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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 : گرگی

سرمقاله

 رسالت قلم ما در عصر روزنامه نگاری توسعه 

خیلی وقت ها از من می پرسند: »این همه در نوشته ها، سخنرانی ها،  مصاحبه ها و 
اظهار نظرها از توسعه و پیشرفت استان می گویید و می نویسید،  معنی این کلمه ها و 
گفته ها و نوشته ها چیست و آیا فایده ای هم برای سفره ها  و شکم گرسنه و زندگی 
مردم دارد یا نه؟« واقعیت این است که توسعه و پیشرفت استان، درب ورود مردم به 
آسایش و آرامشی است که به عنوان یک آرمان همیشه از آن صحبت کرده ایم. هر چند 
این موضوع نسبی است، یعنی هیچ کشوری، هیچ جامعه و هیچ استانی به همه توسعه 
و به همه پیشرفت نمی رسد؛ اما به همان مقداری هم که می رسد و به همان اندازه 
ای  هم که تالش می کند،  از موهبت آرامش و آسایش برخوردار می شود. »توسعه« 
و »پیشرفت«، به دنبالش »آبادانی« و »رفاه« می آورد و این یک واقعیت است که رفاه، 
بخش مهمی از آرامش همه ما را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر وقتی توسعه باشد، 
شکم های کمتری گرسنه می ماند، سفره های کمتری خالی می ماند و زندگی های 
کمتری در آتش فقر و نداری می سوزند. یکی از نقش های اصلی و مهم را در این فرآیند 
مهم، یعنی توسعه و آبادانی استان، »مطبوعات« ایفا می کنند.  ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور

۹۶ درصد از تسهیالت مشاغل خانگی در استان جذب شد تغییر چهره محیط  زیست در نوار مرزی استان 2صادرات تخم مرغ از استان محدود شد 3 3

بر اساس آخرین دستورالعمل های ستاد ملی کرونا، از امروز   استفاده از ماسک در مراکز تجمع الزامی شد

#  من ماسک می زنم

 من هم ماسک می زنم 

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند- مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  056  - 5020 165 0915  

افراد مبتال به دیابت دو برابر بیشتر از افراد دیگر شنوایی شان 
را از دست می دهند. محققان معتقدند 
که دیابت ممکن است به اعصاب و عروق 

خونی در گوش داخلی آسیب  برساند.
برای آشنایی بیشتر با خدمات، شنوایی 
قائم را به شماره 10008590  ارسال نمایید

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی فراوان خود را از تالش های پیگیرانه و بدون وقفه
 پرسنل پلیس آگاهی و اطالعات شهرستان سربیشه اعالم می دارم

و از خداوند متعال خواهان توفیقات روز افزون شما عزیزان هستم.

الف. بیدسکی

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

مطمئنا مدیریت اثربخش و توانمند توام با تجارب برجسته شما موجبات ارتقای  آن اداره کل 
در سطح استان و ملی را فراهم می سازد. بدین وسیله ضمن سپاسگزاری از جناب عالی از 

حسن انتخاب جناب آقای مهندس اصغر شاهزهی به عنوان سرپرست معاونت امالک
 و حقوقی آن اداره کل تشکر و قدردانی می گردد.

اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مسکن خراسان جنوبی
اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان خراسان جنوبی

هرگز کسانی را که در  
راه خدا کشته شده اند، 
مرده مپندار، بلكه زنده اند که نزد پروردگارشان 

روزی داده می شوند. ]آل عمران - آیه 1۶۹[ 

روایت مادر شهید مظلوم 
سردار بسیجی جنگ

 مهدی ابراهیمی گیو 
در مورد امتیاز حج تمتع در
 سالگرد شهادت  

در خانه را زدند. یکی از برادران تعاون سپاه پاسداران بیرجند نامه ای به من داد، مضمون و محتوای 
نامه این چنین بود: با توجه به حضور طوالنی مهدی در جبهه های حق علیه باطل و کسب امتیاز 
باالی بسیجی،  لذا نامبرده استحقاق تشرف به حج تمتع را دارد. در صورت موافقت،  مبلغ ثبت نام را 
واریز نموده و ... مهدی جبهه بود و خودش حضور نداشت. من هم به او در این خصوص چیزی نگفتم. 
اما ظاهرا این خبر را به او هم رسانده بودند. با توجه به اینکه هنوز او سن و سالی نداشت و حج هم بر 
او واجب نبود، لذا من و پدرش هم موافق این سفر زیارتی نبودیم. وقتی مهدی عزیز به مرخصی آمد 

متوجه شد که برای سفر مکه اش اقدامی نشده،  خیلی ناراحت شد و می گفت: 
»کاش مرا اجازه می دادید تا به این سفر بروم. این سفر معنوی است، دنیا ارزشی ندارد.« 

 او در آغاز نوجوانی پا به میدان نبرد گذاشت و بیش از پنج سال متوالی از عمر شریفش را در جبهه ها 
سپری نمود و در اکثر عملیات ها حضور فعال داشت. حضور بیش از هزار روز در جبهه و گذر از آن 
همه آتش و خون، او را جوانی پایدار، صبور، مقاوم و آگاه به مسایل جبهه و جنگ کرده بود که عالوه 
بر تعاون سپاه پاسداران بیرجند که عنوان امیر را برای او در نظر گرفته بودند، مسئوالن و فرماندهان و 
دوستان عزیز همرزمش همچون شهیدان واالمقام محمودکاوه ، ولی ا... چراغچی و حسن باقری ... که 
این پشتکار و شایستگی آمیخته با خلوص  و تقوایش را در عملیات های مختلف مشاهده کرده، بارها 
از وی خواسته بودند  تا مسئولیت فرماندهی نیروهای عملیاتی را بپذیرد ولی او دوست داشت همچنان 
بسیجی ساده و گمنام باقی بماند. امروز پس از سال ها اگرچه حسرت این مخالفت بر دلم مانده ولی 

خوشحالم که با شهادت دعوت حق را اجابت کرده و لبیک گویان به سوی پروردگارش شتافت.  
»برگرفته از سایت نوید شاهد اداره اسناد اداره کل بنیاد شهید خراسان جنوبی«

روحش شاد و راهش پر رهرو

مزایده عمومی- نوبت دوم
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

نوع تضمین و مبلغ )ریال(اجاره پایه )ریال(موضوع شماره فراخوان

واگذاری عواید یک واحد تجاری واقع در ابتدای خیابان مدرس ۵۰۹۹۰۰۵۳۶1۰۰۰۰1۳
بیرجند جنب آبمیوه فروشی به مساحت تقریبی ۲۰ مترمربع
 به شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده به مدت دو سال

 در قالب قرارداد اجاره

ماهیانه 
۲۵/۰۰۰/۰۰۰

دو سال 
۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ضمانت نامه بانكی معتبر و یا فیش نقدی 
واریزی به شرح مندرج در اسناد مزایده

 به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 
1.کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  برگزار می گردد.

 ۲. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 1399/۴/1۴ تا ساعت 13 مورخ 1399/۴/2۶ از طریق سامانه ستاد به 
نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.

 ۳.  مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 13/30 مورخ 1399/۴/2۶ 
۴. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 1۴/30 مورخ 1399/۴/28 می باشد. 

۵.نشانی مزایده گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری مرکزی – تلفن: 0۵۶31830102 
۶. مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند. ضمنا جهت راهنمایی 
و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند - خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 0۵۶32221220 تماس حاصل نمایند. 

محمد علی جاوید- شهردار بیرجند  

خانواده های محترم اسالمی و تریاقی
درگذشت خادمه حضرت فاطمه زهرا )س( 

مرحومه حاجیه رقیه اسالمی 
)همسر مرحوم سیدحسین اسالمی(

را خدمت تان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده طلب آمرزش و غفران الهی و برای 
شما عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت داریم. ما را در غم تان شریک بدانید.

  مجتمع مسجد عاشورا
 هیئت فاطمیه، دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا )س( ، درمانگاه حضرت ولیعصر )عج( ، 

داراالیتام و خانه قرآن فاطمیه )س(

مقاوم سازی و استحکام ساختمان ، جلوگیری از خسارت های بزرگ ، ایمنی در برابر زلزله ، صرفه جویی در هزینه و 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیسالمت خانواده با حضور و نظارت کامل نظام مهندسی ساختمان

صفحه   ۵
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مطالباتناشرانخراسانجنوبیبهزودیپرداختمیشود

مهر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با اشاره به خرید ۱۰۰ میلیون تومان کتاب از ناشران استان طی سال ۹۸، گفت: بخشی از این مبلغ پرداخت شده 
و بخش دیگر نیز به زودی پرداخت می شود. ناصر نبی زاده با اشاره به روز قلم، در خصوص حمایت های صورت گرفته از اهل قلم و ناشران خراسان جنوبی گفت: 
حمایت های فرهنگ و ارشاد اسالمی از قشر فرهیخته و اهل قلم بیشتر مربوط به بعد از چاپ کتاب و اثر و در قالب خرید آن صورت می گیرد.

رسالت قلم ما در عصر 
روزنامه نگاری توسعه

* هرم پور

خیلی وقت ها از من می پرسند: »این همه در نوشته 
از  نظرها  اظهار  و  ها  مصاحبه  ها،   سخنرانی  ها، 
توسعه و پیشرفت استان می گویید و می نویسید،  
معنی این کلمه ها و گفته ها و نوشته ها چیست 
برای سفره ها و شکم گرسنه  ای هم  فایده  آیا  و 
این است که  واقعیت  نه؟«  یا  دارد  زندگی مردم  و 
توسعه و پیشرفت استان، درب ورود مردم به آسایش 
و آرامشی است که به عنوان یک آرمان همیشه از 
نسبی  این موضوع  ایم. هر چند  آن صحبت کرده 
است، یعنی هیچ کشوری، هیچ جامعه و هیچ استانی 
به همه توسعه و به همه پیشرفت نمی رسد؛ اما به 
اندازه  به همان  و  مقداری هم که می رسد  همان 
و  آرامش  موهبت  از  کند،  ای  هم که تالش می 
آسایش برخوردار می شود. »توسعه« و »پیشرفت«، 
به دنبالش »آبادانی« و »رفاه« می آورد و این یک 
واقعیت است که رفاه، بخش مهمی از آرامش همه 
ما را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر وقتی توسعه 
باشد، شکم های کمتری گرسنه می ماند، سفره های 
کمتری خالی می ماند و زندگی های کمتری در آتش 
فقر و نداری می سوزند. یکی از نقش های اصلی و 
مهم را در این فرآیند مهم، یعنی توسعه و آبادانی 
استان، »مطبوعات« ایفا می کنند. ما در رسانه ها، 
به ویژه در رسانه های مکتوب، کلید واژه مهمی به 
نام »روزنامه نگاری توسعه« داریم. »روزنامه نگاری 
توسعه« یعنی چه؟ یعنی نقش آفرینی مطبوعات یک 
جامعه در توسعه اقتصادی و  اجتماعی آن جامعه یا 
منطقه. »روزنامه نگاری توسعه«، از طریق نوشتن 
استان  )مثاًل  جامعه  آن  پیشرفت  و  توسعه  درباره 
ارزش  خالف  بر  بیرجند(  شهر  یا  جنوبی  خراسان 
اینکه تکنیک خبری چه می گوید،  های خبری و 
قرار  اولویت  در  را  منطقه  مردم  مطالبات  و  نیازها 
می دهد، در زمینه انتقادهای ساختاری از وضعیت 
موجود می نویسد، تالش می کند خبرها و رویدادها 
را به توسعه ربط و نسبت بدهد، با انتقادهای سازنده، 
طرح ها، برنامه ها و سیاست های مرتبط با توسعه 
را بررسی و ارزیابی کند، از الگوهای خوب و موفق 
توسعه در سایر مناطق بنویسد و با لذت و صداقت، 
برای مردم از »آینده« بگوید. فرض بفرمایید مثاًل 
خراسان جنوبی یک استان کم برخوردار است. حتی 
برخی از شهرهایش محروم هم هستند. مسئوالن 
اما  دهند،  می  انجام  هایی  تالش  و  دانند  می 

را  نویسند، مطالبات مردم  مدام می  مطبوعات هم 
منعکس می کنند، نیازها را برجسته می کنند، نسبت 
به بعضی از اقدامات نقد می کنند، نظارت می کنند 
و پیشنهادهای سازنده و کاربردی ارائه می کنند. چه 
اتفاقی می افتد؟ بعد از مدتی توجه ها چه در سطح 
ملی و چه در سطح استانی به این مناطق جلب می 
شود. همگی حساس می شوند و متوجه می شوند 
بیفتد.  است  قرار  هایی  اتفاق  و  افتاده  هایی  اتفاق 
ای  توسعه  همان  »خوبش«  نوع  از  ها  اتفاق   این 
است که اول بحث از آن صحبت کردیم. مثاًل در 
نهبندان، طبس، بشرویه، درمیان، فردوس، قاین یا 
بیرجند یا هر شهر دیگری، یکی دوکارخانه صنعتی 
 دایر می شود، روستاهای مرزی دوباره جان  می گیرند 
 و پر از جمعیت می شوند، محصوالت کشاورزی اش 
برای  اش  دستی  صنایع  رود،  می  شهرها  سایر  به 
آنجا  نخبگان  کند،  می  پیدا  خوب  بازار  فروش، 
پیدا می  را  استعدادهایشان  بروز  و  پرورش  فرصت 
کنند، بیکاری کم می شود، پدرها سر کار  می روند 
آید و پیش بچه  پایین  می  نداری خیلی  و  فقر  و 
ها و خانواده ها خجالت نمی کشند، مادرها آموزش 
تربیت فرزندان شان را می بینند و بچه ها به فردا 
امیدوار می شوند، اعتیاد کم می شود،  پارک و مراکز 
تفریحی، سینما و تئاتر، مجموعه های فرهنگی و 
موزه و نمایشگاه های دائمی دایر می شوند، مراکز 
دینی و فرهنگی و مساجد مجهزتر می شوند. ببینید 
مردم چه لذتی از زندگی می برند؟ آن وقت از کنار 
هم بودن هم لذت می برند، چون عالوه بر توسعه 
اقتصادی، توسعه اجتماعی و فرهنگی هم پیدا کرده 
دور  خیلی  »آرمان شهرها«  این  به  ما  رسیدن  اند. 
و بعید نیست. بخشی از توسعه یعنی همین. یعنی 
به  کردن.  پیدا  متعالی  و  مطلوب  زندگی  فرصت 
نظرتان نمی ارزد برایش تالش کنیم؟من فکر می 
کنم چرا.  واقعا ارزشش را دارد. می ارزد که همگی 
کنیم،  فکر  مان  استان  پیشرفت  و  توسعه  درباره 
اندیشه کنیم، مدام در ذهن مان درگیرش باشیم و 
طرح و نظر بدهیم، قلم بزنیم، مطالبه کنیم، مدیران 
توانمند و دارای تفکر توسعه را پیدا کنیم یا پرورش 
بدهیم و معرفی و حمایت شان کنیم. این یکی از 
که   قلمی  همان  است.  »قلم«  اصلی  های  رسالت 
دیروز، روزش بود و برای گرامیداشتش کلی مطلب 
اینکه  خالص  شد.  ارسال  طرف  آن  و  طرف  این 
خراسان جنوبی، خصلت همان دشت های کویری 
خود را دارد، اگر به سرزمین داشته هایش،  آب زالِل 
توجه و امید و انگیزه سرازیر شود، به گنج عزت و 
افتخار و پیشرفت خواهد رسید،  حتی اگر این گنج به 

