور در همان روزهای ابتدای شیوع کرونا با وزیر و وزرا نشسته بود 
و وقتی جمله ها درباره بایدهای محدودیت ها تمام شد چشم در چشم وزیر 
بهداشت که ماسک بر صورت داشت انداخت و بعد هم گفت : بر اساس  اعالم 
متخصصان 7۰ درصد مردم به این بیماری مبتال می شوند. آن روز این جمله از 
زبان مقام عالی اجرایی کشور تلخ و ترس آور بود. امروز اما درحال مواجه شدن 
با واقعیتی هستیم که شاید ذهن، توان درک خطر هایش را ندارد. تنها راه ادامه 
زندگی و جریان گرفتن امور، کنترل سوداگری ها و بستن دست سودجویانی 
 که از هر فرصتی برای تلمبار کردن پول و کشیدن از جیب دیگران استفاده 
می کنند ، آغاز راه با شیوه ای ایمن در کنار کروناست. هرچند نمی توان موج 
غول آسای اقتصاد بیمار را در این روزهای عجیب کنترل کرد اما دست کم 
مقابل این تالطم ایستادن و لحظه لحظه آن را درک و ثبت کردن امکان 
مدیریت لحظه های بعدی را تا حدودی فراهم می کند اما تعطیل کردن فرآیندها 
و روندها، دنیایی ناشناخته را پس از شروع پیش روی ما می گذارد. بنابراین 
 باید انسانی نوین را خلق کنیم. انسانی که در آینده ، از او به عنوان بشری یاد 
می شود که در عصر کرونا می زیسته است. باید باور کنیم که نباید این ویروس 
کشنده را دست کم بگیریم و در مقابله با آن هوشمندانه عمل کنیم.همیشه 
انسان در برابر آنچه نمی بیند ، بی مالحظه ، بی قید و منفعل است. اگر کووید ۱۹ 
یک آدم فضایی با صدایی مهیب و سری که زائده های چندش آور دارد بود ، باز 
هم همین گونه در خیابان ها بی مهابا و بی دلیل می راندیم یا قدم می زدیم. چه 
بسا آن آدم فضایی خطری نداشته باشد و برای گسترش تمدن انسانی مسیری 
در ذهن داشته باشد اما کرونا در کسری از ثانیه به جان مان می افتد و در مدتی نه 
چندان طوالنی با چنگ هایش گلویمان را می چسبد.  ما صاحبان عصر ویروس 
های پیچیده هستیم ، موجودات میکروسکوپی که هر چند ممکن است از فضا 
نیامده اند اما به همان اندازه ناشناخته و عجیب هستند. ما در دوران زندگی مان با 
اتفاقی جهانی روبه رو شده ایم که زندگی انسان ها از هر رنگ و نژادی را به خطر 
انداخته است. این عصر عجیب شاید دروازه ای برای ورود به اتفاقات متفاوت 
و خارج از عرف و باور زندگی انسان در گذشته باشد. گویی بشر در حال آماده 
شدن برای دوران جدیدی است. دوران پرتالطم ، عصر بی رحم و برق آسایی 
که قبح جان باختن انسان در حوادث آن شکسته می شود.  اما به هر صورت این 
انسان در هر عصر و زمانی موجودی اجتماعی است، آثارتصمیماتی که می گیرد 
و آنچه انجام می دهد در زندگی یک جامعه تاثیر می گذارد. این روزها وقتی 
 به برخی رعایت کردن پروتکل های بهداشتی را یادآور می شویم این پاسخ را 
می شنویم »باالخره که قرار است بمیرم« این جمله هر چند نشان از باور نداشتن 
خطرات کرونا دارد معنای دیگری را هم به ذهن متبادر می کند، اینکه در چنین 
تصمیم و عملکردی دیگران نادیده گرفته شده اند ، شاید آن ها نخواهند حاال 
بمیرند. یاد مجسمه ای از زیگموند فروید می افتم. مجسمه ای از او که نشان 
از تفکرش دارد. او با یک دستش از میله ای در ارتفاع زیاد آویزان است، به این 
معنی که اگر بخواهم خودم را می کشم و اگرنخواهم نمی کشم یعنی به کسی 
ربطی ندارد من چه می کنم ، چه رفتاری انجام می دهم. تفکر اومانیستی و نوعی 
انسان گرایی صرف که دیگر سلول های اجتماع را نادیده می گیرد. بی توجه به 
اینکه رفتار و اعمال ما چه تاثیری بر حقوق ، باورها ، رفتار واعمال و حتی سالمتی 
و حیات دیگران می گذارد و غافل از اینکه چو عضوی به درد آورد روزگار دگر 
عضو ها را نماند قرار . این اصلی است که تناقضی ندارد. مراقب سالمتی سلول 

های اجتماع مان باشیم.

سرمقاله

وسوسه گازوئیل برای قاچاقچی ها 
قیمت باالی سوخت در کشورهای همسایه موجب 
شده تا سودجویان با ترفندهای مختلف سرمایه ملی 
کشور را از محورهای استان خراسان جنوبی به سمت 
سیستان و بلوچستان برای قاچاق به افغانستان و 
پاکستان عبور دهند. با راهبردهای اجرایی مبارزه با 
قاچاق از سال گذشته در کشور و در خراسان جنوبی 
گرچه هنوز پدیده قاچاق سوخت به صفر نرسیده اما 
به حداقل میزان خود کاهش یافته است. براساس 
آمارها، در سه ماه نخست سال گذشته ۴۲7 هزار و 
۳۳۶ لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی کشف 
شده که این مقدار در مدت مشابه سال جاری به ۵۳ 
هزار و ۱۶۰ لیتر رسید که کاهش ۸۸ درصدی دارد.
به گزارش ایرنا، سهم بنزین از قاچاق سوخت اندک 
است و به طور کلی ۱۰ تا ۱۵ درصد از قاچاق سوخت 
خراسان جنوبی مربوط به این حامل انرژی است و 
از طرفی بیشترین قاچاقی که انجام می شود از نوع 
نفتگاز )گازوئیل( است و بیش از ۸۰ درصد از قاچاق 

فرآورده های نفتی را به خود اختصاص می دهد.

قاچاق سوخت د رحد صفر
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی در 
اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد: به خاطر شیوع 
ویروس کرونا، قاچاق سوخت اکنون تقریبا نزدیک به 
صفر است و بررسی ها و کشفیات ما نشان می دهد که 
میزان قاچاق فرآورده های نفتی از ابتدای سال، سیر 
نزولی شدیدی داشته و حتی می توان گفت که دیگر 
قاچاق بنزین نداریم. محمودرضا افشاریان افزود: به نظر 
می رسد که قاچاقچیان دست از فعالیت کشیده اند و 
این روند کاهشی از اسفند ماه و با شناسایی اولین 
موارد ابتال به ویروس کرونا در ایران و کشورهای 
همسایه قوت گرفت و به سرعت نزولی شد. عوامل 
دیگری که باعث کاهش میزان قاچاق شده، بسته 
بودن مرز برخی از کشورها از جمله پاکستان است 
از  و  ندارد  آنجا وجود  از  قاچاق  امکان  و  تردد  که 
طرفی تشدید اقدامات کنترلی در مبادی مرزهای 
رسمی کشور با ایجاد سامانه های هوشمند نیز در 
 کاهش قاچاق سوخت نقش موثری داشته است. آمار 

تکان دهنده سوانح جاده ای در کنار خروج حجم 
وسیعی از سرمایه ملی از عواقب قاچاق سوخت در 
خراسان جنوبی است که باعث تاسف همگان شده 

است.

تأثیر سهمیه بندی 
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در سه ماه نخست امسال 
۵۳ هزار و ۱۶۰ لیتر سوخت قاچاق در استان کشف 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۸ درصد 
کاهش دارد. محمدرضا دبیری با بیان اینکه دالیل 
جنوبی  خراسان  در  سوخت  قاچاق  کاهشی  روند 
متاثر از یکسری اقدامات در حوزه داخل و تحوالت 
در  موثر  مقابله ای  اقدامات  افزود:  است،  خارجی 
داخل با تشدید دامنه نظارت های هوشمند، نظام مند 
علمی و آکادمیک با استفاده از ظرفیت سامانه ها در 
پیشگیری از پدیده قاچاق سوخت اتفاق افتاد. وی 
ادامه داد: تشدید اقدامات کنترلی در پایش سیستمی 
مبادی مرزهای رسمی کشور با استفاده از سامانه های 
هوشمند نیز در کاهش قاچاق سوخت موثر بود، با 
استفاده از ظرفیت این سامانه ها، نظارت ها تشدید شد 
تا صادرات سوخت از مبدا تا مقصد از چرخه قانونی 
خود خارج نشود. دبیری ادامه داد: همچنین تسهیل 
شدن روند صادرات سوخت در کنار اقدامات سیستمی 
در مرزهای رسمی نیز یکی از اقدامات بازدارنده ای بود 
که ریسک فعل قاچاق را از آن ها گرفت. وی گفت: 
نیروهای مرزی مستقر در مرزها با پایش های مرزی 
موفق، مبارزه با قاچاق کاال را به طور جد در دستور کار 
خود قرار داده اند و معابر و گلوگاه های آلوده را کنترل 
می کنند تا قاچاق سوخت به کشورهای افغانستان 
و پاکستان به حداقل میزان خود برسد.وی اقدامات 
مراجع قضایی در محاکم قضایی و تعزیرات حکومتی 
در برخورد با عوامل قاچاقچی، ضبط مال و توقیف 
خودروی حامل قاچاق را یکی از علل موثر کاهش 
قاچاق سوخت دانست و افزود: در گذشته خودرو 
قاچاقچیان به ظن قاچاق سوخت توقیف نمی شد 

که امروز عالوه بر توقیف خودرو، زمان توقیف نیز 
در صورت تکرار افزایش یافته و قاچاقچی را بیش 
از پیش هزینه مند کرده است. وی ادامه داد: قاچاق 
سوخت در خراسان جنوبی را از استان های شمالی 
و میانی کشور داریم که البته با اقدامات مختلف 
کنترلی در حال حاضر قاچاق سوخت به خصوص 

بنزین در خراسان جنوبی بسیار ناچیز و اندک است. 
دبیری افزود: اکنون بیشترین سوخت قاچاق را از نوع 
نفت گاز )گازوئیل( در استان داریم که امیدواریم با 
تشدید اقدامات کنترلی آن نیز به حداقل ممکن برسد.

قاچاق گازوئیل در صدر
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان جنوبی هم گفت: در سه ماه نخست امسال 
فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه در استان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۹۳ درصد کاهش یافته 
است. قربانعلی مردانی، کاهش قیمت منطقه ای و 
بنزین،  اجرای طرح سهمیه بندی  جهانی سوخت، 
افزایش بازدیدها و نظارت ها از سوی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی و ادارات متولی در قالب 
گشت های مشترک، کاهش تفاوت نرخ فرآورده های 
نفتی ایران و کشورهای همجوار و شیوع ویروس 
کرونا را از علل اصلی کاهش آمار مکشوفه در استان 
ذکر کرد. به گفته وی بررسی ها و آمار کشفیات نشان 

می دهد میزان فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه از 
ابتدای سال، سیر نزولی داشته به گونه ای که با توجه 
به سهمیه بندی، قاچاق بنزین بسیار ناچیز است.وی با 
اشاره به اینکه کشفیات فرآورده های نفتی استان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته 
است، افزود: مکشوفه های سوخت هم از درون استان 

و هم از استان های همجوار داریم. وی ادامه داد: نفتگاز 
)گازوئیل( بیشترین نوع سوخت قاچاق مکشوفه در 
استان است و علت آن تفاوت نرخ آن نسبت به 
کشورهای همسایه است، همچنین به لحاظ ایمنی، 
حمل نفت گاز )گازوئیل( برای سودجویان کم خطرتر 
است. مردانی ادامه داد: کشورهای همجوار رغبت 
بیشتری به خرید گازوئیل دارند همچنین با توجه 
به طرح سهمیه بندی بنزین قاچاق گازوئیل سهل تر 
است. وی با تاکید بر ابطال و مسدود کارت های 
سوخت مهاجر و سرگردان در استان هم گفت: ابطال 
کارت های سوخت مهاجر در سه ماه نخست امسال 
۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش 
داشته و مسدودی این کارت ها براساس رای صادره 
در راستای جلوگیری از قاچاق سوخت و عرضه خارج 

از شبکه است.