»ثریا« آویزان باشد.
 کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد
همت مردان برآرد از نهاد کوه، گرد

)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله 
به شماره ۰۹3۰4۹43۸3۱ ارسال بفرمایید(

سرمقاله

اقدام  ده هزار و ۶۰۷ متقاضی در طرح 
نام  جنوبی  خراسان  در  مسکن  ملی 
صداوسیما،  گزارش  به  کردند.  نویسی 
گفت:  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
و  بیرجند  در  نفر  هزار   ۵ تعداد  این  از 
مابقی در سایر شهر ها بوده است. داعی 

افزود: برای ساخت این ده هزار و ۶۰۷ 
واحد در استان، حدود صد میلیون تومان 
تسهیالت بانکی پرداخت می شود و بقیه 

هزینه ساخت بر عهده متقاضیان است.
داعی به متراژ حدود ۱۰۰ متر مربعی برای 
شرایط  در  افزود:  و  کرد  اشاره  واحد  هر 

فعلی، هزینه ساخت هر مترمربع بین ۲ 
است.  برآورد شده  تومان  میلیون  تا ۲.۵ 
بیان  با  مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اینکه برای تامین زمین در شهر ها هیچ 
مشکلی نداریم، افزود: تاکنون زمین برای 
است.  تامین شده  واحد،  و ۷3۸  هزار   ۵

معرفی  از  پس  متقاضیان  گفت:  داعی 
شدن به بانک عامل،  3۰ تا 4۰ میلیون 
و  کنند  واریز  باید  را  اولیه  آورده  تومان 
سپس متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و 
اعالم اداره کل راه و شهرسازی استان باید 

نسبت به پرداخت حق عضو اقدام کنند.

۹۶ درصد از تسهیالت مشاغل خانگی در خراسان جنوبی جذب شد

نامنویسی۱۰۶۰۷متقاضیدرطرحاقدامملیمسکندرخراسانجنوبی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه ۹۶ درصد از تسهیالت 
 مشاغل خانگی در استان جذب شده است ،
گفت: میزان این تسهیالت ۶ میلیارد و ۲۰۰ 
اشتغال  پیش بینی  و  است  تومان  میلیون 
است.  بوده  نفر   ۸4۰ تاکنون  شده  ایجاد 
به گزارش تسنیم، غالمرضا اشرفی صبح 
دیروز در نشست خبری اظهار کرد: در بحث 
تعاون تاکنون فعالیت ها و اقدامات زیادی 
در استان انجام شده است. وی از فعالیت 
۹۱۱ تعاونی با 3۸۷ هزار نفر عضو خبر داد 
و افزود: این تعاونی ها در حوزه های توزیعی، 
تولیدی و خدماتی هستند که از این تعداد 
۲4۲ تعاونی خدمات، ۵۵۱ تعاونی تولیدی، 

۱۱۸ تعاونی توزیعی هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی به بحث آموزش اشاره و بیان کرد: 
در بحث تعاون مباحث آموزشی را داریم که 
در این راستا 3 هزار و ۶۰۰ نفر ساعت دوره 
آموزشی برگزار شده است. اشرفی با بیان 
اینکه در بحث تشکیل تعاونی ها از ابتدای 
مختلف  رسته های  در  تعاونی   ۱۰ امسال 
تشکیل شده است تصریح کرد:  حدود ۱۱۰ 
هزار دالر صادرات به کشورهای همسایه 
ارسال شده است. وی به بحث شیوع کرونا 
اشاره و خاطرنشان کرد: در ایام شیوع کرونا 
در تعاونی های طبس و نهبندان ۲ تعاونی 
نسبت به تغییر خط تولید اقدام کردند و در این 
راستا در بحث تولید و توجه ویژه به تعاونی ها 

حمایت های الزم انجام شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر در 
بحث تعاون توجه به برند و برندسازی دنبال 
می شود یادآور شد: در این راستا ۱۸ تعاونی 
که  است  برند  دارای ۲۶  استان  در سطح 

حمایت هایی در ثبت برند و نشان شده اند.
تعاونی  ایام  این  در  اینکه  بیان  با  اشرفی 
کارکنان دولت بیش از ۲۰ هزار کیسه برنج 
ویژه کار و کارگر توزیع کرده است اظهار کرد: 
در بحث تعاون در سال جاری تشکیل تعاونی 
های دانش بنیان و تعاونی هایی با رویکرد 
ورزش و جوانان را دنبال می کنیم. وی با بیان 
اینکه توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در سال 
های اخیر از نکاتی است که دنبال می شود 
یادآور شد: همچنین در ایام شیوع کرونا قریب 
به ۲۶۸ میلیارد تسهیالتی است که به استان 

اختصاص یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه۱۱هزار و ۲۰۶ کارگاه در 
استان شناسایی شده است گفت: سامانه کرونا 
در این راستا ایجاد شده و تسهیالت کرونا تا 
3۱ تیرماه در استان انجام می شود. اشرفی 
با بیان اینکه عمده ترین متقاضیان در حوزه 
حمل و نقل است یادآور شد: بیش از ۹ هزار 
و ۹۰۰ نفر در حوزه حمل و نقل فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲ هزار و 
۱۰۰ نفر با مبلغ تسهیالت 3۰ میلیارد تومان 
ثبت نام کردند تصریح کرد: در این راستا 

افرادی که آسیب دیده هستند به ازای هر نفر 
۱۶ میلیون تومان پرداخت می شود که این 

امر۵۵۰شغل را شامل می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه ۱۰بانک عامل و 
موسسه کار پرداخت تسهیالت را بر عهده 
دارند گفت: سود تسهیالت ۱۲ درصد و دو 
افرادی  اینکه  بیان  با  اشرفی  است.  ساله 

که در این ۱4 رسته هستند می توانند در 
روزهای آینده از خدمات بیمه بهره مند شوند 
بیان کرد: یکی دیگر از مشوق ها اعطای 
تسهیالت وام های یک میلیون تومانی بود 
که از ۲۷ فروردین ماه آغاز شد و برای بیش 
یک  تسهیالت  خانوار  سرپرست   ۱۹۱ از 

میلیون تومانی واریز شد.
افرادی  راستا  این  وی خاطرنشان کرد: در 
که موفق به دریافت این تسهیالت نشده اند 

می توانند روش های پیامکی که برای آنان 
اشرفی  کنند.  دنبال  را  است  شده  ارسال 
حوزه  در  امسال  ابتدای  از  کرد:  تصریح 
امداد  کمیته  کشاورزی،  جهاد  گردشگری، 
و غیره ۹۵ مجوز در حوزه مستقل با پیش 
بینی اشتغال ۱۰۱ نفر صادر شده است. وی 
خاطرنشان کرد: در بحث تسهیالت اشتغال 
روستایی و عشایری که از سال ۹۷ در حال 

انجام است 3 هزار و ۵4 نفر به بانک های 
عامل معرفی و ۶ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال 

ایجاد شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
هدف  با  روستایی  پایدار  اشتغال  بحث 
جلوگیری از مهاجرت روستاییان بوده است 
و نظارت بر حسن اجرا پیگیری می شود.

اشرفی با بیان اینکه سال گذشته ۵۰۰ مورد 
نظارت عمومی و ۷3۱ مورد نظارت مالی 

از تعاونی ها انجام شده است گفت: در سال 
گذشته ۱۱۵ میلیون تومان کمک بالعوض 
سرپرست  زنان  ویژه  به  بانوان  اولویت  با 
خانوار پرداخت شده است. وی اظهار کرد: 
در راستای توانمندسازی تعاونی ها نیز ۲۱۰ 
خراسان  به  گذشته  سال  تومان  میلیون 
تعاون،  مدیرکل  یافت.  اختصاص  جنوبی 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: 
از ابتدای شیوع کرونا سامانه بیمه بیکاری 
ایجاد شد و تاکنون ۶ هزار و ۱۰۰ نفر در این 
سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد ۵ هزار 
و 3۹۰ نفر واجد شرایط بودند. اشرفی با بیان 
اینکه کار پایش توسط وزارت کار و رفاه و 
تامین اجتماعی انجام شده است خاطرنشان 
برنامه و  به سازمان  کرد: واجدین شرایط 
بودجه ارسال می شوند و بابت افرادی که 
در اسفند کار خود را از دست داده اند مبلغی 
و  فروردین  و  است  شده  گرفته  نظر  در 
اردیبهشت ماه نیز مبلغی پرداخت خواهد شد 
و برگشت به کار این افراد از مردادماه در 
حال انجام است. وی با بیان اینکه ۷۰۷ هزار 
و ۹۷۲ نفر عضو تعاونی های استان هستند 
خاطرنشان کرد: تعاونی بانوان ۱۲4 تعاونی با 
اشتغال یک هزار و 4۹3 نفر است. مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
بیان کرد: ۱۱هزار و ۲۰۶ کارگاه در استان 
شناسایی شده است. اشرفی به برنامه های 
هفته تعاون اشاره کرد و یادآور شد: همزمان با 
هفته تعاون 4۱ برنامه فرهنگی و آموزشی در 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی 

شماره ثبت: ۲۱۳۱    شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۸۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۵
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی ساعت ۸ روز پنجشنبه 
تاریخ ۹۹/4/۲۶ در محل هیئت حسینی خوسف برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در شهر خوسف، خیابان شهید مطهری ۱ طبقه فوقانی 
خیاطی ستاره 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: ۱- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی.                                                هیئت مدیره

ملی  شناسه  و   4۸5 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  آذر  ره  هموار  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱03۶00۱7۹۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱3۹۸/۱۱/۲۱ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای غال مرضا ساجد به شماره ملی 0۶5۲4۲۹0۸4 و آقای علی 
قاسم پور به شماره ملی 0۶40۲4۸4۸۹ و آقای نبی ا... حاجیان تیلکی به شماره ملی 57۶۹۹0۱5۶۱ 
و آقای کاظم ساجد به شماره ملی 0۶5۱۸۶۱4۶۲ و آقای رامین حبیبی اردبیلی به شماره ملی 

۲۱۸۱۱۹5773 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )894199(

تاسیس شرکت کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی نیک امیدواران پیرا کان )سهامی خاص( درتاریخ ۱3۹۸/0۹/۲7 به شماره ثبت 450 به شناسه ملی ۱400۸۸4۹۶۸4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: اکتشاف و استخراج معادن )به جز نفت و گاز و پتروشیمی و معادن ممنوعه( فرآوری ،تاسیس کارخانه جات فرآوری، کنسانتره 
سازی ،گندله سازی،انبار داری و بازرگانی داخلی و خارجی مواد معدنی)بجز معادن ممنوعه( و ماشین االت معدنی و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی ،شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی 
و خارجی ،افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی ، اخذ وام ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان ، بخش مرکزی ، شهر نهبندان، محله کوی الغدیر ، کوچه غدیر ۹ ، کوچه ))موحدی(( ، پالک 
3۶ ، طبقه اول کدپستی ۹75۱7۱357۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱0000000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱00000000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ 
3500000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱5۶/5۲73۸ مورخ ۱3۹۸/0۹/۱۸ نزد بانک ملت شعبه خواف با کد 5۲73۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
اعضای هیئت مدیره: آقای شاهپور پیرامون به شماره ملی 045۲0۹37۹۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فیض محمد شاهی به شماره ملی 07۶۹۶5707۹و به سمت مدیرعامل به 
مدت ۲ سال آقای محمد جواد همتی به شماره ملی 0۹۲۱45۱34۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمیدرضا نیک روش به شماره ملی 0۹۲4۹335۸5و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای روح ا... شاهی به شماره ملی 
07۶0۱۸۶4۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سینا فخر کشمیری به شماره ملی 0۹۲4۲۸۸4۶۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )895378(

 آگهی تغییرات شرکت فن آوران فجر نوین طرح توس )سهامی خاص( به شماره ثبت 3۱۸۱ 
و شناسه ملی ۱4000۱۱۸۹۸3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱3۹۸/0۹/۱۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای محمد ایمانفر به شماره ملی 07۹04۲۱۲۸3 و خانم اکرم 
مظفری به شماره ملی 0۹4۲5۲۸35۲ و آقای امین ایمانفر به شماره ملی 07۹35۲5330 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲- آقای علیرضا ایمانفر به شماره ملی 
 07۹4۲735۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کاویان به شماره ملی 573۹۹۶0770 
به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )894235(