کاهش ۷۲ درصدی پرونده ها
جنوبی هم  تعزیرات حکومتی خراسان  مدیرکل 

گفت: ۱۵۶ پرونده قاچاق سوخت در سه ماه نخست 
امسال به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شد 
قبل 7۲ درصد  به مدت مشابه سال  نسبت  که 
کاهش داشته است.محمدحسین اشرفی افزود: در 
این بازه زمانی ۱۵۲ پرونده مختومه شد همچنین 
۱۴۸ پرونده به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۲۱۶ میلیون 
و ۸۸۹ هزار ریال جزای نقدی محکوم و ۲ پرونده 
نیز برائت یافتند. وی بیان کرد: این در حالیست 
که در سه ماه نخست پارسال ۵۶۸ پرونده قاچاق 
سوخت وارد شعب شد که ۴۸۵ پرونده مختومه شد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: 
همچنین ۴۶۹ پرونده به پرداخت ۴۳ میلیارد و  ۹7۱ 
میلیون و ۸۵7 هزار ریال در حق دولت محکوم و 
۱۳ پرونده نیز برائت شد. وی عنوان کرد: سال قبل 
در مجموع ۲ هزار و ۴۲۶ پرونده قاچاق سوخت 
وارده به شعب تعزیرات حکومتی داشتیم که ۲ هزار 
افزود:  شد.اشرفی  اعالم  مختومه  پرونده  و ۵۰۶ 
همچنین ۲ هزار و ۴۳۰ پرونده قاچاق سوخت سال 
قبل به پرداخت ۳۱۶ میلیارد و ۴7۱ میلیون و ۵۶۹ 
هزار جزای نقدی محکوم شدند و ۵۲ پرونده برائت 
یافت. وی بیان کرد: از مجموع پرونده های قاچاق 
به سوخت  مربوط  پرونده  و ۵۶  هزار  سوخت ۲ 
گازوئیل، ۳۲۹ پرونده نفت سفید، ۴۶ پرونده بنزین و 

مابقی نفت کوره و قیر بوده است.

افزایش سهمیه سوخت مرزنشینان 
فرماندار نهبندان گفت: در سه ماه نخست امسال ۳7 
هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان کشف و 
ضبط شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
چشمگیر حدود ۸۵ درصدی داشته است. مجید بیکی 
افزود: یکی از اقدامات موثر در کاهش قاچاق سوخت 
در استان یا شهرستان نهبندان، اختصاص و افزایش 
سهمیه سوخت مرزنشینان از سال گذشته تاکنون در 
پی رایزنی های استاندار بوده است. فرماندار نهبندان 
در ارتباط با طرح کدینگ کارت های سوخت وسایط 
نقلیه بنزینی در شهرستان مرزی نهبندان گفت: این 

طرح تاکنون به شهرستان ابالغ یا اجرا نشده است.
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قاچاق بنزین از مرزهای استان به صفر رسیده است

آگهی تغییرات شرکت فن آوران فجر نوین طرح توس )سهامی خاص( به شماره ثبت 3181 و شناسه ملی 
14000118983 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- ماده 47 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : هریک از اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل 
تعداد یک سهم از سهام خود را در صندوق شرکت به عنوان وثیقه بابت تضمین خسارات احتمالی ناشی از 
تقصیرات آنان منفردا یا مشترکا بسپارند و سهام مزبور غیر قابل انتقال است. تصویب ترازنامه و حساب سود 
و زیان دوره هر سال به منزله مفاصا حساب تلقی و سهام مورد وثیقه خود بخود از قید وثیقه آزاد می شود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )894236(
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صاحبان محترم مشاغل و ارزش افزوده

اظهارنامه مالیات عملکرد ۹۸ مشاغل شروع شد
به علت بیماری کرونا و پذیرش شما عزیزان هر چه سریع تر تماس بگیرید

 به صورت غیر حضوری یا حضوری ارسال نماییم.   )صبح و عصر( 
مرکز تخصصی بیمه و مالیات – چمنی

پاسداران- روبروی شعبه تامین اجتماعی- دفتر پیشخوان خدمات دولت 
۳۲۴۲۳۲۴۲ – ۰۹۱۵۵۶۱۴۳۲۰- چمنی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های انقالب و پزشکی قانونی بیرجند

تاریخ انتشار: ۹۹/4/۱4

 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های انقالب و پزشکی قانونی 

بیرجند ساعت 17 روز یکشنبه تاریخ 99/4/1۵ در محل سالن کوثر دادگستری واقع در بهشتی 7 برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد مي تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 
فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره موظفند حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ 

انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: 1 - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2. طرح و تصویب صورت های مالی سال 98،97،96،9۵،94 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 

۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 6-تعیین تکلیف دو واحد مسکونی اضافه احداثی در 
مجتمع های عدالت و رسالت 7- تعیین میزان حق عضویت و نحوه عضوگیری اعضای جدید در شرکت تعاونی و تعیین 
تکلیف اعضای فاز )2( )بازنشستگان( در خصوص حق عضویت آنها 8- نحوه فروش یا انتقال دارایی های فاز 3 )مجتمع 

هیئت مدیرهمیالد( 9- تعیین خط مشی و برنامه های آتی شرکت تعاونی.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های انقالب و پزشکی قانونی بیرجند

                              شماره ثبتی: ۷۵0    شناسه ملی: ۱0360024۷24   تاریخ انتشار: ۹۹/4/۱4
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های انقالب و پزشکی قانونی بیرجند ساعت 17 روز یکشنبه 
تاریخ 99/4/1۵ در محل سالن کوثر دادگستری واقع در بهشتی 7 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
 دستور جلسه:1 - اصالح ماده 6 اساسنامه - تغییر آدرس و مکان دفتر شرکت تعاونی 2 - اصالح ماده ۵ اساسنامه - تمدید مدت 

فعالیت شرکت تعاونی.
هیئت مدیره

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

به یک نیروی خانم  جهت زندگی با یک خانم سالمند  که قادر به انجام 

کارهای  شخصی اش می باشد در محدوده خیابان مدرس نیازمندیم. 
32423242 - 0۹۱۵6۱۱4320

خانم یا آقا جهت کار در  کافی نت به صورت قراردادی

 یا مشارکتی  با درآمد عالی  نیازمندیم.

بلوار مسافر – میدان قائم     0۹۱۵6۱۱4320- چمنی
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جوابیه مدیریت درمان  
سازمان تامین اجتماعی 

با احترام در پی درج مطلبی در روزنامه 
مورخ  جنوبی  خراسان  آوای   محترم 
خصوص  در    99/۳/27 شنبه  سه 
 درمانگاه تامین اجتماعی قاین به اطالع 
می رساند: عامل اصلی که مانع ارائه 
خدمات مطلوب تر در مرکز درمانی 
قاین  شهرستان  اجتماعی   تامین 
متخصص  پزشک  کمبود  شود  می 
است. تامین پزشک متخصص مراکز 
مناطق  در  اجتماعی  تامین  درمانی 
 محروم طبق تفاهم نامه وزارت تعاون ،

کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت 
اجتماعی  تامین  سازمان  و  درمان  و 
که  است  بهداشت  وزارت  عهده  بر 
متاسفانه تاکنون محقق نشده است. 
پیگیری ها برای رفع این مشکالت 
ضمنا  دارد.  ادامه  مستمر  به صورت 
درمانگاه  فیزیکی  فضای  توسعه 
دستور  در  نیز  قاین  اجتماعی  تامین 
به  انشاءا...  که  است  سازمان  کار 
محض تحویل زمین مناسب از سوی 
مسئولین محترم شهرستان عملیات 

اجرایی آن آغاز خواهد شد.

پاسخ مسئوالن 

 ارسال هزار و ۹۳۴ اثر برای جشنواره “کرونا در انعکاس رسانه ای”

 معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از ارسال هزار و 9۳۴ اثر به دبیرخانه جشنواره “کرونا در انعکاس رسانه ای”خبر داد.
محمود رمضانی گفت: فراخوان جشنواره اسفند پارسال ارسال شده است. وی موضوع جشنواره را تهیه و تولید آثار در رابطه با اطالع رسانی درخصوص پیشگیری از شیوع 

ویروس کرونا، میزان نظرسنجی مردم در پیشگیری از پراکندگی گسترده ویروس و همه گیری آن، اقدامات و عملکرد نظام و... عنوان کرد.
* با سالم و ادب محضر شما آیا بازدید 
حضوری از بیمارستان در حال ساخت 
محترم  نماینده  توسط  خوسف  شهر 
مجلس صورت گرفت و آیا مسئولین 
جهت خدا قوت با پیمانکار و یا نظارت بر 
حسن اجرای کار صورت گرفته آمده اند و 
نهایتا چند درصد  پیشرفت فیزیکی دارد  

اینکه حق مردم است بدانند.

* من و امثال من تا کی فرزندانمان 
را در خانه نگهداریم به خاطر کرونا و 
قانع کنیم دیگران که  را  آنها  چگونه 
رعایت نمی کنند خیلی اشتباه می کنند.

سمت  از  غفاری  روز  بازار  ورودی   *
 خیابان ظفر در تاریکی مطلق به سر 
 می برد و هیچ روشنایی ندارد و زنجیر 
راه بند ورودی باعث زمین خوردن چند 
تا از همشهریان در یک ساعتی که من 

اونجا بودم شد. لطفا رسیدگی کنید.

 ۱۳7 به  پیش  روز  چند  باسالم،   *
تماس گرفتم و در مورد سگ های 
ولگرد اول بلوار بقیه ا... )عج ( صحبت 
اما  دادند  پیگیری  قول  آنها  و  کردم 
آپارتمان  از  ها  سگ  صدای  هنوز 
 های نیمه ساخت بدون متولی شنیده 
می شود. نمی دانم این ساختمان ها 

کی آدم نشین خواهد شد.

* با سالم خدمت مدیرعامل مخابرات  
در  همراه  تلفن  دهی  آنتن  وضعیت 
ضعیف  بسیار  )ع(  علی  امام  شهرک 
هست و از سال 92 همین مشکل وجود 
داره.  چندین مورد هم پیگیری شده گویا 
مشکل حل شدنی نیست چون دکل 
احداث شده در سایت در مسیر خطوط 

پروازی می باشد . چاره چیست ؟

* آوای محترم پیشنهاد می کنم بجای 
اینکه نیروی راهور گاها کنار فلکه ها 
پست ایستاده اند بهصورت میدانی ورود 
جدی پیدا کنند تا جوانهایی که برای 
جان انسانها ارزشی قائل نیستند توی 
منگنه قانون بیفتند رانندگی شخصیت 

می خواهدکه بایدرعایت شود.