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه اعتماد گستر فردای طالیی )سهامی خاص( به شماره ثبت 
۶۱۲۸ و شناسه ملی ۱400۸۸۶3747 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۹/0۱/۲3 
و مجوز شماره 4۲0۱۶-۹۹ مورخ ۱3۹۹/03/۲5 بیمه آسیا مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- شعبه ای از شرکت به آدرس استان خراسان جنوبی - طبس - 
میدان امام - مجتمع تجاری ثامن - طبقه ۱- کدپستی ۹7۹۱۸۸7۶50 تاسیس و آقای هادی 

صابری به شماره ملی 3۶۲۲۱33۱7۱ تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )895082( آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی 
شماره ثبت: ۲۱۳۱      شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۸۴۳۵      تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۵

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی ساعت ۹ روز پنجشنبه تاریخ 
۹۹/4/۲۶ در محل هیئت حسینی خوسف برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در شهر خوسف، خیابان شهید مطهری ۱ طبقه فوقانی 
خیاطی ستاره 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: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- تصویب صورت های مالی سال های ۹4 الی ۹۸ – انتخاب 
اعضای هیئت تصفیه.                                                                                                            هیئت مدیره

قصر موبـایل راه رو
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0۹۱۵  ۱6۵  0400 
0۹۱۵  ۱6۵  0600 
0۹۱۵  ۱6۵  0۷00 
0۹۱۵  ۱6۵  0۹00 
0۹۱۵  ۱6۵  ۵300

0۹۱۵  ۱6۵  ۷200
0۹۱۵  ۱6۵  ۷400
0۹۱۵  ۱6۵  ۷600
0۹۱۵  ۱6۵  ۹۱00
0۹۱۵  ۱6۵  ۹200

0۹۱۵  ۱6۵  ۹300
0۹۱۵  ۱6۵  ۹400
0۹۱۵  ۱6۵  ۸400
0۹۱۵  ۱6۵  ۱364 
0۹۱۵  ۱6۵   2۷00

0۹۱۵  ۱64  0300 
0۹۱۵  ۱6۵  0300 
0۹۱۵  ۱63  2۹۱۸ 
0۹۱۵  ۱63  30۵3 
0۹۱۵  ۱63  ۵۵۸۵

0۹۱۵  ۱63  63  ۸6 
0۹۱۵  ۱63  6424
0۹۱۵  ۱63  ۷3۵6 
0۹۱۵  ۱63  ۷3۸2 
0۹۱۵  ۱63  ۸4۷۷ 

0۹۱۵  ۱63  ۸۵0۷ 
0۹۱۵  ۱63  ۹۱0۵ 
0۹۱۵  ۱63  ۹22۱
0۹۱۵  ۱64  02۱۱ 
0۹۱۵  ۱64  06 63 

۵ گیگ 3 ماهه            20/000
۱۵ گیگ یک ماهه     3۷/000
3۵ گیگ   سه ماهه    ۷0/000

۵0 گیگ شش ماهه      ۸۵/000 
۷0 گیگ یک ساله           ۱0۵/000
۱20 گیگ یک ساله         ۱۵0/000

        بسته های اینترنت همراه اول       )ارقام به تومان است(
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انتخاب دو محیط بان استان به عنوان محیط بانان نمونه کشوری

صدا وسیما- رضا محمدپور و علی سمیعی، دو محیط بان خراسان جنوبی به عنوان محیط بانان نمونه کشوری انتخاب شدند. اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: 
در مراسمی که به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور کالنتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مسئوالن کشوری و لشکری برگزار 
شد، از رضا محمدپور، محیط بان منطقه حفاظت شده باقران و علی سمیعی، محیط بان منطقه حفاظت شده درمیان-سربیشه به عنوان محیط بانان نمونه کشوری تقدیر شد.

* سالم از مسئولین خواهشمندم روی 
قیمت مرغ وتخم مرغ بیشتر نظارت 
کنن تا مردم طبقه متوسط قدرت خرید 

داشته باشند. با تشکر

نصب  خصوص  در  لطفا  سالم  با   *
انشعابات فاضالب مهرشهر خصوصا 
میالن هایی که دارای شبکه فاضالب 
هستند و به منازل وصل نشده اند اقدام 

نمایید. با تشکر

* با سالم بنده راننده اسنپ هستم بارها 
مشاهده کردم که در شهر جایگاه های 
خرابه مخصوصا ساعت  ان جی  سی 
 ۱۴ به بعد ؛ همش میگن فشار افتاده 

خواهشا پیگیری کنید.  

پیاده  عابرین  محترم  شهرداری   *
فرزندشان در  کالسکه  ای که همراه 
جاده سالمت حدفاصل تالقی سپیده 
کاشانی تا فلکه مصلی طی طریق می 
کنند با موانع بلوکه و نبود پل بر روی 
با  شوند  می  مواجه  آب  های  جوی 
نصب سازه های مناسب عبور کالسکه 

و دوچرخه را تسهیل نمایید.

* بحث آبرسانی که استاندار محترم 
نمودند  مطرح  نوبخت  آقای  سفر  در 
واقعا موضوع مهمی است و نباید به آن 
صرفا نگاه خدماتی و عمرانی داشت 
چرا که آبرسانی به روستاهای استان 
نگهداشت  برای  امنیتی  نگاه  با  باید 

جمعیت در روستاهای مرزی باشد.

* آیا بر کار احداث پارک نشاط نظارتی 
هست ؟ از آقای شهردار می خواهیم 
تا قدمی در پارک نشاط بزنن و ببینن 
چه نقیصه هایی در کار مشهود است. 
شده  پهن  آجرهای  از  بعضی  بین  ما 
سیمان  با  کشی  بند  نشاط  پارک  در 
همگی  ها  آجر  و  نپذیرفته  صورت 
مابینشان فاصله هست و در بارندگی 
خواهند  آسیب  آجرها  این  آتی  های 
المال  بیت  و  شد  خواهند  جدا  و  دید 
تابلوی  که  المانهایی  همچنین  هدر. 
پارک نشاط هم رویشان نصب گردیده 
احتیاج به بند کشی با مالت سیمان 
را دارد که این کار هم انجام نپذیرفته 
است و بعضا نقیصه های دیگری هم 
 مشهود است که از مردم حاضر در پارک 
می توانید نظر خواهی بکنید چرا که در 

قالب پیامک نمی گنجد .

اصال  خوسف  دامپزشکی  وضعیت   *
با  مقابله  در  رو  دامدار  نیست  مناسب 
بیماری دامها یاری نمی کنند، نه دارویی  

و نه کمک تخصصی. 

حال  به  فکری  کرونا  استانی  ستاد   *
آیا  بکنید  برگزاری مراسم در روستاها 
امکانش نیست طی یک دستورالعمل 
به دهیاری ها اعالم بشه که از برگزاری 
و  کنن  خودداری  روستا  در  عروسی 
برگزارکنندگان قرار  اختیار  امکانات در 
ندهند. مراسم عزا هم خیلی محدود باشد. 

بیشتری  نظارت  بهداشت  لطفا   *
فاصله  باشه.  داشته  ها  نانوایی  بر 
نان  و  نمیشه  رعایت  گاها  اجتماعی 
رو بدون سفره یا نایلون به مشتری با 
دست بدون دستکش میدن.کرونا رو 
دستگاهای نظارتی هم جدی بگیرند.

کورس  شاهد  که  است  مدتی   *
دوچرخه  و  سواران  موتور  گذاشتن 
سواران در مسیر بلوار تازه تاسیس بند 
دره هستیم. این امر مخاطره آمیز امنیت 
روانی عابرین پیاده که بهمراه خانواده 
در  کنند  می  روی  پیاده  دارند  شون 
معرض آسیب جدی قرار داده است. با 
توجه به اینکه در اطراف این بلوار زمین 
بال استفاده زیاد هست از استانداری و 
را  مسیرهایی  خواهیم  می  شهرداری 
در کنار این بلوار خاص موتو سواران و 
خاص عابرین پیاده شبیه پارک نشاط 
طراحی و تعبیه نمایید تا مسیر کوهستان 
سرشار از امنیت خاطر جهت همه گردد.

عزیز  استاندار  و  شورای  اعضای   *
خواهشا با افزودن محدوده شهر جلوی 
این گرانی مسکن رو در بیرجند بگیرید.

نمی  رعایت  * مسئوالن عزیز مردم 
های  ورودی  چرا  شما  کنار  به  کنن 
شهر رو کنترل نمی کنین خیلی مهم 
و حیاتیه هر روز از استان سیستان و 
بلوچستان و خراسان رضوی و ... چه 
قدر مسافر داریم کافیه یکی کرونا داشته 
باشه چند نفر رو میتونه مبتال کنه ؟ 
رسیدگی به این مورد بسیار مهمتر است.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

لطفا برای شهر ، طرح 
و برنامه داشته باشید  

محترم  اعضای  خدمت  سالم  با 
از  بیرجند.  شهر  اسالمی  شورای 
رسیدگی  مردم  مشکالت  به   اینکه 
می کنید از شما و مجموعه شهرداری 
عنوان  به  دارم  انتظار  اما  ممنونم، 
برای  را  شما  برنامه  شهروند  یک 
بیرجند  بدانم. شهر  آینده   چند سال 
سال  که  دارد  کوری  های  گره 
هاست باز نشده از ترافیک طالقانی 
و منتظری گرفته تا وضعیت محدوده 
شهر که به گرانی زمین ها دامن زده 
بیرجندی  عنوان یک  به  است. من 
مجموعه  که  بدانم  دارم  انتظار 
در  ای  برنامه  چه  شهری  مدیریت 
این خصوص دارد.  نمی خواهم به 
ورود  اطالعاتی  های  رانت  موضوع 
اطالعات  این  وقتی  اینکه  و  کنم 
می  باشد  محدودی  افراد  دست  در 
اما  کند  ایجاد  مشکالتی  چه  تواند 
است  آن  برای  بیشتر  من  دغدغه 
ها  گره  این  از  برخی  کردن  باز  که 
از توان شورا و شهرداری خارج است 
و االن که مدیریت استان و استاندار 
عزیز اینقدر پای کار هست چرا این 
موارد پیگیری نمی شود. حیف است 
این دوران طالیی بگذرد و همچنان 
شهر بیرجند با مشکالت خود باقی 
آن  با  دره  بند  موضوع  وقتی  بماند. 
همه چالش با پای کار آمدن استاندار 
محترم به آن زیبایی انجام شده است 
چرا از این ظرفیت استفاده نمی شود؟ 
ما حق داریم بدانیم قرار است یک 
سال دیگر، ۱۰ سال دیگر و ۲۰ سال 
دیگر شهر بیرجند به چه سمتی برود 
و چه اتفاقاتی برای آن بیفتد. در پایان 
هم استدعای عاجزانه دارم حتما برای 
شورا طرح و برنامه داشته باشید چرا 
که روزمرگی، آفت همیشه صندلی 
های مدیریت شهری در بیرجند بوده 
است و همچنین نظارت بر انجام امور 
را هم فراموش نکنید بسیاری از پروژه 
های شهر نیازمند توجه جدی تر در 
حوزه نظارت و حسن انجام کار دارد.  
 م . ا از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

آغاز سنجش سالمت 
نوآموزان ورود به دبستان

طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو 
در  گذشته  روز  از  دبستان  به  ورود 
خراسان جنوبی آغاز شد. به گزارش 
و  آموزش  مدیرکل  سیما،  و  صدا 
 ۱۶ امسال  گفت:  استان  پرورش 
رعایت  با  استان  سراسر  در  پایگاه 
حدود  بهداشتی  دستورالعمل های 
۱۲ هزار و ۵۰۰ نوآموز را برای ورود 
واقعی  می کنند.  ارزیابی  دبستان  به 
افزود: همچنین ۵ هزار نوآموز پارسال 
شدند.  سنجش  دبستانی  پیش  در 
وی ارزیابی جسمانی از جمله بینایی، 
شنوایی، قد و وزن، دهان و دندان و 
ارزیابی آمادگی تحصیلی و هوش را 
از بخش های طرح سنجش نوآموزان 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  دانست. 
اینکه امسال به دلیل  بیان  با  استان 
شیوع کرونا دو پایگاه در شهر بیرجند در 
نوبت عصر هم به والدین خدمات ارائه 
اتاق  می دهند، گفت: در نظر گرفتن 
انتظار، کاهش تعداد نوبت دهی از ۴۰ 
نفر به ۲۰ نفر در روز، الزام حضور فقط 
یکی از والدین و همراه داشتن ماسک 
و دستکش از جمله تدابیر در نظر گرفته 
شده در این شرایط است. واقعی هزینه 
طرح سنجش سالمت نوآموزان برای 
هر نفر را ۴۰ هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: برای ۵ درصد دانش آموزان از 
جمله مناطق عشایری و اقشار محروم، 
این هزینه به صورت رایگان و یا نیمه 
بها محاسبه می شود. وی ساعت کار 
پایگاه های این طرح را صبح ها ۸ تا 
۱۳ و دو پایگاه عصر ۱۴ تا ۱۹ دانست 
و گفت: معرفی نامه از مدرسه، اصل 
شناسنامه دانش آموز و والدین، کارت 
عکس،  قطعه  یک  و  واکسیناسیون 
این  انجام  برای  که  مدارکی هستند 
طرح ضروری است. مدیرکل آموزش و 
پرورش استان از اجرای طرح سنجش 
سالمت نوآموزان، برای کودکان پیش 

دبستانی از اول مهر خبر داد.