مثل  کشور  مسئولین  همه  کاش   *
نقاط  تک  تک  که  بودند  ما  استاندار 
مناطق تحت مسئولیت شان را سرکشی 
آشنا  آنها  مشکالت  با  و  کردند   می 
پایتخت  آقایان  کاش  شدند.  می 
روی  جهادی  لباس  با  هم  نشین 
 خاک و چهار زانو کنار مردم محروم 
را  ها  محرومیت  تا  نشستند  می 
 لمس کنند دریغ که مردان بزرگ در 
های  انسان  و  اند  نشسته  ای  گوشه 
کوچک زمام امور را به دست گرفته اند.

شهرداری  اگر  عزیز  آوای  سالم   *
اکیپی را تحت نظارت شخص شهردار 
به نام گروه عیب یاب و واکنش سریع 
منتصب کند خیلی از مشکالت جزیی 
و کلی مردم حل خواهد شد و اینکه 
به  را  خود  مشکالت  مرتب  مردم 
صورت پیامک بیان کنند و ترتیب اثر 
داده نشود، مغایر رعایت تکریم  هم 
مردم  این  است حرمت  رجوع  ارباب 

خدمت جهادی است.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مشکل بیکاری یا
مشکل بی کارگری  

سالم. نکته ای که چند وقت است 
دیدم  جالب  را  ام  برخورده  آن  به 
برای  بگذارم.  درمیان  شما  با  که 
تعمیرات منزلم حدود یک ماه پیش 
به مصالح فروشی مراجعه و مقداری 
تا  کردم  خرید    ... و  سیمان  و  گچ 
بازسازی داشت  به  نیاز  را که  اتاقی 
تعمیر  کاری  روز  دو  حدود  برای  را 
بسیاری  با  موضوع  این  برای  کنم. 
از آشنایان سفارش کردم و به خیلی 
ها سپردم که یک استاد کار بنایی به 
من معرفی کنند و با هر کسی که 
صحبت کردم زودتر از یک ماه به من 
وقت نداد و حتی مصالح فروشی که 
از آن خرید کردم یک لیست بلند و 
باال داشت برای نوبت دهی کارهای 
خرده ریز بنایی به مردم که آنها هم 
مثل من کسی را پیدا نکرده بودند. 
یاد موضوع تغییر نرخ بیکاری استان 
بود  اعالم شده  که  روزها  افتادم،آن 
اما حاال که  باور کنم  توانستم  نمی 
خودم یک ماه است کارم لنگ یک 
استاد کار بنایی است به خوبی درک 
می کنم و از مسئولین محترم اداره 
کار و فنی و حرفه ای و نمی دانم 
آموزش  در  تواند  می  که  جایی  هر 
درخواست  کند  اقدام  کار  نیروی 
کنند  رسیدگی  چالش  این  به  دارم 
بیکاری  مشکل  که  ها  سال  از  بعد 
مشخص  حاال  کرد  می  بیداد 
است کار هست و کارکن نیست و 
آموزش نیست و باید به این مسائل 
پرداخت. با تشکر مجدد از آوا که به 
این مسائل می پردازد، این واقعیت 
بیکاری  االن مشکل  را روشن کند 
است.  کارگری  بی  مشکل  نیست 
 ر . ب از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

ته سیگار، ۶۵ درخت 
کاج بیرجند را سوزاند

آتش  سازمان  مدیرعامل   - ایرنا 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
بیرجند گفت: ۶۵ درخت در بهشت 
متقین بیرجند طعمه حریق شد که 
علت آن انداختن ته سیگار روشن بین 
درختان بود. علی حسینی افزود: یک 
مورد آتش سوزی جنب قطعه یک 
مزار شهدا بیرجند به مرکز فرماندهی 
آتش نشانی بیرجند اعالم شد. وی 
بیان کرد: بالفاصله دو تیم از ایستگاه 
شماره یک و دو تیم از ایستگاه شماره 
تانکر  خودروی  دو  همراه  به  چهار 
پشتیبانی آب به موقعیت حادثه اعزام 

شدند.
و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
بیرجند  شهرداری  ایمنی  خدمات 
تصریح کرد: این حادثه که به دلیل 
احتماال  و  شهروندان  بی احتیاطی 
روی  بر  روشن  سیگار  ته  انداختن 
بود  شده  شروع  ترون  درختچه های 
جوی  شرایط  به  توجه  با  بالفاصله 
به درختان کوتاه تر  تند  باد  و وجود 
سرایت  بلندتر  درختان  به  سپس  و 
کرد. وی ادامه داد: با حضور تیم های 
عملیاتی و مسئوالن عملیات بالفاصله 
آتش نشانان به پنج تیم اطفای حریق 
تقسیم شده و فوری از پیشروی آتش 

سوزی جلوگیری کردند.
حسینی با بیان اینکه در این عملیات 
۶ خودروی و ۱۶ آتش نشان حضور 
داشتند، عنوان کرد: با توجه به ارتفاع 
بلند درختان و وجود باد تند حدود ۳۵ 
درخت دچار حریق شده و ۳۰ درخت 
دیگر نیز به صورت جزئی درگیر شده 
بود که از پیشروی آتش جلوگیری 
و  به موقع  اقدام  با  شد. وی گفت: 
سریع آتش نشانان از گسترش حریق 
به حدود 2۰۰ درخت دیگر در این 
منطقه جلوگیری به عمل آمد و این 
خسارت  خوشبختانه  سوزی  آتش 

جانی نداشت.

خبر ویژه

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
گفت: در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد تومان 
قراردادهای راهسازی را در شهرستان های 
نهبندان و سربیشه داریم که عالوه بر ایجاد 
اشتغال باعث شده این 2 شهرستان به کارگاه 

راهسازی تبدیل شوند.
به گزارش ایرنا، وحید داعی در نشستی که 
با حضور نماینده مردم نهبندان و سربیشه در 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد، ادامه داد: 
در اولین سفر شهرستانی در حضور فرماندار 
نهبندان قول اخذ مجوز برگزاری مناقصه 
محور نهبندان - سربیشه را دادیم که این 
موضوع محقق، مناقصه ۳۱ کیلومتر برگزار 

و پیمانکار مشخص شد که به زودی کارگاه 
نیز تجهیز و کار آغاز می شود.وی گفت: در 
محور سربیشه - ماهیرود هم پیمانکار مستقر 
شده و در حوزه نهبندان مناقصه 2۴ کیلومتر 
دیگر را برگزار کردیم که عمال با 2 قراردادی 
که در حوزه شهرستان نهبندان داریم بالغ بر 

۱7۰ میلیارد تومان مبلغ ریالی پروژه هاست.
که  نهبندان   - شهداد  محور  درباره  وی 
استان های خراسان جنوبی و کرمان را به 
هم وصل می کند، گفت: با توجه به خرابی 
پیگیر  سیل  اثر  بر  محور  از  کیلومتر   ۳۰
هستیم از ظرفیت سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استفاده کنیم؛ با این وجود ۶ 

کیلومتر از مسیر را آماده کرده ایم که به زودی 
اقدامات  تشریح  در  وی  می شود.  تحویل 
بخش مسکن و بازآفرینی شهری بیان کرد: 
در طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان 
نهبندان حدود 7۵۰ نفر ثبت نام کرده اند که 
هیچ گونه مشکلی در تامین زمین نداریم 
همچنین برای تامین مسکن خانواده های 
که  کردیم  پیگیری  هم  معلول  دارای 2 
سریع تر پروانه ساختمانی صادر شود. وی 
گفت: شهرستان نهبندان در بخش بازآفرینی 
شهری رکورددار در استان است و بیشترین 
پروژه با مبلغ ۶ میلیارد تومان در حال اجرا 
است.نماینده مردم نهبندان و سربیشه در 

از  تشکر  با  اسالمی هم  مجلس شورای 
پیگیری و ابداع روش ها و طرح های خالقانه 
توسط استاندار گفت: تالش و پیگیری های 
مسئوالن راه و شهرسازی استان قابل تقدیر 

است. مصطفی نخعی آمادگی نمایندگان 
استان را برای کمک به مدیران استان به 
منظور تسریع در اجرای پروژه های عمرانی 

و زیرساختی اعالم کرد.

نسرین کاری- دهه کرامت بهانه ای شد 
از  و  برویم  شهرمان  دختران  سراغ  به  تا 
میان خواسته و مشکالت شان مهمترین 
ها را استخراج کنیم. دختران! بله دختران، 
قشر حساسی از خانواده و جامعه که توجه 
به نیازهای آن ها باید یکی از اولویت های 
خانواده و مسئوالن باشد؛ هر اندازه دختران 
نوجوان و جوان ما با دغدغه و مشکالت 
کمتری پرورش یابند قطع به یقین در آینده 
مادران قوی تری داریم که نسل های بعدی 
این سرزمین را آن گونه که شایسته ایران 

است، تربیت  کنند.

ضربه جامعه مرد ساالر 
یکی از دختران بیرجندی می گوید: دختر 
بودن خیلی هم خوب است چون می توانی  
راحت احساسات را بروز دهی،  رنگ صورتی 
بپوشی. سمیرا با بیان اینکه فقط وقتی در 
جامعه مرد ساالر قرار می گیرم گاهی دچار 
چون  افزاید:  می  شویم،  می  روانی  فشار 
کارهایی که در همه کشور آزاد و عرف است 
را در این شهر نمی توانیم انجام دهیم!  وی 
یادآور می شود: برخی کارها با وجود اینکه 
در قانون مصوب هیچ ممنوعیتی ندارد  ولی 
نگاه ها و محدودیت ها مانع انجام آن می 
شود. این دختر بیرجندی با بیان اینکه هر 
دختر  برای  خودش  نظر  اساس  بر  کس 
بودن محدودیت می گذارد اینجاست که 
می گویم کاش پسر بودم، ادامه می دهد: 
این مسایل در شهرهای کوچک مثل بیرجند 
نمود بیشتری دارد در حالی که در شهرهای 
بزرگ تقریبا یک مساله حل شده است.  وی 
ادامه می دهد: حتی اگر مانتوی رنگی بپوشی 
می گویند جلف است و متاسفانه در این شهر 
باید همیشه مشکی و تیره باشی تا خوب به 
نظر برسی! او می گوید:  بهترین راه حل از 
نظر من این است  که محلی در مرکز شهر 
با دسترسی آسان باشد تا دختر ها بتوانند در 
آنجا بدون نگرانی  انرژی هایشان را تخلیه 

کنند و بتوانند از زندگی لذت ببرند.

رابطه با خانواده ها در حد صفر!
مهال می گوید:  به جرأت می توانم بگویم 

اکنون رابطه دخترها با خانواده ها در حد صفر 
است و خیلی مسائل الپوشونی می شود چرا 
درکی از نیازهای آن ها در خانواده وجود ندارد 
و طرز تفکر پدر و مادرها با دختران امروزی 
خیلی فرق دارد. وی با بیان اینکه به نظر 
من اوال خانواده ها باید یک محیط امن و 
با آرامش برای دخترهایشان فراهم کنند  تا 
دختر محبت را در خیابان ها جستجو نکند، 
ادامه می دهد: اینجاست که  دختر احساس 
امنیت می کند و هر اتفاقی که برایش بیفتد 
بدون ترس و نگرانی از قضاوت به خانواده 
اش می گوید. اما متاسفانه هنوز این فرهنگ 
را کمتر داریم. وی دومین راهکار را ایجاد 
انرژی ورزشی  برای تخلیه  امن  محیطی 
دختران می داند و می گوید: نگویند دختر 
نباید این کار را بکند دختر نباید این طور باشد 
باید مکان و محلی باشد که یک دختر بتواند 

احساس شعف و شادی داشته باشد. 

مشاوره پیش از فرزند داری
عاطفه دختر دیگر بیرجندی نیز می گوید: به 
مادر و پدرم نزدیکم و  رابطه خوبی با آنها دارم. 
به راحتی می توانم  مشکالتم را  مطرح کرده 
و از آنها کمک بگیرم .  وی با بیان اینکه به 
نظر من ابتدا هر پدر و مادری که قصد دارند 
فرزندی داشته باشند باید به مشاوره بروند ، 
می افزاید: این دوره ها باید اجباری باشد تا 
در تربیت فرزند با اشتباه و افکار قدیمی و 
فرسوده روبرو نشویم. وی ادامه می دهد: در  
کنار آن  اگر رابطه صمیمی بین پدر و فرزند 
باشد می تواند تاثیر مثبت تری داشته باشد 
تا اینکه همیشه یک تصویر ترس از پدر در 
ذهن باشد. عاطفه ادامه می دهد: این هم 
یک تصور اشتباه است که بگویند هر چی 
مادر و پدر می گویند درسته! ما همه به این 
دنیا آمدیم که زندگی کنیم و خودمان تصمیم 
بگیریم چه چیزی درست و چه چیز غلط 
است. خیلی خوب است که  مادر و پدر مشاور 
باشند  و کمک کنند  ولی نه اینکه همیشه 
برای زندگی  بچه شان تصمیم بگیرند. وی با 
بیان اینکه متاسفانه هنوز در کشور ما دختران 
 به حقوق واقعی خودشان نرسیده اند، ادامه 
می دهد: اول از همه این است که برای 

تاریخی تعریف شده ای  دختران وظایف 
وجود دارد، تا خانه پدر است، پدر یا برادر 
ازدواج  تا  و  داند  می  مالک  را   خودش 
می کند  شوهر این حس را  دارد و نتیجه 
اش می شود  اتفاقات تلخی که اخیرا می 
خوانیم و می شنویم، باید درک درستی از 
وجود فرزند به ویژه دختران داشته باشیم 
و برای شکوفایی استعدادهای آن ها زمینه 
ایجاد  محدودیت  کنیم.  فراهم  را  درست 
ترین کاری  نیست، آسان  راه حل  کردن 
است که والدین یا جامعه انجام می دهند و 

بدترین نتیجه را دارد.
وی ابراز امیدواری می کند: همگی نگاه 
انسانی به هم داشته باشیم و به دختران 
هم اجازه دهیم که خودشان زندگی شان 
را انتخاب کنند. به عقیده عاطفه دختران 
حق  کار،  حق  همسر،  انتخاب  حق  باید 
درس خواندن ، حق انتخاب داشتن فرزند یا 
نداشتن، حق خروج از کشور ، حق تصمیم 

گیری درباره شغل و ... را  داشته باشند
سعیده دختر دیگر بیرجندی هم می گوید: به 
مادرم نسبت به پدرم خیلی نزدیک ترم  به 
نظر من خیلی کارها هست که می توانیم 
انجام بدهیم تا فاصله ها کمتر شود. وی با 
بیان اینکه بعضی دخترها  حتی شاید نتوانند 
اتفاقات ساده ای  که برای آنها  در طول 
روز افتاده تعریف کنند، ادامه می دهد:  باید 
فضایی امن در خانواده ایجاد شود. وی ضمن 
اشاره به توانمندی دختران یادآور می شود: 
به نظر من حتی دختران می توانند پشت 
ماشین سنگین یا اتوبوس بنشینند چرا من 
دختر که عالقه به رانندگی با این وسایل 
را دارم نتوانم انجامش دهم و همیشه این 
نتوانستن درگوشه ای از ذهنم بماند. هر چند 
دخترانی بوده اند که این طرز فکر را تغییرداده 
اند اما هنوز هم فشار قضاوت ها و محدودیت 
ها وجود دارد! وی بیان می کند: در شهر ما 
جاهای تفریحی برای جوانان خیلی کم است 
و این مراکز مخصوصا برای دختران کمتر 
است و باید فرهنگ سازی شود و آزادی بیان 
باشد تا یک دختر بتواند راحت آنچه را که 
می خواهد به زبان بیاورد. وی ادامه می دهد: 
حیلی از مشکالت باعث می شود بسیاری از 

دوستانم بگویند کاش پسر بودیم.

از سنت های غلط تا دردها
حکیمه هم می گوید:  به نسبت به پدر و مادرم 
نزدیک هستم  با اینکه فاصله سنی ما زیاد ولی 
سعی می کنم درک شان کنم. وی با بیان 

اینکه برداشتن فاصله بین والدین و فرزندان 
با درک متقابل و افزایش ابراز محبت متقابل 
میسر می شود، ادامه می دهد: مشکل دختران 
زیاد است از  سنت های غلط گرفته و اینکه 
بسیاری از خانواده ها سنگ صبور نیستند. 
حکیمه با بیان اینکه چه بسیار دخترهایی که 
در سنی که باید عروسک بازی کنند  و شاد 
باشند  به خانه بخت رفته اند و مسئولیت های 
بزرگ و فراتر از توان شان به آنان تحمیل 
شد، می افزاید:  و چه دخترانی که به واسطه 
شرایط اقتصادی و اجتماعی حتی در سن 
مناسب نیز شرایط ازدواج برایشان فراهم نشد.
وی ابراز تاسف می کند: چه بسیار دخترانی با 
استعدادهای فراوان در حوزه ورزش و علم و 
کار بودند که به واسطه جنسیت شان به آنان 
اعتماد نشد این ها درد است و رنج. او می گوید: 
دختران شاد شهر ما خیلی کم هستند اگر هم 
هستند کارشان جلف و ناپسند تعبیر می شود 
و رنگ های شاد از لباس های دختران مان 

پاک شده است. 

نیازهای الزم و معقول
دکترای روانشناسی و مشاوره هم می گوید:  
نیاز انسان ها به تفریح و درک شدن یک 
نیاز اساسی است و این نیاز در نوجوانان و 
می  ادامه  ذال  بهناز  است.  بیشتر  جوانان 
دهد:  متاسفانه در استان ما امکانات رفاهی 
بسیار  برای دختران  باالخص  تفریحی  و 
محدود و کم است.وی با بیان اینکه دختران 
در سن بلوغ به محدویت ها واکنش نشان 
می دهند بیان می کند: در کودکی شاید بچه 
به طرز لباس  پوشیدن و ظاهر خود اهمیت 
ندهد، اما در نوجوانی و در کنار همساالن 
برای او این اهمیت دارد و باید به آن در حد 
عرف احترام گذاشت. کارشناس پیشگیری 
سازمان بهزیستی استان تاکید می کند: شاید 
بتوان از مهمترین دالیل اینکه دختران تمایل 
به بیرون بودن و گذراندن وقت با دوستان 
را ترجیح می دهند احساس عدم امنیت و 
آرامش در خانه دانست. وی با اشاره به حادثه 
رومینا خاطر نشان کرد: زمانی که یک دختر 
در خانه احساس امنیت و دلگرمی نداشته 
باشد برای کسب محبت به افرادی خارج 
از منزل اعتماد می کند و شاهد این اتفاقات 

ناخوشایند در جامعه هستیم.

برطرف کردن نیاز عاطفی 
به گفته زال، ”رومیناها” اگر از طرف  پدر 
آن حس امنیت و محبت را داشته باشند و 

رابطه دوستانه ای با او برقرار کنند هیچگاه 
این محبت و نیاز را از یک پسر و در سن 
کم خارج از منزل نمی خواهد. ذال با بیان 
متاسفانه در خانواده های سنتی و  اینکه 
متعصب شاهد هستیم ارتباط پدر با دختر 
در حد سالم و صحبت های اولیه است 
و پدر حالت دیکتاتورانه دارد، می افزاید: در 
این خانواده ها بیشتر بار مسئولیت فرزندان 
و دختران با مادر است و از طرف پدر و برادر 
هیچ حمایتی  نمی شود و او برای برطرف 
کردن این نیاز به طرف دوستی های اشتباه 
و پس از آن حتی دچار ازدواج های اشتباه 
و آسیب های روانی می شود. وی خاطر 
نشان می کند: این دختران با دل بستن های 
اشتباه نه فقط ازدواج های اشتباه انجام می 
دهند و بعد آن طالق گرفته بلکه متاسفانه 
این سیکل معیوب همچان تکرار می شود.  
دکترای روانشناسی با اشاره به اینکه دختران 
با  رسیدن به سن بلوغ نیاز استقالل، نیاز 
عاطفی، نیاز جنسی و سایر نیازها در او رشد 
می کند، ادامه می دهد: خانواده و جامعه 
باید آموزش ببینند و راه این است که این 
نیازها بایستی با روش درست برطرف شود 
و با سرکوب کردن آن فقط صورت مساله را 
پاک کرده ایم. وی تاکید می کند: نیازهایی 
مثل نیاز جنسی و استقالل طلبی طبیعی 
است و نباید آن را نادیده گرفت مثل جریان 
آب است که اگر جلوی آن گرفته شود از 

جای دیگر بیرون می زند. 

آموزش صحیح 
این مشاور یادآور می شود:  با آموزش صحیح 
و ایجاد محیط های ورزشی نه فقط نیاز 
 دختران به سمت دیگر سوق داده می شود ،

بلکه رشد و تعالی او در محیط جدید شکوفا 
می شود. وی با بیان اینکه البته باید متذکر 
شوم که هر خانواده براساس فرهنگ خود 
باید یک سری قوانین داشته باشد و همه 
اعضای خانواده موظف به رعایت آن باشند، 
اظهار می کند: اما دختران به دلیل آسیب پذیر 
تر بودن و فرهنگ خاص جامعه محدودیت 
های بیشتری دارند که تا حدی قابل قبول 
است و دخترها هم باید آن را بپذیرند. ذال 
با تاکید بر ارتباط موثر پدر با دختر عنوان می 
کند: پدرها می توانند در فعالیت های مختلف 
در کنار دختر باشند و محیط مناسبی برای 
تفریحات دخترهایشان فراهم کنند. مثال می 
توان گاهی پدر و دختری به پیاده روی بروند 

و در کنار آن با هم صحبت کنند. 

قرارداد 300 میلیاردی راهسازی در نهبندان و سربیشه

رازهای دخترانه 
دل گفته های برخی جوانان شهر از تریبون »آوا«

 541 ثبت  شماره  به   1399/03/29 تاریخ  در  ادیبا  لباس  و  مد  هنری  و  فرهنگی  تجاری  غیر  موسسه   تاسیس 
به شناسه ملی 14009216968 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. 1 - موضوع : مشاوره و ارائه خدمات هنری مد و لباس و برگزاری کارگاه های تخصصی به موجب مجوز شماره 
1923/99/31 مورخ 1399/03/17 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی تاسیس گردید. 2 - مدت فعالیت 
موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر 
بیرجند، محله سجادشهر ، خیابان ایمان ، بلوار غدیر ، پالک 42 ، طبقه همکف کدپستی 9718973966 4 - سرمایه 
شخصیت حقوقی: 10 میلیون ریال می باشد. 5 - اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم وحیده بهزادی به شماره 
ملی 0640007651 دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه آقای مرتضی قاسمی به شماره ملی 0653135807 دارنده 
4000000 ریال سهم الشرکه 7 - اولین مدیران : خانم وحیده بهزادی به شماره ملی 0640007651 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای مرتضی قاسمی به شماره ملی 0653135807 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای 
مدت سه سال انتخاب گردیدند. 8 - دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از 
قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای خانم وحیده بهزادی )مدیرعامل( و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت. 