خبر ویژه

تحول اقدامات زیست محیطی در سال های 
و  کاربردی  قوانین  تصویب  با  گذشته 
پشتیبانی دولت در حوزه های مختلف باعث 
شد تا حساسیت این حوزه در نوار مرزی 

شرق کشور بیش از پیش افزایش یابد.
خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان های 
نوار مرزی شرق ایران در مجاورت با کشور 
تنوع  و  از طبیعت  کلکسیونی  افغانستان 
و  کارشناسان  گفته  به  اما  است  زیستی 
مسئوالن آنچنان که شایسته این استان 
بوده، معرفی نشده است. مناطق حفاظت 
شده در استان خراسان جنوبی گنجینه ای با 
ارزش در شرق کشور است و سرمایه های 
زیستی استان بیش از پیش باید مورد توجه 
قرار گیرد. به گزارش ایرنا، پیشرفت فناوری 
و روند روزافزون زندگی ماشینی در کنار 
مزایای آن سبب تخریب محیط زیست که 
بسیاری از موجودات در آن سهیم هستند، 
شده و تاکنون سرعت مدیریت از تخریب 
کمتر بوده است. اما در سال های اخیر توجه 
به محیط زیست و مدیریت آن بیش از 
پیش ذهن مردم و مسئوالن را درگیر کرده 
و اجرای برنامه های احیا و توسعه زیست 

محیطی را در پی داشته است. 
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
به  استان  مساحت  درصد   ۱۶ از  جنوبی 
محافظت  حفاظت  تحت  مناطق  عنوان 
می کند اما در کنار آن توجه به آلودگی ها، 
پسماند، ریزگردها و سایر اولویت های زیست 
محیطی نیازمند طرح و برنامه هایی است که 
جز با حمایت و تصویب قوانین باالدستی 
امکان پذیر نیست. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه نگاه ویژه 
دولت به زیرساخت های انسانی قابل تقدیر 
است، گفت: تصویب قوانین مربوط به خاک، 
هوای پاک و آیین نامه های محوری اجرا 
شده در سال های گذشته زمینه ساز تحولی 
انقالب اسالمی  پیروزی  از زمان  شد که 

تاکنون بی نظیر بوده است. حسن اکبری 
افزود: تحول در آلودگی های محیط زیست 
نمونه ای بارز این مثال است هرچند در حوزه 
طبیعی هنوز جای کار داریم اما در حوزه 
انسانی اقدامات ارزشمندی انجام شد. وی 
گفت: توجه به مساله گرد و غبار و کانون های 
که  بود  اقداماتی  دیگر  از  بادی  فرسایش 
سازمان حفاظت محیط زیست به خوبی به 
آن ورود کرد و سبب تدوین آیین نامه ها و 

دستورالعمل هایی با تحقق اعتبارات مناسب 
در حوزه های محیط زیستی شد.

اکبری ادامه داد: خراسان جنوبی در سه 
و  گرد  اعتبارات  محل  از  گذشته  سال 
غبار منتفع شد که بخش قابل توجهی از 
اعتبارات ۹۸ هنوز در استان هزینه می شود. 
وی از اختصاص ۴۰ میلیارد تومانی اعتبار 
گرد و غبار به خراسان جنوبی از صندوق 
توسعه ملی در سال ۹۸ خبر داد و گفت: ۳۲ 
میلیارد تومان از این اعتبار در اختیار منابع 
طبیعی و ۶ میلیارد تومان در اختیار محیط 
زیست قرار گرفت و جهاد کشاورزی هم 
بخش قابل توجهی را جذب کرد. مدیرکل 

حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با 
بیان اینکه در چنین شرایطی با توجه به 
اقتصادی  شرایط  و  ظالمانه  تحریم های 
کشور این حجم از اعتبار قابل توجه است 
افزود: جذب اعتبارات اینگونه در ارتباط با 
کاهش گرد و غبار برای سال ۹۹ هم در 

حال رایزنی است.

شناسایی کانون های فرسایش بادی

و  ریشه دار  اقدامات  اینکه  بیان  با  اکبری 
یازدهم  دولت  در  توجهی  قابل  بنیادی 
کانون های  شناسایی  برای  دوازدهم  و 
آن  تبع  به  و  کشور  در  بادی  فرسایش 
اظهار  گرفت،  صورت  جنوبی  خراسان 
کرد: مطالعه کانون ها مهمترین بخش در 
شناسایی و اقدام به موقع است. وی یادآور 
شد: خراسان جنوبی جزو پنج استان دارای 
است  فرسایش  بحرانی  کانون  بیشترین 
که نشان دهنده آینده ای نگران کننده در 
صورت توجه نکردن به این وضعیت خواهد 
بود. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
مساحت  سوم  یک  کرد:  تصریح  جنوبی 

استان در معرض فرسایش است که اگر 
در مسایلی همچون چرای دام، شیوه های 
توسعه ای  اقدامات  در  طبیعت  دستکاری 
همچون معدن و برداشت آب توجه الزم 
تحت  عرصه های  باشد  نداشته  وجود 
فرسایش می توانند به کانون های فرسایشی 
تبدیل شوند. وی هدف از شناسایی کانون ها 
را جلوگیری و تجمیع مدیریت های انسانی 

برای کاهش این روند عنوان کرد.

تاالب و حمایت اعتباری

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی حمایت و توجه به تاالب ها به عنوان 
یک زیست بوم طبیعی را از مهمترین اقدامات 
در چند سال گذشته بیان کرد و افزود: نگه 
داشتن تاالب نیازمند اعتبار و نگاه ویژه ملی 
است. وی با بیان اینکه تاالب کجی نمکزار 
نهبندان یکی از تاالب های مطرح و ثبت 
ملی موجود در خراسان جنوبی است، اظهار 
کرد: اعتبارات قابل توجه سال های گذشته به 

این تاالب موثر واقع شده است.
اکبری از مدیریت زیستی در تاالب کجی 

نمکزار نهبندان در چند سال گذشته خبر 
داد و گفت: هرچند بارندگی ۲ سال گذشته 
کمک کننده در این بحث بوده اما پیگیری 
حق آبه تاالب ها به صورت ملی نقش قابل 
توجهی در پویایی تاالب داشته است. وی 
اقدامات  دیگر  از  را  استخدام  مجوز  اخذ 
بیان کرد و گفت: با همه تنگناها ۳۰۰ نفر 
محیط بان و کارشناس متخصص در سال 
گذشته در سازمان به کار گرفته شدند که 
سهم خراسان جنوبی ۱۰ نفر بود و در سال 
۹۹ هم رایزنی برای همین تعداد استخدام 
داد:  ادامه  اکبری  است.  انجام  حال  در 
بر مناطق تحت  در سال گذشته عالوه 
حفاظت ۲ منطقه حفاظت شده باقران و 
کمرسرخ به مناطق استان اضافه شد که 
به عنوان تکیه گاه مرکز استان در تأمین و 
ذخیره آب و مرکز رویشگاهی مورد توجه 
خیلی  دنیا  در  مناطق  این  از  حفاظت  و 

حیاتی به شمار می رود.
صنایع  سود  از  بخشی  اختصاص  وی 
آالینده به سازمان حفاظت محیط زیست 
را در بودجه سال ۹۹ را از دیگر اقدامات 
بیان کرد. وی گفت: براساس این پیش بینی 
صنایعی که آالینده تشخیص داده می شوند 
یک درصد از سود فروش را برای عوارض 
آالیندگی به اقتصاد و داراری پرداخت و 
به  در یک مکانیسم مدیریتی درآمد آن 
افزود:  اکبری  برمی گردد.  شهرداری ها 
سال ۹۹ اولین سالی است که مقرر شده 
۳۵ درصد از این درآمد به صندوق ملی 
محیط زیست واریز شود که برای مقابله 
با بحران های محیط زیستی بویژه کاهش 
آالیندگی ها هزینه خواهد شد. وی بیان 
کرد: اولین سالی است که در بودجه ۹۹ 
شده  دیده  پسماند  مدیریت  حوزه  اعتبار 
بیشتر  استان های  اول  سال  در  هرچند 
مشکل دار در این حوزه دیده خواهند شد اما 

شروع خوبی در تخصیص اعتبارها است.

تغییر چهره محیط زیست در نوار مرز
اعتبارات محیط زیستی استان جذب شد

مهر - مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
در  خراسان جنوبی  تولیدکنندگان  گفت: 
راستای تنظیم بازار تخم مرغ تنها مجاز به 

صادرات ۵۰ تن تخم مرغ در هفته هستند.
صادرات  کرد:  اظهار  اصغرزاده  محمد 
واسطه  به  جنوبی  خراسان  از  مرغ  تخم 
این  به  استان و کشور  نیاز  و  بازار  تنظیم 

مدیرکل  است.  شده  محدود  محصول 
دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به برخی 
تخم  برای  صادراتی  محدودیت های  از 
ادامه  داد: تولیدکنندگان تخم مرغ در  مرغ 
به صادرات ۵۰  تنها مجاز  خراسان جنوبی 
تن تخم مرغ در هفته هستند. وی با تأکید 
عرضه  زمینه  در  خراسان جنوبی  اینکه  بر 

محصوالت مرتبط با طیور چون تخم مرغ 
ظرفیت های بسیار خوبی دارد، افزود: تنها 
یک سوم تخم مرغ تولیدی در داخل استان 
مصرف و مابقی آن به مناطق دیگری چون 

کیش، هرمزگان و شیراز ارسال می شود.
تنها  خراسان جنوبی  گفت:  اصغرزاده 
سوپرمارکت ها  در  که  است  کشور  استان 

مرغ  تخم  وجه  هیچ  به  هایپرمارکت ها  و 
نمی شود،  عرضه  عالمت  و  نشانه  بدون 
گفت: این موضوع در اطمینان خاطر مردم 
بسیار  شده  عرضه  تخم مرغ  سالمت  از 
حال  در  کرد:  اظهار  وی  است.  تأثیرگذار 
حاضر پنج واحد بسته بندی تخم مرغ در 
از این پنج  خراسان جنوبی فعال است که 

در  واحد  یک  بیرجند،  در  واحد  سه  واحد 
فردوس و یک واحد نیز در بیرجند وجود 
خراسان جنوبی  دامپزشکی  مدیرکل  دارد. 
یادآور شد: همچنین در حال حاضر تخم 
بلدرچین، کبک و تخم مرغ محلی نیز بدون 
بسته بندی در مراکز عرضه خراسان جنوبی 

به فروش نمی رسد.

صادرات تخم مرغ از خراسان جنوبی محدود شد

آگهی تغییرات شرکت طبس کانسار )سهامی خاص( به شماره ثبت 143 و شناسه ملی 10840016113 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - سید احمد لطفی فاطمی به شماره ملی 0839796471 و سید یاسر لطفی فاطمی به شماره ملی 0839926510 و سید نادر لطفی فاطمی به شماره ملی 0830025995 به عنوان اعضای 
 هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای جالل حسنی به شماره ملی 0839104601 به سمت بازرس اصلی و خانم آرزو سادات لطفی فاطمی به شماره ملی 0064332373 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 98 مورد تصویب قرار گرفت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )894237(

تاسیس شرکت سامان طرح راه )سهامی خاص( در تاریخ 1399/03/27 به شماره ثبت 6245 به شناسه ملی 14009213152 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: - انجام پروژه های عمرانی از قبیل :امور پیمانکاری مربوط به کلیه ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی. انجام امور 
پیمانکاری مربوط به بند ها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب و انشعابات آن ،کانال 
های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب 
. انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه های اصلی و فرعی،بزرگراها،آزادراه ها،راه های ریلی،باند فرودگاه،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها،پل ها،راههای زیر زمینی و سیستم های 
حمل و نقل)تهیه،نصب،نگهداری و تعمیر تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالت. - انجام امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها،شبکه های برق وتاسیسات برقی،پست 
های توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستم هی کنترل برق و ابزار دقیق. - انجام امورتاسیساتی از قبیل : پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال)آب نفت،گاز، برق(،شبکه گاز رسانی،تاسیسات 
مکانیکی و هیدرو مکانیکی،سیستم های سردکننده ساختمان،تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب،گاز،برق و فاضالب(و انتقال زباله،تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب،وسایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(، سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی)سندپالست(، حفاظت 
کاتودی، پوشش)الینینگ(، ایستگاه های پمپاژ، تاسیسات مربوط به ساخت و جوشکاری درب و پنجره و جوشکاری اسکلت ساختمان. انجام کلیه خدمات مربوط به نقشه برداری و محوطه سازی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، 
محله سجادشهر )محله دلگشا( ، کوچه غدیر 7]بنفشه 6[ ، بلوار غدیر ، پالک 115 ، طبقه همکف کدپستی 9719979439 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31-116/1861 مورخ 1399/03/12 نزد بانک صادرات شعبه 
آزادی بیرجند با کد 1901861 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محسن شمس آبادی به شماره ملی 0640065406 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال خانم ریحانه شمس آبادی به شماره ملی 0640300863 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای بهرام میرزائی به شماره ملی 0920471668 و به سمت 
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موفقیت و انرژی

واکنش

بهبود سطح زندگی و میزان رضایتمندی

بيكاري و فقدان فعاليت يك عامل مهم در ايجاد 
بي حوصلگي است. دست به كار شويد، با نشستن 
و به نقطه اي خير ه شدن چيزي را عوض نمي كند. 
برخيزيد و به كاري مشغول شويد. حس پوچي و 
اين باور كه زندگي، شغل و فعاليت هاي تان بي معنا 
مي باشند، مي تواند شما را تا مرز خودكشي پيش 
برد. شما نبايد زندگي خود را يك دايره بي پايان 
بدانيد. اين وظيفه خود شماست كه به زندگي خود 
معنا بخشيد. هر روز يك چيز جديد ياد بگيريد و 
به علم خود بيفزاييد. خود را به چالش بكشانيد. به 
فعاليتي دست بزنيد كه در شما استرس ماليمي 
ايجاد مي كند. مانند برد و باخت )در بازي، ورزش( 

و يا پذيرش ايده هاي جديد.

5 راه حل اساسی برای کمک
 به کنار آمدن با غم و اندوه

1. احساسات تان را با يك دوست امين يا يكی 
از اعضای خانواده درميان بگذاريد. در واقع اين 
فرد بايد كسی باشد كه خوب به حرف های شما 
گوش بدهد، سعی در قضاوت كردن در مورد آن 

يا تغيير دادن شما نداشته باشد.
2. سعی كنيد كارهايی انجام دهيد كه به شما 
آرامش می دهد. به پياده روی برويد، دوش آب 
گرم بگيريد، يك كتاب خوب بخوانيد، به گل و 
گياهان خانه رسيدگی كنيد يا به ساير سرگرمی 

های مورد عالقه تان بپردازيد.
3. راهی برای آرام كردن و تسكين خود پيدا 
كنيد. اين كار باعث می شود احساسات تان آزاد 
و رها شود. مديتيشن كنيد، به موسيقی آرامش 
بخش گوش دهيد يا حركات كششی ساده انجام 
دهيد.4. خاطره نويسی كنيد. وقتی اين كار را 
انجام می دهيد مثل اين می ماند كه يك شنونده 
خوب داريد كه می توانيد به او اطمينان كرده و 

حرف هايتان را با او درميان بگذاريد.
بهترين دوست خود  بگيريد كه چطور  ياد   .5
باشيد. سعی كنيد يك بار ديگر نگاهی به خودتان 
بياندازيد و اين بار با عشق و عالقه به خودتان 
نگاه كنيد. ببينيد شايد تا امروز با خودتان به تندی 
و سنگدالنه رفتار می كرديد، از اين به بعد به 
جای آن برای خودتان همدردی و دلسوزی كنيد.
ناراحتی های شديد و طوالنی مدت می تواند 
معمواًل  افسرده  افراد  باشد.  افسردگی  نشانه 
احساس تنهايی و نااميدی می كنند و خودشان 

را به خاطر چنين احساساتی سرزنش می كنند.

تقویت ناخن های شکننده با آب لیمو

عصاره ليمو يك گزينه خوب برای تقويت و 
بهبود ناخن های شكننده است. عالوه بر اين، به 
روشن كردن ناخن ها كمك می كند. يك قاشق 
قاشق  با سه  را  تازه  ليموی  سوپ خوری آب 

سوپ خوری روغن زيتون در يك كاسه مخلوط 
كنيد. آن را به مدت 15 ثانيه در مايكروويو گرم 
كنيد تا ولرم شود. قبل از ورود به رختخواب، آن 
را روی ناخن هايتان بماليد. بگذاريد يك شب 

روی ناخن ها بماند.

آووکادو برای سالمت پوست

آووكادو يك ماده غذايی سالم است. اين خوراكی 
ويتامين  است كه  اكسيدان و  آنتی  از  سرشار 
ماوراء  اشعه  از  ناشی  باعث كاهش آسيب های 
 بنفش و ايجاد مقاومت پوست می شود. اين ميوه 

تری گليسيريد ها را كاهش می دهد. مصرف منظم 
آووكادو ممكن است شما را از مشكالت پوستی 
نجات دهد. ريختن روغن آووكادو روی ساالد ها 
به جای روغن زيتون يكی ديگر از راهكار های 

هوشمندانه برای سالمت پوست است.  

جلوگیری از عفونت با ریشه کرفس

اصلی ترين و شناخته شده ترين عملكرد كليه ها، 
فيلتر كردن خون و دفع زباله های مايع است. ريشه 
كرفس پتاسيم و سديم دارد، همچنين حاوی آب 
زيادی است و باعث افزايش ميزان ادرار می شود، 

به بدن اجازه می دهد سموم باقی مانده را بيرون 
بياورد. 

تصور می شود كه خوردن ريشه كرفس از عفونت 
ادراری  مجاری  و  كليه  دو  هر  باكتريايی  های 

جلوگيری می كند.

تن ماهی نخورید!

يك كارشناس تغذيه گفت: سالمندان مبتال به 
فشار خون از مصرف غذاهای شور از جمله ماهی 
دودی يا كنسرو شده و تن ماهی پرهيز كنند. ليال 
شوروزی با بيان اين مطلب اظهار كرد : اين افراد 

بايد از مصرف سوسيس، كالباس، كنسروگوشت، 
همبرگرها و ساير فرآورده های گوشتی به علت 
دارا بودن مقادير باالی سديم بپرهيزند.سبزی های 
كنسرو شده در آب نمك، زيتون شور، چيپس و 

ساير تنقالت شور نيز نبايد مصرف شوند.

پوست مرغ را هرگز نخورید

آن  ديگر  قسمت های  از  را  مرغ  پوست  برخی 
مضرتر می دانند و بر اين باورند كه چربی زير 

پوست حاوی هورمون است.
سدر واقع مردم از وجود هورمون بيشتر از داروهای 

آنتی بيوتيكی می ترسند. در بدن خانم ها پوست 
مرغ باعث پرمويی، جوش و كيست تخمدان و 
در آقايان باعث آكنه های شديد پوستی و نارسايی 
افزايش وزن  موجب  هم   كودكان  در  می شود. 

می شود.

پزشك متخصص بيماری های عفونی و گرمسيری گفت: براساس بررسی های انجام شده برخی مشكالت 
پوستی و تغيير رنگ در سرانگشتان می تواند از عالئم جديد بيماری كرونا باشد. دكتر فرهاد عباسی اعالم كرد: 
هرچند مشكالت تنفسی، سردرد، تب و احساس ناتوانی در حركت و سرگيجه هنوز عالئم غالب بيماری كرونا 
هستند اما بررسی ها نشان داده در مبتالشدگان به اين ويروس  عالئمی مانند اختالل بويايی و چشايی، اسهال 
و مشكالت گوارشی نيز ديده شده است و افراد در صورت مشاهده اين عالئم بايد به پزشك مراجعه كنند. 
رعايت دستورالعمل های بهداشتی مانند شستن چندباره دست ها در طول روز به مدت 2۰ ثانيه، رعايت فاصله 

اجتماعی و پرهيز از حضور در تجمع ها برای محافظت از خود در برابر بيماری و زدن ماسك الزامی است.

بهترين راه برای جلوگيری از حمالت آسم، اجتناب از تحريكات شناخته شده است. موثرترين كاری كه 
می توانيد در خانه خود انجام دهيد حذف يا كاهش محرک های معروف است. راه های احتمالی به حداقل 
رساندن محرک ها- بسته به محرک های خاص هر فرد- شامل اين  است:خانه خود را تميز نگه داريد تا 
گرد و غبار و كپك های قارچی آن كاهش يابند. اگر كيفيت هوا ضعيف باشد، پنجره ها را ببنديد و داخل 
خانه بمانيد. سيگار نكشيد و در معرض دود سيگار نيز قرار نگيريد.از سوزاندن چوب در بخاری يا شومينه 
خودداری كنيد. از ورزش كردن در هواي سرد و خشك اجتناب كنيد، زيرا هواي سرد و خشك باعث 

تشديد بيماري شما مي شود. مثاًل شنا در استخر آب گرم بسيار بهتر از اسكي است.

جلوگیری از حمالت آسم برخی مشکالت پوستی از عالئم جدید کرونا است

ليال شقاقی، روانشناس بالينی درباره احساس رضايت و 
خوشبختی در زندگی اظهار كرد: يكی از نيازهای اساسی 
زندگی حس خوشبختی و رضايت است كه نمی توان اصال 
آن را انكار كرد. ممكن است برخی افراد راه خشنودی و 
رضايت را كال بلد نباشند همين امر موجب می شود كه 
مسير را به اشتباه رفته و كل زندگی خود را بيهوده طی كنند.

عواطف و هيجانات مثبت شامل احساس امنيت، آرامش، 
به  نسبت  افتخار  و  غرور  احساس  بينی،  خوش  اميد، 

دستاوردها، عشق و دلبستگی است. 

پژوهشگران شادی مستمر و رضايتمندی از زندگی را نشانه 
عملكرد خوب در تحقق بخشيدن به جنبه های ارزشمند 

زندگی می دانند كه به فوايد بی شماری منجر می شود.
شقاقی بيان كرد:  رضايت در زندگی به افزايش موفقيت، 
سالمتی و روابط ارزشمند منجر می شود. اما بايد مسير 
درست رسيدن به آن را ياد گرفت. بسياری از افراد رسيدن 
به اهدافی چون ازدواج پايدار، درآمدباال، سالمت جسمی و 
روانی، عملكرد شغلی خوب را دليل رضايتمندی از زندگی 

می دانند. 

برآورده شدن نياز های پنج گانه اساسی شامل نياز به بقا، نياز 
به احساس ارزشمندی و احترام، نياز به عشق، آزادی، تفريح 
در هر فرد منجر به احساس رضايتمندی در او می شود. برای 
همه انسان ها برآورده شدن اين پنج نياز اساسی ضروری 
است؛ اما شدت و ميزان هر يك از اين نياز ها در افراد متفاوت 
است. كيفيت زندگی كه ميزان رضايتمندی افراد از زندگی 
است به نوع برداشت افراد از رويداد ها بوده كه منجر به 

رضايتمندی آنها خواهد شد.

افزایش رضایت از زندگی با چند نکته کلیدی
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نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

در فروشگاه لوازم یدکی اتومبیل 
به یک نفر همکار و شراکت در کار 

نیازمندیم.     ۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ یم
ند

زم
نیا لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 

و فروش خوب با تمام امکانات به 
فروش می رسد.  ۰۹۱۵۸۶۵۳۰۱۲ ی

وش
فر

۱۳۲SL برگ سبز خودروی سواری سایپا تیپ 
به شماره پالک ایران ۵۲  ۱۷۸ ب ۴۹ به نام احمد 
مقری به کد ملی ۵۲۳۹۹۴۳۲۰۶ مفقود گردیده

ی و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ود

فق
م

خدمــات مبـل سیـار عـدالت
کلیه خدمات حتی تعویض پارچه 

۰۹۱۵۱۹۰۱۱۵۰ -  برادران داودی

شرکت پخش مواد غذایی واقع 
در شهرک صنعتی به چند توزیع 
کننده آقا و دو نفر خانم جهت کار 

دفتری نیازمند است.
۰۹۱۵۶۰۴۱۹۵۲ - ۳۲۲۵۵۵۶۷

09039512994 -099163۷8040

فروش جوجه شتر مرغ
 در سنین مختلف

 با وزن گیری و کیفیت عالی 
مشاوره رایگان
 در خصوص جیره شترمرغ

 جانمایی و ساخت 
جایگاه شتر مرغ

مزرعه پرورش
 شتر مرغ 

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

رتر(
درن ب

     لولـه بازکنـی ) م
روزی

انه 
  شب

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

عرضه بهترین و مرغوب ترین انواع برنج ایرانی از بهترین مزارع گلستان )مینودشت(
انواع سرالشه و نیم دانه

در صورت ناراضی بودن محصول پس گرفته و تعویض می گردد.
۰۹۱۵۵۶۲۶۱۷۷

آدرس: میدان آزادی، خیابان شهید برگی، روبروی مسجدالحسین  )علیه السالم(  جوادیه

برنج ایرانی را گران نخرید
پخش مستقیم و بدون واسطه برنج ایرانی امید

به ضمانت پختزیر قیمت بازار

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

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

* ارائـه مشاوره در انتخاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات

* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی
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فوت 62 مبتال به ویروس کرونا در خراسان جنوبی

صداوسیما- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجندگفت: هم اکنون 207 بیمار با عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های  استان بستری هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با اشاره به 
افزایش تعداد مبتالیان به بیماری کرونا در استان گفت: با توجه به ارزیابی جدیدی که انجام شده وضعیت اکثر شهرستان های استان نگران کننده است. وی با بیان اینکه هم اکنون 207 
بیمار با عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند، گفت: از این تعداد 65 نفر مبتالی قطعی به بیماری کرونا و 15 نفر هم در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

کشف 22۰ کیلوگرم تریاک 
در نهبندان

ایرنا - فرمانده انتظامی استان  از کشف 
خودروی  از  تریاک  کیلوگرم   220
نهبندان  شهرستان  در  زانتیا  سواری 
گفت:  شجاع  مجید  سردار  داد.  خبر 
ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، 
با انجام طرح عملیاتی با همکاری پلیس 
نهبندان  و  خوسف  شهرستان های 
سواری زانتیا را که حامل مواد مخدر 
بود، متوقف کردند. وی بیان کرد: در 
این عملیات مقدار 220 کیلوگرم تریاک 
کشف و یک متهم نیز دستگیر و با 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری خرده فروشان
 مواد مخدر در طبس

فرمانده انتظامی شهرستان طبس از 
دستگیری پنج نفر از عناصر اصلی تهیه 
و توزیع مواد مخدر در این شهرستان 
علی پور  محمود  سرهنگ  داد.  خبر 
اطالعاتی  اشراف  با  ماموران  گفت: 
محل فعالیت خرده فروشان مواد مخدر 
را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی 
هنگامی که متهمان در حال بسته بندی 
مواد مخدر بودند؛ محل شناسایی شده را 
بازرسی کردند. وی اظهار کرد: متهمان 
که با مشاهده ماموران قصد امحای 
مواد مخدر و فرار از محل را داشتند با 
هوشیاری و توان رزمی پلیس دستگیر 
شدند و در بازرسی از این محل مقادیری 
مواد مخدر صنعتی و سنتی بسته بندی 
شده و آماده فروش، کشف شد. وی 
تصریح کرد: در این عملیات پنج نفر از 
اعضای اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر 
در شهرستان طبس دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان 
شدند. وی افزود: شهروندان در صورت 
مشاهده و برخورد با فروشندگان مواد 
مخدر با مرکز فوریت های پلیس 110 
تماس بگیرند و موضوع را به پلیس 

گزارش کنند.