9 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )892862(

آگهی تغییرات شرکت هموار ره آذر )سهامی خاص( به شماره ثبت 485 و شناسه ملی 10360017912 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای غالمرضا ساجد به شماره ملی 0652429084 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و آقای علی قاسم پور به شماره ملی 0640248489 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نبی ا... حاجیان تیلکی 
به شماره ملی 5769901561 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای کاظم ساجد به شماره ملی 0651861462 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و آقای رامین حبیبی اردبیلی به شماره ملی 2181195773 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
2 - کلیه اوراق واسناد تعهدآورشرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای غال مرضا ساجد )مدیر 
عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود . 3 - اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده 43 اساسنامه به شرح زیر تعیین گردید: 1 - اخذ 
تصمیم و صدور دستور درباره کلیه امور استخدامی وسازمانی 2 - تصویب هرگونه قرارداد ولغو آن برای انجام امورشرکت 3 - خریدو فروش 
تعویض و انتقال اموال منقول شرکت و به کار بردن موجودی ها درمعامالت 4 - دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت 5 - گرفتن وام 
یا اعتبار ازبانکها و موسسات 6 - تهیه و پیشنهاد درمورد تحصیل اعتبار ویا اخذکه مستلزم به وثیقه سپردن اموال غیرمنقول شرکت باشد 
جهت طرح در مجمع عمومی 7 - بررسی و تصویب بودجه ساالنه در بهمن ماه هر سال برای سال بعد 8 - اتخاذ تصمیم در مورد طرح برنا 
مه های شرکت که برای تصویب به مجمع تسلیم می گردد. 9 - اقدام در دادگاه ها و مراجع صالح به هر عنوان که مطرح باشد برای حفظ 
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موفقیت و انرژی

رایحه درمانی

تخیل بچه ها؛ نشانه سالمت روان

کودک از دو تا سه سالگی شرایط ذهنی مناسبی 
این  در  او  دارد.  تخیلش  پرورش  و  برای رشد 
سن، با تجسم کردن های پی در پی چنان در 
خیال خود غرق می شود که تصور می کند هر 
چیزی را که می بینند واقعی است. تخیل این 
چنین نشان دهنده هوش باال، سالمت روان و 
عادی بودن وضعیت کودک است و والدین نباید 
از بابت اینکه فرزند خردسال شان با کسی که 
آن ها نمی بینند بازی می کند، نگران باشند. ممکن 
است کودک در ابتدا با عروسک خود حرف بزند. 
با او گریه کند و با او بخندد. این رفتار در این 
سنین، یکی از طبیعی ترین رفتار هایی است که 

کودک می تواند از خود نشان دهد.

 کاربرد رایحه درمانی

مختلف  مقاالت  مرور  و  تحقیقاتی  یافته  های 
مختلف  کاربرد های  و  اثرات  نشان دهنده 

رایحه درمانی است. 
را  درمانی  رایحه  اثر  محققان  روان:  بهداشت 
در  و  کردند  بررسی  بیماران  از  گروه  دو  روی 
نهایت بیماران به بیان احساس تسکین و آرامش 
پرداختند.  خود  آزاردهنده  احساسات  به  نسبت 
همچنین مطالعه دیگری نشان داد شش هفته 
رایحه درمانی باعث بهبود خلق و کاهش عالئم 
اضطراب و افسردگی می  شود. روغن هایی مثل 
روغن اسطوخودوس و بابونه می توانند در تسکین 

استرس و اضطراب مفید باشند.
تسکین درد: گفته می  شود ماساژ با روغن گیاهان 
معطر باعث تحریک اندورفین و تسکین درد 
می شود. اسطوخودوس به عنوان تسکین دهنده  
با  ماساژ  همچنین  دارد.  کاربرد  درد  موضعی 
اسانس نعناع فلفلی و بادام شیرین در تسکین درد 
مؤثر است. موقعیت  های نورولوژیک: مطالعات 
روی بیماران صرعی نشان داده رایحه درمانی 
روغن  دارد.  را  صرع  حمالت  کنترل  قابلیت 
یاسمن یکی از روغن  های معطر موفق در این 
زمینه است. درمان بیماری های تنفسی: بیشترین 
روغنی که برای کاهش مشکالت تنفسی کاربرد 
دارد، روغن اکالیپتوس است. این اسانس همراه با 
ماساژ درمانی باعث بهبود عملکرد ریه و تغییرات 

چشمگیر ضربان قلب بیماران می  شود.
تقویت سیستم ایمنی: گفته می  شود استفاده از 
عملکرد  بهبود  باعث  می  تواند  مرکبات  روغن 

سیستم ایمنی شود.

عالئم کرونا در کودکان

در بچه های زیر یک سال تب باال بسیار اهمیت داد، 
هر تبی که در کودک به طول بیانجامد و به درمان 
عادی پاسخ ندهد حتما باید به پزشک گزارش 
شود. عالمت دیگری که اکنون بسیار شایع است و 

هر سال در طول تابستان با آن مواجه هستیم اسهال 
و استفراغ است و از آنجایی که می تواند یکی از 
عالئم گوارشی کرونا باشد،   باید آن را جدی بگیریم. 
اسهال و استفراغی که همراه آن سرفه و   دون دون 

شدن بدن باشد هم شاید عالئم بیماری باشد.

رژیم غذایی با پروتئین باال

لوبیا، پنیر، تخم مرغ، گوشت و آجیل می تواند 
نوع  این  باشد. خوردن  پروتئین  از  منبع خوبی 
غذا ها در صبح و به عنوان تنقالت مفید است. این 
مواد غذایی ممکن است به بهبود تمرکز کمک 

کند. همچنین مصرف اسید های چرب امگا ۳، 
زمان  آن  هضم  که  پیچیده  کربوهیدرات های 
بیشتری نیاز دارد و میوه و سبزیجات و میوه هایی 
مانند پرتقال، نارنگی، کیوی، گالبی و سیب به 

مبتالیان به بیش فعالی کمک می کند.

برنامه غذایی ایجاد کنید

برای بیشتر افراد خطر غذا خوردن عصبی در آخر 
هفته بیشتر است، زمانی که ساعات آزاد بیشتری 
توسط  عادی  زندگی  روال  شک  بدون  دارند. 
ویروس کرونا مخدوش شده است. ساختار زندگی 

خود را به بهترین شکل ممکن تنظیم کنید. هر 
روز تقریباً در یک زمان وعده های غذایی خود را 
بخورید که فاصله بین آن ها سه تا پنج ساعت شود. 
قرار گرفتن در یک روال منظم در خوردن غذا به 

تنظیم قند خون گرسنگی کمک خواهد کرد.

جنس موی خودتان را بشناسید

در مورد اینکه بهتر است موی خود را چند بار شامپو 
کنیم نظرات متناقضی وجود دارد. همه این ها به 
ترجیح شخصی و نیاز های فردی بستگی دارد: نوع 
و بافت مو، چند بار از محصوالت استفاده می کنید 

و چه سطحی از فعالیت را دارید. به عنوان مثال 
فردی که موی چربی دارد ممکن است هر روز 
نیاز به شامپو کردن نیاز داشته باشد، در حالی فردی 
که مو های خشک دارد ممکن است به شامپوی 

کمتری نیاز داشته باشد.

میوه جایگزین آب می شود!

ما باید سهم میوه روزانه را مصرف کنیم و خوردن 
اضافه تر را توصیه نمی کنیم، کالری بیشتری به 
بدن می رسد و می تواند مانند هر زمان دیگری که 
کالری بیشتری مصرف می کنید، باعث چاقی و 

اضافه وزن شود. سهم هر نفر از میوه مصرفی روزانه 
که برای تأمین آب و موادمعدنی و ویتامین های 
به جثه و  بدن الزم و ضروری است، بستگی 
فعالیت بدن افراد دارد. اما، معموال افراد مجازند 

روزانه بین سه تا پنج واحد میوه مصرف کنند.

اغلب آدم ها پادتن چهار ویروس کرونایی که سبب سرماخوردگی می شوند را دارند و انتظار می رود که پادتن 
کرونای جدید تا حد قابل قبولی در بدن اغلب کسانی که در معرض آن قرار گرفته اند تولید شود.  وقتی سعی 
می  شود موقعیتی خلق شود که فرد در معرض ویروس قرار گیرد، تنها به آن اندازه ای که بتواند پادتن تولید 
کند، اما نه آن قدر که فرد بیمار شود. مشخص نیست هرگونه در معرض ویروس کرونا قرار گرفتن به تولید 
پادتن ختم شود. هر چند به نظر می رسد میزان ویروسی که آدم ها در معرض آن قرار می گیرند در اینکه تا 
چه اندازه بیمار می شوند موثر است، اما هنوز نمی دانیم چه اندازه ویروس در بدن باید تکثیر شود تا شروع به 

ساخت پادتن کنید.

اگر شما بیش از حد غذا های شیرین مصرف کنید  و قند خون تان به شکل مداوم افزایش بیابد ، بدن شما این 
امر را عادی پنداشته و دیگر دستور خروج قند از جریان خون و ورود آن به سلول های بدن را صادر نمی کند . 
در نتیجه انسولین در خون شما باقی می ماند و مدام به سلول ها دستور ذخیره انرژی اضافی به شکل چربی را 
صادر می کند . همه ما افزایش و کاهش قند خون را تجربه کرده ایم . همان احساس آشنایی که ما را وادار به 
خوردن یک چیز شیرین می کند و در  پی آن احساس شادابی و نشاط زیادی به ما دست می دهد و نهایتا نیم 
ساعت بعد از این حال ، از خستگی حتی قادر به باز نگاه داشتن چشمان مان نیستیم . شکر باعث افزایش رشد 

برخی از باکتری ها و مخمر ها می شود و  رشد نامتعادل در روده را تقویت خواهید می کند.

 تاثیر مهم شکر بر بدنباید بر اثر کرونا بیمار شده باشم تا پادتن داشته باشم؟

 رابطه کودک و والدین یک رابطه پیچیده، اما در ظاهر ساده 
است. کلمات و عباراتی که والدین به زبان می آورند ناخودآگاه 

می توانند گاهی بسیار آسیب زننده باشند.
اول از همه باید بگوییم از هر تعریف و تمجیدی که به 
دنبالش کلمه، اما یا ولی داشته باشد بپرهیزید، زیرا معنی خود 
تعریف را از بین می برد. موفقیت های کوچک را جشن بگیرید 
تا به فرزند خود انگیزه دهید مدام به کار خوبش ادامه دهد. 
استفاده از کلمه اما ، می تواند در او این حس را ایجاد کند 
که واقعا شما به او افتخار نمی کنید و تالش او به قدر کافی 

نیست. همین شیوه تعریف و تمجید همراه با، اما و اگر، قطعا 
می تواند بیشتر از خوب بودن، آسیب رسان باشد.به جای این، 
می توانید بگویید کارت خوب بوده و من به تو افتخار می کنم. 