حوادث

در  جاری  سال  جدید  وقف  اولین   *
شهرستان نهبندان همزمان با میالد 

امام رضا )ع( ثبت شد.
* ۳0 سری جهیزیه به مناسبت میالد 
نوعروسان  به  )ع(  رضا  امام  باسعات 

نیازمند خراسان جنوبی اهدا شد.
میلیون  بیرجندی،220  غالمرضا   *
تومان برای اجرای طرح های عمرانی 
دانشگاه بیرجند کمک کرد. این کمک 
طبق تفاهم نامه ای برای تأمین بخشی 
از هزینه های احداث سالن اجتماعات 
رفتاری  علوم  پردیس  و کالس های 

دانشگاه بیرجندهزینه  می شود.
* فرمانده انتظامی شهرستان سرایان   
از اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت 
موتور  توقیف 17  و  متخلف  سواران 

سیکلت در این شهرستان خبر داد.
گذشته  ماه   ۳ در  داده  رخ  *حوادث 
در خراسان جنوبی 25 درصد کاهش 
یافت. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
نیرو های  مدت  این  در  گفت:  استان 
حادثه،  مورد   ۳۸1 به  احمر  هالل 

امدادرسانی کرده اند.
منطقه  در  ایرانی  آهوی  جمعیت   *
به ۳5  قاین  شاسکوه  حفاظت شده 
راس افزایش یافت. مدیرکل محیط 
زیست استان گفت: تعداد آهو ها در 
تنها سایت تکثیر و پرورش آهو در 
خراسان جنوبی، 2۹ راس بود که با 
تولد 6 بره جدید در سه ماه نخست 

امسال به ۳5 راس افزایش یافت.

اخبار  کوتاه 

بخشودگی عوارض سه ماهه
 اکتشاف معدن

صداوسیما- عوارض اکتشاف معادن خراسان 
بخشوده شد. شهرکی  ماه  برای سه  جنوبی 
رئیس سازمان صمت استان گفت: براساس 
مصوبه شورای معادن کشور به دلیل شیوع کرونا 
تمام معدنکارانی که دارای پروانه اکتشاف هستند 
ماه های  برای  تبصره ۳  عوارض  پرداخت  از 

اسفند، فروردین و اردیبهشت معاف شدند.

کمبود ۱۳۰ محیط بان در استان

خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
جنوبی گفت: در حال حاضر 70 محیط بان از 
مساحت 15 میلیون هکتاری خراسان جنوبی 
حفاظت  مناطق  برای  و  می کنند  حفاظت 
نیاز  دیگر  محیط بان   1۳0 به  استان  شده 
داریم. حسن اکبری اظهار کرد: عرصه های 
زیر پوشش مساحت استان خراسان جنوبی 
15 میلیون هکتار است که برای پیشگیری 
از تخلفات صید در تمامی این عرصه ها، باید 
محیط بانان محیط زیست حضور داشته باشند. 
وی افزود: در مناطق تحت مدیریت، مناطق 
چهارگانه و شکار ممنوع حضور محیط بانان 
جدی تر و دائمی باید باشد که 15 درصد خاک 

استان را تشکیل می دهد.

دمای هوا در خراسان جنوبی 
کاهش می یابد

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان 
جنوبی گفت: با توجه به همدیدی و آینده نگری 
نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز )یکشنبه( 
دمای هوا در استان از چهار تا 6 درجه سانتی گراد 
کاهش می یابد و از شدت گرما در منطقه کاسته 
می شود. فاطمه زارعی افزود: با توجه به الگوی 
نقشه های پیش یابی و گرادیان فشاری حاکم 
بر منطقه شرق کشور تا روز دوشنبه در بعضی 
ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و در مرز 
شرقی کاهش دید افقی پیش بینی می شود. وی 
گفت: همچنین با افزایش موقت ابر در برخی 
نقاط مستعد و ارتفاعات استان بارش خفیف باران 

برای امروز دور از انتظار نیست.

مقاوم سازی 6۴۱ واحد مسکن 
روستایی در خراسان جنوبی

6۴1 واحد مسکن روستایی خراسان جنوبی 
تکمیل و آماده بهره برداری شد. به گزارش صدا 
و سیما، معاون اموربازسازی و مسکن روستایی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت: این 
تعداد واحد مسکونی در ۳ ماه گذشته در قالب 
طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 
و مسکن محرومان موفق به دریافت پایان کار 
شدند. یزدانی افزود: برای ساخت این واحد ها 
۴0 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با 
بازپرداخت 15 ساله پرداخت شده است. وی 
گفت: در سال جاری نیز تاکنون ۴۹5 متقاضی با 
بانک های عامل انعقاد قرارداد کرده اند و عملیات 
اجرایی این واحد ها در حال انجام است. یزدانی 
با اشاره به اجرای طرح ویژه مسکن روستایی در 
روستا ها و شهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت در 
استان، گفت: از سال ۸۴ تاکنون ۴0 هزار و 22 
فقره تسهیالت ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی 
و نوسازی مسکن روستایی در استان به واجدان 
شرایط پرداخت شد که از این تعداد 27 هزار و 

۴2۳ واحد آن روستایی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بر 
انعکاس صحیح و شایسته دستاوردهای نظام 
و دولت با هدف ناامیدسازی دشمن و ایجاد 
اعتماد عمومی و امید آفرینی تأکید کرد. به 
گزارش مهر، ناصر خوش خبر روز گذشته 
نوزدهمین نشست شورای اطالع رسانی  در 
استان، اظهار کرد: در راستای انعکاس صحیح 
و شایسته دستاوردهای نظام و دولت با هدف 
ناامیدسازی دشمن و ایجاد اعتماد عمومی باید 
از ظرفیت اتاق های فکر و گروه  های کاری 

تخصصی مرتبط استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه شورای اطالع رسانی، 
سیاستگذاری انعکاس خدمات دولت و نظام 
توسط دستگاه های اجرایی را به عهده دارد، 
ادامه داد: برای اطالع رسانی خدمات نظام باید 

از بسترهای مختلف بهره برداری کرد.
به گفته وی؛ با توجه به شرایط کنونی کشور 
و دشمنی معاندان نظام، اطالع رسانی ها باید 
با برنامه ریزی دقیق و با مشارکت حداکثری 
رسانه ها انجام شود. رئیس شورای اطالع رسانی 
خراسان جنوبی بابیان اینکه بیماری کرونا، 
اجتماعی،  اقتصادی،  از  اعم  تمامی حوزه ها 

سالمت و امنیت را تحت تأثیر قرار داده، متذکر 
شد: شورای اطالع رسانی موظف است با ایجاد 
اطالع رسانی،  امر  در  انسجام  و  همگرایی 
در  را  دستگاه ها  های  مسئولیت  و  اقدامات 
پاسخگویی به مطالبات قانونی دنبال کند. 
خوش خبر به در پیش رو بودن هفته دولت 
اشاره کرد و تصریح کرد: دستگاه های اجرایی 
باید آمادگی الزم را برای ارائه اقدامات خود در 
هفته دولت داشته باشند. وی خواستار ارائه طرح 
و برنامه های دولت به مناسبت هفته دولت شد 
و بیان کرد: فهرست طرح ها و پروژه های مورد 

نظر به دبیرخانه شورای اطالع رسانی ارسال 
بیماری  شیوع  و  موجود  شرایط  وی  شود. 
کرونا را بر روند اطالع رسانی پیرامون پروژه ها 
و برنامه های هفته دولت متأثر خواند و گفت: 
برای جبران این مشکل باید از ظرفیت رسانه ها 
به خصوص صدا و سیما، رسانه های مکتوب 
و فضای مجازی استفاده حداکثری برد. به 
گفته وی؛ رسانه ها به جهت نقش مهمی که 
 در ارتباط گیری با مسئوالن و جامعه دارند،
می توانند به اعتمادسازی و امیدآفرینی در مردم 

کمک کنند.

مهر- تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش 
فرهنگی، صنایع  میراث  و  و حرفه ای  فنی 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی به منظور 
تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه صنایع 
حسین  رسید.  طرفین  امضای  به  دستی 
خوشایند روز گذشته در حاشیه مراسم امضای 
میراث  کل  اداره  با  همکاری  نامه  تفاهم 
آموزش های  راستای گسترش  در  فرهنگی 
تخصصی مهارتی به منظور تربیت نیروی 
انسانی ماهر در حوزه صنایع دستی و ارتقای 
مهارت شاغلین اظهار کرد: فراهم کردن زمینه 
الزم برای تربیت نیروی انسانی متخصص در 
حوزه صنایع دستی، جلب مشارکت فعاالن 

با  پایدار  اقتصادی استان در توسعه اشتغال 
رویکرد رفع نیاز بازار کار به نیروی متخصص 
در بخش صنایع دستی از جمله اهداف این 

تفاهم نامه برشمرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان بیان کرد: 
شناسایی مشاغل موجود، مشاغل نیازمند احیا و 
مشاغل آینده استان خراسان جنوبی در حوزه 
صنایع دستی و گردشگری و تدوین اطلس 
این  دیگر  اهداف  از  حوزه  این  در  مشاغل 
تفاهم نامه است. خوش آیند ادامه داد: از دیگر 
 اهداف این تفاهم نامه می توان به تدوین و 
استانداردهای  و  سرفصل ها  به  روزآوری 
آموزشی در حوزه گردشگری و صنایع دستی و 

تالش برای تألیف منابع آموزشی، برنامه ریزی 
در راستای حفظ و احیا و توسعه کمی و کیفی 
محصوالت صنایع دستی بومی استان خراسان 
زمینه  در  عمومی  فرهنگ سازی  و  جنوبی 
افزود:  کرد. وی  اشاره  مهارتی  آموزش های 
نظارت بر اجرای آموزش های مهارتی برای 
توانمندسازی جوامع هدف، برنامه ریزی برای 
ارزشیابی و برگزاری آزمون پایان دوره مهارت 
آموختگان، صدور گواهی نامه صالحیت شغلی 
مطابق با قوانین و مقررات سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور، ایجاد بانک اطالعاتی 
مهارت آموختگان کارجو در حوزه صنایع دستی 
و گردشگری با رویکرد تأمین نیروی انسانی 

اداره کل فنی و  از تعهدات  نیاز استان  مورد 
حرفه ای در این تفاهم نامه است.

ایجاد ۳ هزار شغل در حوزه
 صنایع دستی

استان   حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
یادآور شد: امید است با انعقاد و امضای این 
تفاهم نامه گامی مؤثر در راستای تحقق تفاهم 
نامه ایجاد ۳ هزار شغل در قالب خوشه های 
صنایع دستی و همچنین توانمندسازی، توسعه 
و صیانت از اشتغال پایدار در استان با استفاده از 
ظرفیت های بخش دولتی و غیردولتی برداشته 
استاندار  پیگیری  با  است  به ذکر  شود.الزم 

خراسان جنوبی 22 خرداد ماه تفاهم نامه ایجاد 
سه هزار شغل در قالب خوشه صنایع دستی با 
حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و مسئوالن استان امضا شد. 
این طرح به عنوان پایلوت برای اولین بار در 
کشور در 11 شهرستان خراسان جنوبی برای 
11 رشته صنایع دستی به تناسب مزیت های 
هر شهرستان عملیاتی می شود. در راستای این 
تفاهم نامه تعداد ۳ هزار شغل ثابت و پایدار در 
حوزه صنایع دستی استان ایجاد می شود و 
جامعه هدفی که مهارت الزم را داشته باشند 
از حمایت بیمه ای، تسهیالت ارزان قیمت و 

کمک های بالعوض برخوردار می شوند.

بهروزی فر- بر اساس آخرین دستورالعمل 
های ستاد ملی کرونا، از امروز 15 تیر ماه، 
استفاده از ماسک در مراکز تجمع الزامی است. 
رئیس جمهور جدیت این موضوع را از ادارات 
و دستگاه های اجرایی شروع کرد، تا آن جا که 
مصوب نمود؛ ارائه خدمات در همه بخش ها 
به رعایت  به ویژه بخش های دولتی، منوط 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک 
است، مردم باید از ماسک استفاده کنند و اگر 
کسی ماسک نداشت    ، خدمتی هم دریافت نمی 
کند و سخت گیرانه تر آن که کارمندانی هم که 

ماسک نزنند، غیبت می خورند.
تمام این باید و نبایدها، حکایت از شرایط 
نامطلوبی دارد که این روزها بر کشور حاکم 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  آمارهای  شده، 
آموزش پزشکی به خوبی گویای این واقعیت 
است و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در 
ایران هر 10 دقیقه یک نفر به علت بیماری 
کووید 1۹ جان خود را از دست می دهد و در 
عرض یک ساعت حدود 50 نفر به بیماری 
کووید 1۹ مبتال می شوند. عمق فاجعه هم 
آنجاست که بنا بر اعالم اخیر مرکز کنترل 
بیماری های آمریکا )CDC( به ازای هر یک 
نفر بیمار تشخیص داده شده کرونا، 10 نفر 

مبتالی دیگر در سطح جامعه وجود دارد که 
تشخیص داده نمی شوند و دهشتناک تر آن که 
هر فرد مبتال، بدون فاصله گذاری اجتماعی و 
رعایت بهداشت فردی، می تواند ۴06 نفر دیگر 
را آلوده کند.کرونا، بیماری ناشناخته ای است 
که هر چه بیشتر از روزهای شروع شیوع آن 
فاصله می گیریم، چهره جدیدتری از خود را 
رو می کند، آخرین یافته های تجربی متولیان 
امر نیز ثابت کرده علیرغم آن چه در اوایل 
کار تصور می شد، کرونا در افراد زیر 50 سال 
و به ویژه در افراد جوان و با سن کم بدون 
عالمت و یا عالمِت بسیار کم بروز می کند و 
به این ترتیب جوانان مبتال ناخواسته، آلودگی 
اطرافیان و نزدیکان خود را رقم می زنند و 
ندانسته منجر به بستری شدن طوالنی  مدت 
یا حتی مرگ عزیزان خود می شوند. قطعات 
پازل کرونا، در جای جای دنیا هر روز ریزتر 
می شود و چینش این قطعه ها کنار هم برای 
رسیدن به یک نتیجه درست و منطقی، هر 
لحظه سخت تر و دشوارتر می گردد ولی آن 
چه تجربه همین چند ماه تلخ است، به خوبی 
نشان می دهد آن روزها که رعایت ضوابط 
بهداشتی برای مردم جدی بود، این ویروس 
منحوس، فرصت جوالن نیافت، اگر ما همه، 