شرط می بندم اگر ادامه دهی بهتر و موفق تر خواهی شد.
باید ۱۰۰ بار این را تکرار کنم؟ این یک عبارت کالسیک 
است. وقتی این جمله را به کودک خود می گویید، الزاما به 
او نق یا غر می زنید که چقدر نیاز به گوشزد کردن دارد و در 

واقع این شیوه درست نیست.
به جای این، به او بگویید قبال هم این جمله را گفته ام، اما 

می شود لطفا... با این روش کودک شما حس می کند باید 
تبعیت و اطاعت کند و الزم نیست شما بار ها جمله خود را از 
همان اول تکرار کنید. هر قدر که ناامیدی حس درستی است 
اما این کلمه به خودی خود می تواند ترسناک باشد. بسیاری از 
افراد با این باور که افراد مایوس کننده ای برای خانواده هستند 
بزرگ می شوند، زیرا از روی بی فکری خانواده، در تمام طول 
عمرشان این جمله را مدام و مدام شنیده اند،به جای آن بهتر 
است بگویید از کار هایی که انجام می دهی خوشحال نیستم. 

لطفا در آینده این کار را انجام نده.

جمالت سّمی برای کودکان

شنبه ۱۴  تیر    ۱۳۹۹ * شماره  ۴۶۶۹
4

                        4669

افقي: ۱- زبان مردم اروگوئه-  
 - ویتامین   -۲ تاریخ  علم  پدر 
داستان جالب توجه ۳ - شانه و 
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طول زمان - کاخ گرانادا ۱۰- هر 
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شهید صدر اسالم  ۱۱-  از کلمات 
پرسشي-  نرمه بیني-  شکست 
خورده در شطرنج ۱۲- ماه یازدهم 
گرداگرد  دندانساز-    - میالدي 
دهان ۱۳- نت ششم موسیقي-  
ضعیف و رنجور- امامان-  خاک 
گور ۱۴-  خودروي حمل بیمار-  از 
رشته هاي علوم انساني ۱5 - لگام 
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قدیم شهرکرد - رود برزیل 5- 
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استاد  - ابزاربنایي 6- بي اعتنا 
به قید وبندها  -همراه خاک انداز 
-  پاک از تهمت 7-  گنجشک 
- روشنایي ها  -جنس قوي ۸ - 
دستي - بی تابی -خوردني پس از 
غذا  -حسرت وا ندوه ۹-  مساوي 

عامیانه -از عناصر  بیماري -کم 
خوني ۱۰-  سهل و ساده-  تپه 
ها از هفت سین ۱۱ - علیا ي... 
رحمت  - نوعي پارچه سفیدنخي 
- خراب و ویران ۱۲ - از توابع 
گنبدکاووس - گودالي که سیل 
کنده - کاکل اسب ۱۳ - پوستین  
شطرنج   پایان   - کانال  و  تنگه 
یکي   - تنفس ۱۴  اصلي  عضو 
پرمخاطب ترین روزنامه انگلیسي 
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۱5- پادشاهي از خوارزمشاهیان 
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  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ــ
رض

ع

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید 13        همراه 09151600987  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر

شرکت حسابداری و خدمات مالی تراز حساب فرابین 

۰۹۱۵۶۶۵۴۲۱۳ -۰۹۱۵۳۶۱۵۲۹۵

گروه تخصصی و باتجربه 
تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی

 استقرار و اجرای سیستم حسابداری
 مشاوره بیمه تامین اجتماعی

لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 
و فروش خوب با تمام امکانات 

به فروش می رسد.  ۰۹۱۵۸۶۵۳۰۱۲ ی
وش

واحد فروشی به متراژ ۹۲ متر واقع در خیابان فر
مدرس به قیمت نهصد و بیست میلیون تومان 

۰۹۰۲۷۵۹۹۰۲۶ ی
وش

فر

به تعدادی مکانیک کار نیازمندیم.
آدرس: بین مطهری ۱ و ۳ 

طبقه فوقانی سنگ پاسارگاد یم
ند

زم
در فروشگاه لوازم یدکی اتومبیل نیا

به یک نفر همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.     ۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ یم

ند
زم

نیا

جذب نیرو
یک مجموعه رسانه ای، فرهنگی جهت تکمیل کادر اداری خود به افراد ذیل 

نیازمند است:
توضیحاتشرح همکاریردیف

مسلط به نرم افزارهای گرافیکی، ایندیزاین و...طراح۱

دارای مدرک ادبیات فارسیویراستار۲

داشتن فن بیانروابط عمومی۳

سابقه کار- دارای مدرک مرتبطکمک حسابدار )پاره وقت(۴ 

عالقه مندان می توانند رزومه و مشخصات خود را به شماره ۰۹۱۹۸۱۲۷۶۱۰ 
صرفا پیامک نمایند.

یم
ند

زم
نیا

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

فروش انواع عایق استخری، آب بندکننده های قوی ، 
آب بند پلیمری و ...

فروش انواع چسب های ساختمانی، عمومی، صنعتی و ...

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: ۰9155612533

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

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

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  1636 161  0915

اجرای سقف های بتنی 
کامپوزیت ، کرومیت  
یونولیت، دیوار برشی 

0915163۲646 –  0915604۲646 - سعادتی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

091566944۲8- 09151637165 - برات علیزاده
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فوتی های ناشی از کرونا در خراسان جنوبی به ۶۰ مورد رسید

مهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به بستری ۵۸ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های خراسان جنوبی گفت: فوتی های ناشی از کرونا در استان 
به ۶۰ مورد رسیده است.  محمد دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اینکه افزایش آمار ابتال نشان دهنده انتقال ویروس در بین مردم بیش از گذشته است، بیان کرد: 

در این راستا طبق مصوبه ستاد ملی کرونا از فردا،  ۱۵ تیرماه در مکان های عمومی و تجمعی استفاده از ماسک الزامی و اجباری است.

*حاج غالمرضا حمامی پدر بزرگوار 
سرباز شهید حبیب ا... حمامی در سن 
۸۶ سالگی به علت بیما ری و کهولت 
سن در روستای مصعبی بخش آیسک 

سرایان درگذشت. 
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
امام رضا )ع( در  نیت  با  ۱۱ موقوفه 

خراسان جنوبی ثبت شده است.
*در آغاز مرحله دوم رزمایش مقابله با 
کرونا بین نیازمندان طبس غذای گرم 

توزیع شد.
*آلودگی اراضی کشاورزی استان به آفت 
ملخ صحرایی به ۶۸هزار هکتار رسید.
*3 و نیم تن مرغ منجمد ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و با همت گروه 
جهادی در شب میالد امام رئوف بین 

نیازمندان فردوس توزیع شد.
عادت های  گفت:  تغذیه  *کارشناس 
تقویت  موجب  که  مناسب  غذایی 
عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود، 
نقش بسزایی در پیشگیری از ابتال به 
بیماری های تنفسی از جمله کرونا دارد.
*معاون گردشگری، سرمایه گذاری و 
تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، 
گفت:  دستی  صنایع  و  گردشگری 
عملیات اجرایی طرح گردشگری مزار 
انجیری در شهرستان خوسف آغاز شد.

اخبار  کوتاه 

کمبودهای  گذشته حوزه های علمیه 
جبران شود

مهربیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه بذر حوزه های علمیه، بذری 
است که کام بشریت را شیرین می کند، گفت: 
کمبودهای دوران های گذشته حوزه های علمیه 
جبران شود. حجت االسالم و المسلمین سید 
علیرضا عبادی در دیدار با معاونت اداری و مالی 
و منابع انسانی مرکز خدمات حوزه های علمیه 
کشور افزود: اهل انصاف می دانند که حوزه های 
علمیه ستون فقرات دین هستند و تنها جایگاهی 
که در این هدف مولد است، حوزه های علمیه 
هستند. وی ادامه داد: طلبه ها هم محروم و 
هم مظلومند و جایگاه شان را نیز اکثریت افراد 

تشخیص نمی دهند.

۱۰ محدوده معدنی در خراسان جنوبی 
آماده واگذاری است

ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
محدوده   ۱۰ امسال  گفت:  جنوبی  خراسان 
اکتشافی معدن در استان به شرکت های دارای 
برای  الزم  توان  که  مالی  و  فنی  صالحیت 
اکتشاف و بهره برداری را داشته باشند، واگذار 
شهرستان  در  افزود:  شهرکی  داود  می شود. 
طبس سه معدن، شهرستان های سربیشه و 
و شهرستان های  معدن  خوسف هر کدام ۲ 
زیرکوه، بشرویه و درمیان هر کدام یک معدن 
واگذار خواهد شد.وی بیان کرد: از این محدوده ها 
قابل  مورد  چهار  و  اکتشافی  معدن  مورد   ۶
بهره برداری است. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبی از ابطال و ساماندهی 
محدوده های معدنی بالتکلیف در استان خبر داد 
و گفت: آن دسته از معادنی که ۶ تا یک سال 
بعد از واگذاری فعالیت خود را در حوزه اکتشاف یا 
بهره برداری آغاز نکرده باشند، شناسایی و نسبت 

به ابطال پرونده اقدام می شود.

زلزله 3.9 ریشتری  سربیشه 
خسارت نداشت

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل   - ایرنا 
خراسان جنوبی گفت: تاکنون خسارت ناشی از 
زلزله در شهرستان سربیشه گزارش نشده و ۲ تیم 
ارزیاب به محل اعزام شده است. زمین لرزه به 
بزرگی 3.۹ در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( 
ساعت ۱۱ و 3۴ دقیقه و 3۵ ثانیه روز پنجشنبه 
را  استان خراسان جنوبی  در  حوالی سربیشه 
لرزاند. سید ابوالحسن میرجلیلی اضافه کرد: این 
زلزله در ۲۵ کیلومتری سربیشه، 3۲ کیلومتری 
مود و ۶۰ کیلومتری بیرجند و عمق ۶ کیلومتری 
روی داد.وی گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر 
خسارت زلزله از منطقه دریافت نشده است.

رتبه اول جهاد کشاورزی استان 
در ارتباطات مردمی

رئیس اداره روابط عمومي سازمان جهادکشاورزی 
ریاست  نهاد  مردمی  ارتباطات  مرکز  گفت: 
سازمان  روسای  اقدام  و  عملکرد  جمهوری، 
های جهادکشاورزی کشور در خصوص میزان 
درصد اقدام مثبت برای درخواست هاي مردمي 
و داشتن بیشترین برنامه دیدار چهره به چهره 
 مردمی را مورد بررسی و  ارزیابی قرار می دهد.

حامد عارفي نیا ادامه داد: بر همین اساس و به 
استناد نامه سرپرست مرکز روابط عمومي و اطالع 
رساني وزارت جهاد کشاورزي، ریاست سازمان 
 جهادکشاورزی خراسان جنوبی حائز رتبه اول در 
ارتباطات  اقدام مثبت در  باالترین عملکرد   “
مردمی” بین استان هاي کشور شده است که 
ارتباطات  ارزشمندی در حوزه  موفقیت بسیار 
مردمي محسوب می شود. وي کسب این موفقیت 
را به جامعه بزرگ کشاورزي تبریک گفت و افزود: 
امید است با اتکال به خداوند متعال بتوانیم بیش 
از گذشته در جهت بررسي و اقدام در خصوص 
مطالبات به حق کشاورزان استان گام برداریم.