خود را برای دید و بازدیدهای عید وعده می 
دادیم، منتظر تکرار خاطرات خوش سیزده 
بدری بودیم، برای حضور بر مزار عزیزان از 
دست رفته در روز برات برنامه ریزی داشتیم و 
اگر ... اما چون خود را مکلف به رعایت قانون 
کردیم، ضوابط بهداشتی را صرفاً راهکاری 
برای حفظ سالمت خود و جامعه در مقابل 
و  تفریحات  همه  قید  پذیرفتیم،  بیماری 
دورهمی ها را زدیم و ... آمارهای یک رقمی 
مبتالیان بازتاب و نتیجه آن همت جمعی شد 
و حاال متأسفانه به دلیل کم توجهی های 
عده ای معدود که طوالنی شدن این زمان را 
برنتافتند و مراقبت ها را عبث انگاشتند، هر روز 
خبرهای تلخی از افزایش آمار بیماران و حتی 
شمار فوت شدگان به گوش می رسد و بدون 
تردید همین کوتاهی ها سبب شده تکلیف ما 
بر رعایت ضوابط بهداشتی به گونه ای دیگر 
نمود پیدا کند و ماسک زدن در مراکز عمومی، 
اجباری شود.اما شاید برای شما هم این سؤال 
پیش آمده که استفاده از ماسک در محافل 

عمومی چه ضرورتی می تواند داشته باشد؟
سازمان بهداشت جهانی اخیراً طی گزارشی 
نشان  کووید 1۹  ویروس  انتقال  به  مربوط 
داده این بیماری، بیشتر توسط موارد دارای 

نهفتگی  دوره  می شود.  منتقل  عالمت، 
کووید  1۹  -که زمان در معرض ویروس 
قرار گرفتن و شروع عالئم است - به طور 
می تواند  که  بوده  روز  تا 6  بین 5  متوسط 
تا 1۴ روز هم باشد. در این دوره که به آن 
دوره قبل از عالمت داشتن هم می گویند، 
و بوده  ناقل  می توانند  آلوده  افراد  از   برخی 
 ویروس  را به راحتی به دیگران منتقل کنند.
در این شرایط استفاده از ماسک )حتی انواع 
ماسک ساده( یکی از اقدامات پیشگیرانه ای 
است که می تواند شیوع برخی بیماری های 
ویروسی تنفسی از جمله کووید 1۹ را محدود 
از  استفاده  داده  نشان  هم  تحقیقات  نماید. 
ماسک در تعامالت روزانه باعث کاهش ۹0 
در  کرونا  ویروس  به  افراد  ابتالی  درصدی 
جامعه می شود، عالوه بر این رعایت فاصله 
فیزیکی یک متری، ۸2 درصد و استفاده از 
پوشش محافظ چشمی نیز 7۸ درصد انتقال 

ویروس را کاهش می دهد. 
بنا به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، ویروس کرونا ضعیف نشده و از بین 
نرفته لذا بهتر است هر کسی از خانه خارج می 
شود ماسک بزند و صد البته رعایت این اصل 
مهم، هزینه زیادی هم نمی طلبد چرا که به 
تأکید بسیاری از صاحب نظران بهداشتی، به 
 N هیچ وجه نیاز نیست صرفاً از ماسک های
95، سه الیه و جراحی استفاده شود، بلکه 

شما می توانید به راحتی با استفاده از یک 
پارچه ساده تمیز، ماسکی قابل شستشو و 
قابل ضدعفونی تهیه کنید. حتی دانشمندان 
کانادایی می گویند ماسک های خانگی که 
از چندین الیه پارچه تشکیل شده، جایگزین 
مناسبی برای ماسک های کارخانه ای است، 
آلودگی ها  از ۹۹ درصد  چرا که می توانند 
جلوگیری کرده، راه های ورود ویروس های 
معلق در هوا را مسدود نمایند. با این تفاسیر، 
تهیه ماسک کار سختی نیست، همه ما می 
توانیم به راحتی و با کمترین هزینه، ماسک 
تهیه کنیم و خود را در مقابل این بیماری 

مخوف قرن محفوظ نماییم.

دستاوردهای نظام و دولت در جهت امید آفرینی در جامعه منعکس شود

تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه صنایع دستی خراسان جنوبی

من هم ماسک می زنم
بر اساس آخرین دستورالعمل های ستاد ملی کرونا، از امروز  استفاده از ماسک در  مراکز تجمع الزامی  شد

آگهی تغییرات شرکت فن آوران فجر نوین طرح توس )سهامی خاص( به شماره ثبت 3181 و 
شناسه ملی 14000118983 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد ایمانفر به شماره ملی 0790421283 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم اکرم مظفری به شماره ملی 0942528352 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
آقای امین ایمانفر به شماره ملی 0793525330 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 2-آقای امین ایمانفر به شماره ملی 0793525330 به عنوان مدیرعامل 
شرکت برای مدت2 سال انتخاب گردید وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته 
و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای امین ایمانفر )مدیرعامل ( به همراه مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )895084(

تاسیس شرکت آروند افالک دانش )سهامی خاص( در تاریخ 1399/03/20 به شماره ثبت 6235 به شناسه ملی 14009195378 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:  برنامه نویسی - تولید نرم افزار)بجز قرآنی و رسانه ای و رسانه پرداز( . - طراحی صفحات اینترنتی - ارائه خدمات اینترنتی و اینترانت - انجام پروژه های 
 انفورماتیکی و فن آوری اطالعات - ارائه کلیه خدمات اطالع رسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات - طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری - مشاوره و نظارت بر طرح های انفورماتیکی - 
طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده ها - خرید و فروش کامپیوتر و لوازم جانبی آن و سیستم های الکترونیکی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله مدرس ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، خیابان امام موسی صدر شرقی ، پالک 0 ، ساختمان 
پارک علم و فناوری ، طبقه همکف کدپستی 9718643684 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
 مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 33 مورخ 1399/03/10 نزد بانک ملت شعبه معلم با کد 54015 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای حسین بافنده 
به شماره ملی 0016437969 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای نجفعلی بافنده به شماره ملی 5239828024 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
 به مدت 2 سال، خانم زری ماه بیکی به شماره ملی 5239839042 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ،

 بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای حسین بافنده )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان 
آقای علیرضا بافنده به شماره ملی 0075800659 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم فاطمه بافنده به شماره ملی 0082897743 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 

روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )895762(

آگهی تعیین طول و متراژ
نظر به اینکه آقای محسن قربانی به وکالت از طرف آقای حجی قربانی احدی از مالکین مشاعی پالک 95 فرعی از 345 
اصلی بخش دو بیرجند واقع در اراضی دشت علی آباد تقاضای تعیین طول و متراژ پالک فوق را نموده و نیز اظهار داشته 

که از مجاورین هیچ گونه آدرسی در دسترس نمی باشد. لذا بدین وسیله به کلیه مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی پالک مذکور اخطار 
می گردد چنانچه برای خودشان حقی قائل می باشند در تاریخ 1399/5/4 که نماینده و نقشه بردار این اداره جهت تعیین طول و متراژ 

مراجعه خواهند نمود در محل وقوع ملک حضور یابند. ضمنا عدم حضور مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تثبیت حدود 
نظر به اینکه خانم پری سورگی احدی از ورثه مرحوم رضا سورگی مالک پالک 53 فرعی از668 – اصلی 
بخش 2 بیرجند تقاضای تعیین طول و متراژ پالک خود را از این اداره نموده و اعالم نموده که به آدرس 

مالکین مجاور دسترسی ندارد. لذا بوسیله این آگهی به کلیه مالکین مجاور پالک مذکور اخطار می گردد که جهت 
معاینه محل و تعیین طول و متراژ مورخ 1399/5/13 ساعت10 صبح تعیین وقت گردیده است. لذا چنانچه شخص یا 
اشخاصی در پالک مذکور برای خود حقی قائل می باشند در تاریخ مذکور در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند ضمنا 

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان بیرجندعدم حضور مانع از انجام عملیات تعیین طول متراژ نمی گردد.

آگهی تثبیت حدود پالک ۲۲۳- اصلی بخش ۲ بیرجند

نظر به اینکه آقای محمدرضا میابادی به وکالت از طرف اسحاق مرغی احدی از مالکین 
ششدانگ مزرعه و قنات گزوک پایین پالک 223- اصلی بخش 2 بیرجند درخواست تعیین طول و متراژ 
و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به آدرس مالکین مجاور 
وجود نداشته، لذا بوسیله این آگهی به کلیه مالکین مجاور پالک فوق و سایر مالکین مشاعی پالک مذکور 
اخطار می گردد که در تاریخ 1399/5/8 ساعت 10 صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک 
به آدرس مزرعه گزوک پایین حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :

قاَل ا... تبارَك و تعالی: َمن أهاَن لي َولیّا فقد أْرَصَد لُِمحاَربتي

خداوند تبارك و تعالی فرموده است: هر که به یكی از دوستان من تحقیر و توهین روا دارد، به جنگ با من برخاسته است.

)الكافي: ج 2، ص 352، ح ۷(

سکه ده میلیونی شد

مالک خانه نمی تواند
مستاجر را بیرون کند

نرخ هر قطعه سکه تمام طرح جدید با افزایش 
۳۵۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان رسیده است. محمد کشتی آرای نایب 
رئیس اتحادیه طال و جواهر در مورد آخرین 
وضعیت بازار طال و سکه گفت: به دلیل 
افزایش نرخ ارز و تقاضا، شاهد رشد بی سابقه 
قیمت ها بودیم به طوری که نرخ هر قطعه 
سکه تمام طرح جدید با افزایش ۳۵۰ هزار 
تومانی نسبت به روز پنجشنبه به ۱۰ میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. وی افزود: 
همچنین افزایش تقاضا باعث شد تا حباب 
سکه به یک میلیون و ۶۰ هزار تومان برسد. 
کشتی آرای در مورد نرخ انواع سکه گفت: 
در حال حاضر نرخ هر قطعه سکه تمام طرح 
قدیم ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، نیم سکه 
۵ میلیون تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۹۲۰ 
هزار تومان و سکه های یک گرمی نیز یک 
 میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته وی؛ نرخ هر مثقال طال ۳ میلیون و 
۹۸۵ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

نیز ۹۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است.

با  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اگر  کرونا،  ملی  ستاد  مصوبه  به  توجه 
مالک بخواهد بیش از سقف تعیین شده، 
اجاره بها را افزایش دهد مستاجر می تواند 
نپذیرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد. 
محمودزاده اظهار کرد: مصوبه ستاد ملی 
کرونا در خصوص سقف افزایش سالیانه 
میزان ۲۵  به  تهران  در  بها  اجاره  نرخ 
در  و  در کالنشهرها ۲۰ درصد  درصد، 
را  قانون  سایر شهرها ۱۵ درصد حکم 
دارد و الزم االجرا است و در صورت عدم 

اجرای آن قابل پیگیری است. 

مسئولین  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
مربوطه هر کدام مسئولیتی دارند، گفت: 
ادارات دولتی اگر می خواهند خدمت کنند، 
از کمیته امنیتی و اجتماعی و بهداشتی  مان 
خواهش می کنم که ابالغ کنند اگر کسی 
می خواهد وارد یک اداره یا جایی که شلوغ 
از ماسک استفاده کند  باید  است شود، 
و اگر استفاده نکرد به او خدمت ندهند. 

منوط  خدمات  که  شود  ابالغ  باید  این 
به مراعات پروتکل های بهداشتی است. 
رئیس جمهور ادامه داد: اگر کارمندی وارد 
اداره ای می شود که شلوغ است ولی بدون 
ماسک می آید،  باید برای او غیبت بزنند و 
بعد هم او را برگردانند. نسبت به ادارات 
دولتی و جاهایی که متعلق به دولت و 
شبه دولتی مثل بانک ها و شهرداری ها 

باید الزام کنیم و قدم به قدم جلو بیاییم. 
نباید بگذاریم در مترو و اتوبوس که شلوغ 
و  وارد شود  بدون ماسک  است، کسی 
خدمت مترو و اتوبوس منوط به این باشد 

که فرد ماسک بزند. 
خواهش می کنم هم ضابطین قوه قضاییه 
و هم خود قوه قضاییه و در جاهایی که 
یاری  محترم  دادستان های  است  الزم 

کنند تا بتوانیم این مقطع را با کمک هم 
سپری کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس از طرح سؤال 
از رئیس جمهور درباره گرانی کاالهای 
سید  االسالم  داد. حجت  خبر  اساسی 

انتقاد از  ناصر موسوی الرگانی ضمن 
افزایش قیمت کاالهای اساسی در چند 
وقت اخیر، گفت: گرانی ارز، طال، مسکن 
و تأثیر آنها بر معیشت مردم امروز نگرانی 

هایی در جامعه ایجاد کرده است.
 وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته شاهد 
افزایش لجام گسیخته قیمت کاالهای 
اساسی در کشور بوده ایم، ادامه داد: آقای 
روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه باید 

پاسخگوی وضعیت ایجاد شده باشد و به 
مجلس اعالم کند که برای مهار این 
گرانی ها چه اقداماتی را انجام داده است. 
نماینده فالورجان در مجلس با تاکید بر 
اینکه گرانی ها مربوط به برجام، تحریم 
ها و ارز نیست، عنوان کرد: برخی سوء 
مدیریت ها باعث شده که مردم نسبت 
به رفتار افراد در دولت بدبین شوند و در 
دیدارهایی که نمایندگان با مردم در حوزه 

های انتخابیه خود دارند به وضوح می 
توان این موضوع را دید. عضو هیئت 
رئیسه مجلس با بیان اینکه “در راستای 
پاسخگویی دولت درباره گرانی های اخیر 
سؤالی را از رئیس جمهور تدوین کرده 
ایم”، اظهار کرد: این سؤال در راستای 
بخش نظارتی مجلس تدوین شده و روز 
یکشنبه برای این طرح امضا جمع آوری 

خواهد شد.