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
تقویت  منظور  به  گفت:  جنوبی  خراسان 
معادن  برخی  شهرداری ها،  اقتصادی  بنیه 
تامین  برای  استان  شهرهای  محدوده  در 
واگذار  شهرداری ها  به  عمرانی  نیازهای 
می شود. به گزارش ایرنا، مشیرالحق عابدی 
معادن خراسان جنوبی  در نشست شورای 
لحاظ  به  که  موجود  و  فعال  معادن  افزود: 
مدنظر  کیفیت  و  نیاز  مورد  مصالح  حجم 
پاسخگوی نیاز پروژه های عمرانی باشد در 
اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. وی بیان 
کرد: براساس هدف گذاری سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان امسال ۲۱ معدن در 

این زمینه در اختیار شهرداری ها قرار خواهد 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  گرفت. 
این  اظهار کرد: در تمامی شهرها  استاندار 
قابلیت وجود دارد که این معادن در محدوده 

سرزمینی به شهرداری ها واگذار شود.
وی تصریح کرد: تاکنون دو نوبت مزایده 
برای واگذاری معادن در استان برگزار شده 
و به دلیل نداشتن شرایط سرمایه گذار برخی 
محدوده ها هنوز واگذار نشده است. عابدی 
می شوند  مزایده  برنده  که  افرادی  گفت: 
بایستی در مدت ۶ ماه عملیات اکتشاف را 
آغاز کنند و تا سه سال حق واگذاری به غیر 
را ندارند. وی با بیان اینکه خراسان جنوبی 

چهارمین استان معدنی کشور است، افزود: 
استان غیرواقعی  رتبه  رتبه بندی جدید  در 
با استان خراسان رضوی جابه جا  اعالم و 
صمت  سازمان  پیگیری  با  که  بود  شده 

استان این اعالمیه لغو شد.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: با دارا 
بودن ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی فراوان 
و متعدد، رتبه ای که برای استان اعالم شده 
بود قابل بیان نبود که در این زمینه مکاتبات 
الزم ارسال شده است. وی افزود: در سال 
جاری تمامی موضوعات از منظر کارشناسی 
شده پیگیری و اجرا خواهد شد. عابدی در 
اخیر رئیس سازمان  با اشاره به سفر  ادامه 

برنامه و بودجه به استان ادامه داد: در این 
سفر تفاهم نامه پروژه های جهش تولید استان 
در سال ۹۹ بین سازمان برنامه و بودجه و 
استانداری خراسان جنوبی به امضا رسید. وی 
ادامه داد: در قالب این تفاهم نامه بیش از یک 
هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برای ۷۰ پروژه در 
بخش های مختلف از جمله صنعت، معدن و 

تجارت در نظر گرفته شده است.
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان جنوبی عنوان کرد: سازمان صنعت، 
پروژه های  بایستی  استان  تجارت  و  معدن 
سازمان در قالب جهش تولید را تهیه و تشریح 
کند. وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی هایی 

جنوبی  خراسان  گرفت  خواهد  صورت  که 
معادن  ویژه  به  مهم  حوزه های  در  بایستی 
پیشرفت  گذشته  سال های  به  نسبت 

چشمگیری داشته باشد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی هم گفت: برای تامین نیاز 
پروژه های عمرانی شهرداری ها، معادن سنگ 
الشه و شن و ماسه محدوده شهرها قابل 
شهرکی  داود  است.  شهرداری  به  واگذاری 
افزود: در این خصوص ۲۱ معدن و به همین 
تعداد گواهی کشف به شهرداری های استان 
واگذار می شود تا بتوانند نیازهای عمرانی خود 

را از این محل تامین کنند.

...ادامه خبر از صفحه یک(

توصیه موکد به استفاده از ماسک 
وی اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در 
استان شاهد هستیم و افزایش موارد بیماران 
تنفسی و بستری های مثبت مبتال به کرونا 
ابتالی  و  انتقال  افزایش  نشان دهنده  که 

مردم استان به این بیماری است و در راستای 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از ۱۵ تیرماه 
از ماسک در محل های تجمعی و  استفاده 
جاهایی که افراد حضور دارند، الزامی شده و 
در جهت کاهش موارد ابتال و بستری کرونا 
توصیه موکد بر استفاده از ماسک در خارج از 
منزل به ویژه مکان هایی است که افراد کنار 

هم قرار می گیرند. دهقانی افزود: همچنین 
رعایت فاصله یک تا ۲ متر کامال الزامی است 
و امیدواریم با استفاده از ماسک، رعایت فاصله 
مکرر دست ها  و شوی  و شست  اجتماعی 
بتوانیم از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم که 
نتیجه آن کاهش موارد بستری در بیمارستان ها 

و فوتی در استان خواهد بود.

شهرداری های استان معدن دار می شوند

روند افزایشی بستری بیماران تنفسی
وضعیت حاد 200 نفر روی تخت بیمارستان های استان 

مهر- مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی 
از  به رنج طبیعت خراسان جنوبی  اشاره  با 
هنور  متأسفانه  گفت:  بان  محیط  کمبود 
زیرکوه  چون  استان  مناطق  از  برخی  در 
شاهد قاچاق هوبره هستیم. حسن اکبری 
نیروهای  جمله  از  محیط بانان  داد:  ادامه 
که  هستند  زیست  محیط  فداکار  و  فعال 
که گاه با گذشتن از جان خود از مواهب 
می کنند.  حراست  خدادادی  انفال  و  الهی 
وی افزود: محیط بانان در حقیقت به عنوان 

پاسداران واقعی طبیعت با عشق و عالقه از 
عرصه های طبیعی و زیست بوم های حیات 
وحش استان و گونه های مختلف جانوری 

حراست می کنند.
مشکالت  از  برخی  به  اشاره  با  اکبری 
در  گفت:  خراسان جنوبی  در  محیط بانان 
در  و  استخدامی  حوزه  در  اخیر  سال های 

اختیار گذاشتن امکانات اتفاقات بسیار خوبی 
برای محیط بانان استان صورت گرفته ولی 
هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم. به گفته 
وی متأسفانه هنوز بسیاری از پاسگاه های 
محیط بانی خراسان جنوبی از وضعیت تأمین 
برق مناسبی برخوردار نیستند که این مسئله 
مشکالت عدیده ای را برای به وجود آورده 

است. مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی 
بیان کرد: در حال حاضر در خراسان جنوبی 
زیست  محیط  مجموعه  با  محیط بان   ۷۰
خراسان جنوبی همکاری می کنند که برخی 
از آنان سال ابتدایی خدمت خود در محیط 

زیست را می گذرانند.
به  نیاز  آمار  دو  مقایسه  شد:  یادآور  وی 

محیط بان   ۷۰ فعالیت  و  محیط بان   ۲۰۰
در خراسان جنوبی نشان می دهد که مناطق 
تحت مدیریت محیط زیست خراسان جنوبی 
چه میزان با کمبود محیط بان رو به رو است. 
خراسان جنوبی  زیست  محیط  مدیرکل 
گفت: خدمات محیط زیست به جامعه مانند 
شهرسازی  و  راه  مثل  نهادهایی  خدمات 
نیست که در مدت زمان کوتاهی بازخورد 
و بازدهی آن نشان داده شود بلکه در دراز 

مدت تأثیر آن را حس می کنیم.

رنج طبیعت استان از کمبود محیط بان  

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

رفوش وژیه 

انواع عسل طبیعی
ژل رویال و رگده گل
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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 ۶۰- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱ -۰۵۶۳۲۰۴۴۴۴۹

 نصب در محل
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امداد باطری بیرجند

در صورت نارضایتی
 بازگشت وجه تا 48 ساعت 

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش 1۷ شهریور 32
09365643596 - عباسپور
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :

الناُس َضرباِن: بالٌِغ ال یَكتَفي، وطالٌِب ال یَِجُد

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

)کشف الغّمة: ج 3، ص 100(

اولین اظهارات عارف بعد استعفا
 از شورای اصالح طلبان

رئیس بنیاد امید ایرانیان در اولین اظهارات 
خود پس از اعالم خبر استعفایش از شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان با تاکید بر 
اینکه جریان اصالحات نمی تواند صحنه را 
ترک کند، گفت: گفتمان اصالحات ماندگار 
است و برای ماندگاری باید هوای نفس، 
خودخواهی ها و خود بزرگ بینی ها را کنار 
گذاشت.به گزارش جماران؛ رئیس بنیاد امید 
ایرانیان با بیان اینکه گفتمان اصالحات فرد 
محور نیست که اگر فردی برود و یا فردی 
بیاید اتفاق خاصی بیافتد، تاکید کرد: گفتمان 
اصالحات ماندگار است و برای ماندگاری 
، خودخواهی ها و خود  باید هوای نفس 
بزرگ بینی ها را کنار گذاشت. او همچنین 
به نمایندگان مجلس یازدهم توصیه کرد که 
با موضوعات شعاری برخورد نکنند و به فکر 
تقابل با دولت نباشند چرا که دود تقابل با 

دولت به چشم مردم و نظام می رود.
دکتر محمدرضا عارف در نشست مشترک 
انجمن اسالمی معلمان تهران و ری با 
مجمع نمایندگان تهران در مجلس دهم 
که در دبیرستان البرز برگزار شد با تبریک 
دهه کرامت و میالد امام رضا )ع(، یاد و 
خاطره شهدای حادثه هفتم تیر به ویژه 
شهید بهشتی را گرامی داشت و گفت: شهید 
بهشتی در دوران بعد از انقالب مورد تهمت 
ها و بداخالقی های فراوانی قرار گرفت که 
سرمنشاء آنها برای او مشخص بود اما با 
سعه صدر مثالی زدنی اش هیچگاه از اهرم 
قدرت برای سرکوب و حذف مخالف خود 
استفاده نکرد.وی در همین راستا  تاکید کرد 
که اندیشه های شهید بهشتی باید در ارکان 

مختلف به ویژه در قوه قضاییه متبلور باشد.

وزارت امور خارجه با گرامیداشت یاد و 
خاطره دیپلمات های ربوده شده و تاکید 
تعیین  برای  خود  تالش های  ادامه  بر 
تکلیف سرنوشت آنها اعالم کرد: شواهد و 
قرائن گویای آن است که دیپلمات های 
ربوده شده در لبنان، به نیروهای اشغالگر 

رژیم صهیونیستی تحویل داده شده و 
متعاقبا به سرزمین های اشغالی منتقل 
شده اند و اکنون در زندان های این رژیم 
بیانیه  این  به سر می برند. در  نامشروع 
آمده است: ۳۸ سال از واقعه ربوده شدن 
۴ دیپلمات کشورمان آقایان سید محسن 

موسوی، احمد متوسلیان، کاظم اخوان و 
تقی رستگار مقدم، توسط مزدوران رژیم 
صهیونیستی در نقطه ایست و بازرسی 
 ۱۹۸۲ سال  در  لبنان  شمال  در  برباره 
می گذرد. این بیانیه ادامه داد: همانطور که 
طی این سال ها اعالم شده است، شواهد 

و قرائن گویای آن است که دیپلمات های 
ربوده شده در لبنان، به نیروهای اشغالگر 
رژیم صهیونیستی تحویل داده شده و 
متعاقبا به سرزمین های اشغالی منتقل 
شده اند و اکنون در زندان های این رژیم 

نامشروع به سر می برند.