عضو مجمع روحانیون مبارز می گوید: 
و  آمریکا  با  مذاکره  وقت  اکنون  هم 
تجربه  نیست.  »ترامپ«  مانند  فردی 
ترامپ نشان می دهد که به دنبال گرفتن 
انتقام از ایران است و نیت مذاکره ندارد.  
محمدعلی ابطحی، افزود : باور من این 

ندارند  دوست  آمریکایی ها  که  است 
ایران در یک فضای »آرامش« به سر 
ببرد. ایجاد یک فضای بحرانی در کشور 
فقط از جانب داخلی ها شکل نمی گیرد و 
عوامل خارجی نیز دست دارد. وی افزود: 
این یک روند سیاسی است که در جهان 

از آن استفاده می کنند؛ برای مثال زمانی 
که آقای احمدی نژاد از قدرت کنار رفت، 
نتانیاهو اعالم کرد که امروز روز عزای 
من است! زیرا وی از بحرانی که احمدی 
نژاد برای دولت او ایجاد می کرد، بهره 

سیاسی می گرفت. 

روحانی:کارمندانی که ماسک نزنند، غیبت می خورند

سوء مدیریت باعث گرانی هاست نه تحریم ؛ دولت پاسخگو باشد

ابطحی: االن وقت مذاکره با ترامپ نیست

حمله  از  که  است  معتقد  لیالز  سعید 
مغول به این سو، هرگز فشاری مانند 
فشار امروز به ایران وارد نشده است و 
در ۷ سال دولت به جز آن دوره ۷-۸ 
ماهه و به جز سیاست خاص بازار ارز که 
نسبت به آن انتقادهای بسیار روشن دارم، 

هیچ عیبی در سیاست های آقای روحانی 
نمی بینم. در همه عرصه ها موفقیت آمیز 
جلو رفتیم. اکنون هم کمابیش تحریم ها 
را به خوبی مدیریت کردیم. این اقتصاد 
دان با بیان اینکه درآمد ارزی بهترین 
سال دولت روحانی، معادل بدترین سال 

دولت احمدی نژاد است، افزود: روحانی 
در اداره اقتصاد بدون نفت رکورد دکتر 
مصدق را شکست. به گفته وی وضعیت 
کشور به  سمت ثبات و آرامش می رود و 
اگر تا مرداد ماه دوام بیاوریم برنده مصاف 

با آمریکا هستیم.

بهترین سال ارزی روحانی ، معادل بدترین درآمد احمدی نژاد است

آغاز کسر اقساط وام یک میلیون تومانی 
کرونایی از یارانه نقدی تیر  

طرح  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
حمایت معیشتی از آغاز کسر اقساط وام یک 
میلیون تومانی کرونا از یارانه نقدی تیر خبر داد. 
وی با اشاره به اینکه اقساط وام یک میلیون 
گرفته  نظر  در  تومان  هزار  کرونا، ۳۵  تومانی 
شده است، گفت: مدت زمان اقساط این وام ۳۰ 
ماه است و هر ماه، همزمان با واریز یارانه نقدی 

خانواده ها کسر می شود.

پیش بینی ثبات قیمت مسکن
  در نیمه دوم امسال

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک پایتخت با 
بیان اینکه قیمت مسکن نهایت رشد خود را در 
چهار ماهه نخست امسال داشته، گفت: با اجرای 
بسته های حمایتی دولت برای ساماندهی بازار 
مسکن و اجاره در نیمه دوم امسال با کاهش 

التهاب بازار و ثبات قیمت ها مواجه خواهیم شد.

خبر خوب برای جاماندگان سهام عدالت   

گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
هفته  یکشنبه  عدالت  سهام  ساماندهی  طرح 
قرار  اقتصادی  کمیسیون  کار  دستور  در  آینده 
دارد. پور ابراهیمی افزود: با موضوع جاماندگان 
تالش  و  می شویم  دستور  وارد  عدالت  سهام 
و  اجرایی  با حضور دستگاه های  بتوانیم  داریم 

کارشناسان مربوط این مسئله را نهایی کنیم.

سهام داران عدالت در روش مستقیم
  می توانند سهام خود را معامله کنند

سهام  آزادسازی  راهبری  ستاد  سخنگوی 
روش  که  عدالت  سهامداران  گفت:  عدالت 
روز  از  کرده اند،  انتخاب  را  مستقیم  مدیریت 
معامله کنند.   را  گذشته می توانند سهام خود 
فهیمی  افزود: برای آنهایی که سهام عدالت 
به آنها تخصیص داده نشده بود، از روز شنبه 
۱۴ تیر ماه این سهام به آنها تخصیص داده 
را  شد و کسانی که روش مدیریت مستقیم 
انتخاب کرده اند، می توانند اواًل دارایی خود را 
در پرتفوی سهام ببینند، ثانیًا  می توانند سهام 
خود را اضافه کنند، بفروشند، تبدیل کنند و یا 

نگه دارند و این اختیار با آنها خواهد بود.

مشکل دوره آموزش سربازان حل شد  

در  گفت:  انتظامی  نیروی  معاون  فارس- 
راستای حفظ سالمتی سربازان با رعایت تمامی 
آموزشی  دوره  مجددا  بهداشتی  پروتکل های 
سربازی یک ماهه شد. وی در این خصوص که 
تا چه زمانی دوره آموزشی یک ماهه خواهد بود، 
خاطرنشان کرد: در پادگان ها و مراکز آموزشی 
نیروی انتظامی تا اطالع ثانوی اجرا خواهد شد 

و منوط به شرایط ویروس کروناست.

 تعرفه بسته   اینترنتی افزایش می یابد؟
میزان به نقل از مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس 
ارتباطی و فناوری ارتباطات نوشت: افزایش قیمت 
بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتورها برابر 
با مقرارت نیست و باید به نرخ گذشته برگردد. 
وی گفته است : اپراتورها موظف هستند اضافه 
دریافت از مشترکان را عودت دهند و سازمان 

تنظیم مقرارت پیگر این موضوع خواهد بود.

احتمال پوشش بیمه ای واکسن آنفلوآنزا 

به  اشاره  با  سالمت،  بیمه  عالی  شورای  دبیر 
شرایط همزمانی کرونا و آنفلوآنزای فصلی در 
سال جاری، از احتمال پوشش بیمه ای واکسن 
آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر و کم درآمد خبر 
داد. وی با تاکید بر اینکه هزینه اثربخشی این 
اقدام بسیار باال خواهد بود، اظهار کرد: اعتقاد دارم 
زمانی که مردم با تزریق واکسن به آنفلوآنزای 
فصلی مبتال نشده و در بیمارستان نیز بستری 

نشوند، می توانیم هزینه هایمان را کاهش دهیم.

۱۸ میلیون ایرانی کرونا گرفته اند

عضو کمیته کشوری کرونا  گفت: برای آگاهی 
از درصد ابتالی افراد یک منطقه به کرونا، از  
در  که  می شود  استفاده  سرولوژی  تست های 
همین راستا در ایران نیز این تست به صورت 
رندوم انجام شده و متوجه شدیم که تا االن ۱۸ 
میلیون ایرانی یعنی حدود ۲۰ درصد جمعیت 

کشور به این بیماری مبتال شده اند.

 موفقیت واکسن ضدکرونای آمریکایی 
متخصص برجسته بیمار های عفونی در  آمریکا 
اظهار کرد: واکسن ضد کرونای آمریکا تا پایان 
موفق  تاکنون  و  آخر می شود  مرحله  وارد  ماه 
عمل کرده و در بدن افراد علیه ویروس کرونا 
آنتی بادی تولید کرده است. رئیس انستیتوی ملی 
آلرژی و بیماری های عفونی خاطرنشان کرد: ما 
شاید اوایل زمستان یک واکسن ایمن و مؤثر 

علیه کرونا داشته باشیم.

 کنایه  سخنگوی دولت به احمدی نژاد
یک  انتشار  با  دولت  سخنگوی  ربیعی  علی 
دلنوشته با کنایه به احمدی نژاد گفت: انگار نه 
کشورهای  در  را  ما  پول  دالر  میلیاردها  انگار 
خارجی بی صاحب رها کرده اند. یک روز علیه 
غرب می شورند و تنها راه نجات را کار با جهان 
منهای غرب می دانند و روز دیگر! دیگی که 

برای من نمی جوشد، کله...بجوشد!

زاکانی : مثال خوئینی ها درصدد
 انتقام از نظام هستند  

درباره  مجلس  در  قم  نماینده  زاکانی  علیرضا 
حواشی  که نامه موسوی خوئینی ها در جامعه 
ایجاد کرده است، اظهار کرد: این افراد با ارکان 
نظام مخالف هستند و اقداماتی انجام می دهند تا 
بتوانند انتقام خود را بگیرند. وی ادامه داد: در این 
۴۱ سال و حتی قبل از آن در اصل انقالب به ما 
ثابت شده است که چنین افرادی هستند و تمام 
تالش شان را در رنگ های مختلف که اکنون 
یکی از ابعادش را در نامه موسوی خوئینی ها 
می توان مشاهده کرد انجام می دهند تا اصل 

اسالم و مکتب امام )ره( را تخریب کنند.

 محمدعلی کامفیروزی تبرئه شد
رأی برائت محمد علی کامفیرزوی در شعبه اول 
دادگاه تجدید نظر استان فارس صادر شد.پرونده 
محمدعلی کامفیروزی که با اتهام توهین به مقام 
معظم رهبری در جریان رسیدگی بدوی منجر به 
صدور رأی غیرقطعی دو سال حبس شده بود، 
با تجدید نظر خواهی وی مجدد در دستور کار 

رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. 

احمدی نژاد کاندیدای ۱۴۰۰ نمی شود 

حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران می گوید: 
احمدی نژاد با توجه به بحران اقتصادی کشور 
و وجود مشکل در بخش هایی از حاکمیت پا به 
 : افزود  انتخابات نخواهد گذاشت. وی   عرصه 
و  سیاسی  آشفتگی  این  با  احمدی نژاد  آقای 
اجتماعی عالقه ای به بازگشت به مدیریت کالن 
کشور در حوزه ریاست جمهوری را ندارد؛ زیرا 
شرایط کنونی کشور عادی نیست و نمی توان در 
این فضا توقعات و مطالبات مردمی را با وجود این 

باندهای مخرب محقق کرد.

 معماِی عارف در روزگار پساپارلمانی
مهره  عارف  محمدرضا  نوشت:  آنالین  خبر 
این  چپ،  جناح   ۹۲ خرداد  روزهای  کلیدی 
روزها به معمای ۱۴۰۰ تبدیل شده است و از 
هر گوشه ای زمزمه ای درباره پشت پرده سکوت 
عارفانه  این روزهایش به گوش می رسد و گویی 
قرار است رمزگشایی از این معما در سیزدهمین 

انتخابات ریاست جمهوری عملیاتی شود.

احمدی نژاد جایی در میان 
 اصولگرایان  ندارد

که  سوال  این  به  پاسخ  در  اردکانی  ناظمی 
احمدی نژاد در  آقای  دلیلی حضور  به هر  اگر 
از  بخش  کدام  شود،  قطعی   ۱۴۰۰ انتخابات 
ابراز  کرد،  خواهند  همراهی  او  با  اصولگرایان 
داشت: او خودش را اصولگرا نمی داند و بارها 
بنابراین  اعالم کرده است،  را  این موضع  نیز 
بعید می دانم جریان های شناسنامه دار اصولگرا 
که در امتداد خط امام و رهبری و والیت فقیه 
حرکت می کنند حمایتی از او کنند. وی افزود : 
بنده فکر نمی کنم ایشان از فرد دیگری برای 

کاندیداتوری انتخابات ۱۴۰۰ حمایت کند.

زیباکالم: رئیس جمهور بعد از روحانی، 
نماینده جریان تندرو است

صادق زیباکالم فعال اصالح طلب در پیش بینی 
اش از چینش نامزدهای انتخاباتی ۱۴۰۰، گفت: 
ظاهرا انتخابات ریاست جمهوری آینده کشورمان 
به صورت رقابتی برگزار نشود. به نظر می رسد 
نامزد جریان تندرو که احتماال از بین دو چهره 
»سعید جلیلی« و »محمود احمدی نژاد« باشد، 
به راحتی بتواند با درصد پایین مشارکت مردم، بر 

مسند قدرت بنشیند.

واکنش عراقی ها به توهین آل سعود
 به آیت  ا... سیستانی

اقدام توهین آمیز روزنامه سعودی الشرق االوسط 
آیت ا...  از  آمیز  توهین  کاریکاتوری  انتشار  در 
سیستانی با واکنش تند مقامات عراقی مواجه 
االوسط« چاپ  »الشرق  روزنامه سعودی  شد. 
کاریکاتوری  انتشار  به  اقدام  جمعه  روز  لندن 

موهن از آیت ا... سیستانی کرده است.

درخواست ایران برای فعال شدن 
 مکانیسم ماشه برجام

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید: 
نامه ای از وزیر خارجه ایران دریافت کرده که 
در آن ایران درخواست کرده است مکانیسم 
به عنوان »مکانیسم  از آن  حل اختالف که 
ماشه« یاد می شود، فعال شود.  ایران می گوید 
برجام  چهارچوب  در  خود  تعهدات  به  اروپا 
به  به همین دلیل خواستار  نبوده اند و  وفادار 
است  شده  اختالف  حل  مکانیزم  افتادن  راه 
تا به شکایتش رسیدگی شود. به این ترتیب، 
تا  داشت  خواهند  مهلت  روز   ۳۰ طرفین 

اختالفات خود را حل کنند.

ثبت شرکت                  
ثبت برند 

آنی ثبت تقی زاده

با قیمت مناسب

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

بیرجندی ها در مشهد مقدس 
  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷   جعفر خسروی