آیت ا... علم الهدی نماینده ولی فقیه در 
استان خراسان رضوی در قالب خطبه 
خوئینی  موسوی  نامه  به  مجازی  ای 
و  داد  نشان  واکنش  انقالب  رهبر  به 
نوشت: مدت هاست این کشور در حوزه  
فعالیت های اجرایی و مدیریت اقتصادی، 

شماست،  هم حزبی های  و  شما  دست 
این فساد را برای مردم به وجود آوردند 
و هر مدیریتی را به دست گرفتند، آنجا 
اقتصادی  مفسد  یک  جوالن  نقطه  را 
قراردادند، شما این کار را کردید، شما و 
حزب شما و مقداری که در مدیریت نظام 
 دخالت کرد، این مفاسد را ایجاد کرد و اال 
سیاست گذاری های والیت مدارانه رهبری 
محصولی جز عزت و عظمت برای این 
مردم نداشت و امروز مردم در سایه عزت 
اصل  در  سیاست گذاری ها  این  اجرای 

استکبارستیزی زندگی می کنند و به سر 
می برند. حاال دو دست از دو پا درازتر، 
نامه نگاری می کنید، با قلم های شکسته 
مختلف  قسمت های  در  را  حرف هایی 
می آورید، فکر می کنید مردم شعور ندارند 

و ملت ما درک ندارد؟ 
مدتی  از  بعد  می کنید  فکر  شما 
شکست های سیاسی پیاپی که آبرویتان 
بین مردم رفته، یک روز پیاده نظام برای 
آمریکایی ها و غربی ها در فتنه ۸۸ راه 
خیابانی  سیاسی  اردوکشی  انداختید، 

کردید و شکست خوردید، از آن روز در 
عرصه های مختلف سعی کردید قدرت 
را در این نظام به دست بیاورید، در هر 
به  که  هم  مدیریتی  هر  در  و  قدرتی 
دست آوردید، جز فساد و جز شکست 
خوردن محصول دیگری نداشتید، حاال 
کارنامه  نامه نگاری های  با  می خواهید 
بی بند و بارانه، آن  هم در مقابل ملت 
شکست های  این  جبران  ما،  باهوش 
امکان  این  بکنید؟  را  سیاسی خودتان 

ندارد!

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم 
نقدینگی موجود و حتی رشد کنونی آن 
نمی تواند موجب تورم باالیی شود که 
برخی ها پیش بینی می کنند، چرا که 
بخشی از همین نقدینگی موجود برای 

تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد. 
رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
این  در  اقتصادی  نوشت:کارشناسان 
روزها چند نکته را برجسته کرده اند که 

شایسته است توضیح  الزم داده شود. این 
کارشناسان، رشد نقدینگی  سال ۹۸ و سه  
ماهه اول ۹۹ را بسیار زیاد می دانند. رشد 
پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط 50 
سال اقتصاد بوده است. اما علیرغم کسری 

بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با 
آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد 
آن در سه ماهه اول سال۹۹ نیز، چندان 
فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال 

های قبل ندارد.

راه و شهرسازی گفت: وام دولت  وزیر 
به  کمک  عنوان  به  مستاجران  برای 
آنان است که  پول پیش )مبلغ ودیعه( 
با هماهنگی بانک های عامل در اختیار 
مالک )موجر( قرار می گیرد و مستاجران 

فقط کارمزد آن را پرداخت می کنند.
وزیر راه افزود: مبلغ تسهیالت مستأجران 
و  می گیرد  قرار  خانه  مالک  اختیار  در 
را  آن  کارمزد  و  سود  تنها  مستاجران 

پرداخت می کنند. محمد اسالمی اظهار 
وسایل  جابه جایی  و  اثاث کشی  کرد: 
یکی از عوامل موثر در گسترش بیماری 
ملی  ستاد  دلیل  همین  به  کروناست، 
کرونا مصوبه ای داشت مبنی بر این که 
قرارداد ها به مدت دو ماه عینا تمدید شود 
و پس از آن مصوبه جدیدی را داده که 
میزان  حداکثر  و  شود  تمدید  قرارداد ها 
افزایش اجاره بها در هر شهر را اعالم 

کرده است. این مصوبه برای مدیریت بازار 
و برای جلوگیری از افزایش قیمت های 
غیرمنطقی که بعضی ها خودسرانه اعمال 
کردند داده شده است.این مبلغ به عنوان 
کمک به پول پیش )مبلغ ودیعه( است 
که با هماهنگی بانک های عامل در اختیار 
مالک )موجر( قرار می گیرد و مستاجران 
فقط کارمزد آن را پرداخت می کنند؛ اصل 
ودیعه نیز در زمان سررسید قرارداد به بانک 

مسترد می شود. مبلغ آن هنوز مشخص 
نشده است و بعد از پرداخت تسهیالت 
تسهیالت  بعد  مراحل  در  مشاغل  به 

مستاجران پرداخت می شود.

حاج احمد متوسلیان در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برد

جز فساد و اردوکشی سیاسی محصولی نداشتید

واکنش همتی به اقتصاددانان؛ نقدینگی موجود تورم نمی آورد

جزییات وام دولت برای مستأجران

سهام عدالتی  که ۱۵ میلیون تومان شد  

کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن ها 5۳۲ هزار 
تومان است در پایان معامالت روز ۱۱ تیر ارزش سهام 
عدالت شان به ۱5 میلیون و ۱۳ هزار تومان رسید. 
این رقم در روز قبل از آن ۱۴ میلیون و ۳۴0 هزار 
تومان گزارش شده بود که بر این اساس سود ۶۷۳ 
هزار تومانی طی یک روز عاید مشموالن شده است.

 طرحی که در مجلس کلید خورد
نماینده مردم ساری در مجلس گفت: در طرح »هر 
ایرانی یک مسکن« که در مجلس کلید خورده 
کسانی که بیش از یک واحد مسکونی در اختیار 
داشته باشند باید تا سقف ۲0 درصد چه در معامله و 

چه موارد دیگر مالیات پرداخت کنند.

 بانک، عامل تکانه در بازار مسکن 
سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران 
مجلس یازدهم گفت: بانک ها یکی از عوامل 
به  بازار مسکن هستند چراکه  در  تکانه  بروز 
طبیعی  پیداکرده اند،  ورود  ساخت وساز  بحث 
است بخش خصوصی و مردمی قادر به رقابت 

با بانک ها نیستند.

۵۰ درصد تاالرهای پذیرایی 
 ورشکسته شدند

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی گفت: در حال 
حاضر 50 درصد تاالرها ورشکسته مطلق و 50 
نزدیکند.  پایان حیات  به  نیز  باقیمانده  درصد 
مصوبه  به  توجه  با  کرد:  اعالم  کار  وزارت 
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از 
کرونا، حدود ۳ میلیون نفر شاغل در ۱۴ رسته 
حمایت های  مشمول  که  دارند  قرار  منتخب 
دولت می شوند.متقاضیان مشمول می توانند از 
دوشنبه ۱۶ تیر با مراجعه به سامانه کارا برای 

تسهیالت کرونا  ثبت نام کنند.

پیشنهاد مجلس برای کاهش
  ۵۰ درصدی ارز دولتی به کاالهای اساسی

جزئیات طرح نمایندگان مجلس نشان می دهد 
قرار است تا سقف منابع ارزی دولت و حداکثر 5 
میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساسی اختصاص یابد و به خانوارهای هدف هم 

یارانه در قالب کارت الکترونیکی پرداخت شود.

طرح »سوال از رئیس جمهور« آماده شد 

حجت االسالم موسوی الرگانی عضو هیئت 
رئیسه مجلس گفت: طرح سوال از رئیس جمهور و 
احضارش به مجلس با توجه به تورم افسارگسیخته 
آماده شده تا اگر روحانی برنامه ای برای اصالح امور 

ندارد، مجلس به او برنامه بدهد.

توافق کانادا و ایران برای مذاکره 
 بر سر پرداخت غرامت  

 دولت کانادا اعالم کرد که برای آغاز مذاکره با ایران 
درباره جبران خسارت وارده به خانواده های قربانیان 
خارجی هواپیمای مسافربری اوکراینی که در ماه 

ژانویه سقوط کرد، به توافق رسیده است.

 اولین واکنش آژانس اتمی به حادثه نطنز 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعالم 
کرد، از گزارش ها درباره وقوع حادثه در یکی از 
سوله های مجتمع غنی سازی نطنز مطلع است، 
اما در حال حاضر پیش بینی می کند این حادثه 
تأثیری روی فعالیت های راستی آزمایی پادمانی 

این نهاد بین المللی نخواهد داشت.

وضع هرگونه محدودیت جدید
 علیه ایران غیرقابل توجیه است 

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: قطعنامه 
اقدامات  از  مجموعه ای  ایران  علیه  آمریکا 
محدودکننده در راستای سیاست فشار حداکثری 
آمریکا علیه ایران است و به مسائلی می پردازد که 
هیچ کمکی به حل مشکالت کنونی نمی کند و 
تأکید کرد که روسیه وضع هرگونه محدودیت 

جدید علیه ایران را غیرقابل توجیه می داند.

دستور قاضی آمریکایی برای مصادره  
نفتکش های  ایرانی

وزارت دادگستری آمریکا از دستور قاضی فدرال 
برای مصادره محموله های چهار نفتکش ارسالی 
ایران به ونزوئال خبر داد. جیمز بوسبرگ بامداد 
جمعه دستور مصادره محموله های نفتی و توقیف 
چهار نفتکش ایرانی را که به سمت ونزوئال در 
دادگستری  وزارت  کرد.  صادر  بودند،  حرکت 
آمریکا نیز اعالم کرد قاضی فدرال دستور  داد 
چهار نفتکش ارسالی ایران به ونزوئال توقیف و 

محموله های آن مصادره شوند.

ترامپ قصد دارد آخرین میخ را 
به تابوت برجام بزند  

دیپلمات پیشین ایران با تأکید بر متوقف کردن 
اقدامات ضد ایرانی آمریکا گفت: ترامپ قصد دارد 
آخرین میخ را به تابوت برجام بزند تا رئیس جمهور 
بعدی آمریکا شانسی برای تعامل با ایران نداشته باشد.

قابل توجه بسیجیان محترم
سهامداران محترم شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام )ره( جهت دریافت

 برگ سهام خود همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۳ به دفتر تعاونی واقع در
 بلوار پاسداران بین پاسداران ۱۰ و ۱۲ مراجعه نمایند.      تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۰۱۲۴

اقسـاط ۱۲ تـا ۲۰ مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید ۲۸ و  ۳۰    تلفکس: ۳۲۴۴۰۱۹۹-۰۵۶ /  ۰۹۱۵۱۶۰۲۶۵۹ )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی  و  ورودی منزل: ضد سرقت ، ضد حریق ، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه ،  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

ثبت شرکت                  
ثبت برند 

آنی ثبت تقی زاده

با قیمت مناسب

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم( 
 اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز  مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند – بلوار صنعت و معدن – سایت اداری – تلفن : 92-32400390( در نظر دارد: تامین و خرید تجهیزات کالسی

 ) به شرح جدول ذیل و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه( برای تعدادی از مدارس سطح استان خراسان جنوبی را براساس قانون برگزاری مناقصات به تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا متقاضیان عالقه مند می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/04/16 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ) http://iets.mporg.ir  ( نیز منتشر شده است.

۱ – تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار ( : ضمانت نامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره 123402 / ت 50659  ه مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه 
از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 
جنوبی۲ – محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند – بلوار صنعت و معدن – سایت اداری و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره 
کل واقع در بیرجند – بلوار صنعت و معدن – سایت اداری می باشد. ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3 – اعتبار مناقصه )برابر شرایط مناقصه( به صورت نقدی 
می باشد. 4 – کلیه مناقصه گران براساس ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی امتیاز دهی خواهند شد و در صورت کسب امتیاز الزم ، پاکت قیمت )پاکت ج( آنها گشوده خواهد شد. 5 – امکان برنده شدن برای یک 
یا چند ردیف کاالی مجزا میسر نمی باشد و قیمت کل به حروف برای تمامی کاالهای فوق ، مالک مقایسه و اعالم برنده مناقصه )پس از ارزیابی کیفی و فنی و بازرگانی و تعیین قیمت تراز شده( خواهد بود. 

اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
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