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توقع این است که وزارت 
خارجه پول ایران را برگرداند

رئیس مجلس  :
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کنایه ای که ظریف
به نمایندگان مجلس گفت

روز پرحاشیه پارلمان ؛

 ظریف و روحانی را باید 
به  خاطر خیانت محاکمه کنند

حجت االسالم  نقدعلی :

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

درخت پول

 این روزها بورس از نان شب برای بعضی واجب تر شده ، خیلی ها دیوانه بورس شده اند 
و برای چند صد هزار تومان سرمایه گذاری بیشتر در روز و ماه و خرید سهام بیشتر، 
اوضاع زندگی را برای خود و خانواده شان سخت تر می کنند. با این فکر که از کم هم 
کمتر می خوریم، کمتر خرج می کنیم و پول بیشتری می ماند تا به بورس ببریم و این 
پول بزاید و از این زایش پول بیشتر و بیشتر دست مان را بگیرد. خبرها از سودهای دو 
سه برابری و گاه چند برابری برخی که آن هم محرمانه به نزدیکان شان می گویند 
مبادا چشم بخورند ، بورس را به  وسوسه برانگیزترین عرصه برای بسیاری از مردم در 
 این دوره بیداد گرانی ها تبدیل کرده است. میدانی که ورود به آن فراموشی می آورد. 
این روزها خیلی ها را در اطراف خود مانند بچه هایی می بینیم که به شدت سرگرم بازی 
هیجان آوری هستند که آخرش برای برخی اشک و آه است و برای عده ای هم تا امروز 
که لبخند رضایت و رغبت حرص آمیزی برای تقویت وضع موجودشان همراه داشته 
است. نمی دانم چرا ناخودآگاه داستان پینوکیو به ذهنم می آید. آن قسمت داستان که گربه 
نره و روباه مّکار سکه هایش را  با حیله ی اگر بکاری، درخت سکه ... ادامه در صفحه 2

* رجب زاده

تمرکز  برنامه های بیمه سالمت در مسیر الکترونیکی شدن  وعده صمت برای ثبات بهای مرغ تا مرداد ماه 6ماسک مورد نیاز استان تامین است 3 3

خسارت کرونا به تولید گل رز در خراسان جنوبی 
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#  من ماسک می زنم

طرح محدودسازی
مناطق قرمز  روی میز

استاندار با توجه
 به وضعیت شیوع 
کرونا در شهرهای 
خراسان جنوبی
 اعالم کرد:

صبحـانه بیـرون بـر 
هایلنــد

0935  562  8883 - 32  32  3210

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده - نوبت اول
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شرایط عمومی متقاضیانمدت قراردادنوع تضمین و مبلغ )ریال(موضوعشماره فراخوان

خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات صوت حرفه ای، نور تخصصی کابل و ۲۰۹۹۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۰۵
ملزومات مربوطه، جهت سالن همایش فرهنگسرای شهرداری بیرجند 
واقع در بلوار صیاد شیرازی مطابق مشخصات پیوست در اسناد مناقصه

ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش 
نقدی واریزی به شرح مندرج در 

اسناد مناقصه به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال

کلیه نمایندگی های دارای ۳۰ روز 
مجوز معتبر و مجاز در زمینه 
صوت و نور تخصصی و مرتبط 

با موضوع مناقصه

۱. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  برگزار می گردد. ۲.  مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : 
پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ 1399/۴/1۶ تا ساعت 19 مورخ 1399/۴/19 از طریق سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.ir دریافت نمایند 
۳. مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 1۴/30 مورخ  1399/۴/31 ۴. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 1۴/30 مورخ 

1399/5/1 می باشد. ۵. نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی – تلفن: 05۶31۸3010۲ 
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

مزایده عمومي )نوبت چهارم(
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان خراسان جنوبي در نظر 
دارد: محصوالت فرعي مرتعي )آویشن( را در قالب طرح های بهره 

برداري )3 منطقه در شهرستان طبس و 3 منطقه در شهرستان بشرویه( را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 

1099003۸۴500000۴ واگذار نماید. 
دریافت اسناد تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و به پیشنهادهای 
خارج از سامانه در زمان بازگشایی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. )ضمناً 
اصل ضمانت نامه معتبر بانکی پس از بارگذاری در سامانه به صورت فیزیکی )دستی( 
به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی- امور قراردادها تا تاریخ 

1399/۴/۲۶ ساعت 10صبح تحویل نمایید.(

روابط عمومی اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي

چهل روز گذشت 
ضمن تشکر از ابراز همدردی همه سروران معظم

 به اطالع می رساند: 
به مناسبت چهلمین روز غروب غم انگیز درگذشت مرحوم

 حاج محمد حسین قاین زاده 
امروز دوشنبه ۹۹/۴/۱۶ از ساعت ۱۸ الی ۱۹ 

بر سر مزار آن مرحوم گرد هم می آییم
 تا با ذکر صلوات و فاتحه ای روح آن عزیز سفر کرده را 

شاد و قرین رحمت الهی نماییم. 
خانواده قاین زاده

مزایده عمومي 
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان خراسان جنوبي در نظر 
دارد: اجرای طرح مدیریت منابع طبیعی به مساحت ۴00 هکتار مرتع 

حیدر آباد شهرستان نهبندان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
 www.setadiran.ir به شماره فراخوان 1099003۸۴5000005 واگذار نماید.

به  و  باشد  می  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  تنها  اسناد  دریافت 
پیشنهادهای خارج از سامانه در زمان بازگشایی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. )ضمناً اصل ضمانت نامه معتبر بانکی پس از بارگذاری در سامانه به صورت 
فیزیکی )دستی( به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی- امور 

قراردادها تا تاریخ 1399/۴/۲۶ ساعت 10صبح تحویل نمایید.(

روابط عمومی اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي

آگهی مناقصه یک مرحله ای اداره كل  بنیاد شهید و امور ایثارگران
 خراسان جنوبی                     شرح در صفحه 2

پیام جناب آقای سید حسن عسکری
 سرپرست اداره كل امور مالیاتی خراسان جنوبی

       به مناسبت گرامیداشت 16 تیرماه 
روز مالیـات و آغـاز هفتـه فرهنگ سازی مالیاتی

کشور ما وارد مرحله نوینی از جنگ اقتصادی شده است تا ضمن خنثی سازی توطئه های 
 کشورهای استعماری، زمینه رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در تمامی زمینه ها 
فراهم سازد. لذا ایجاد و توسعه بستر فعالیت اقتصادی سالم برای اشتغال مولد و سرمایه گذاری 
مطمئن و ایجاد امنیت در برابر سوءاستفاده کنندگان داخلی و دسیسه گران خارجی، برای اقتصاد 
قوی و متکی به خود، ضروری و حتمی است. سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی 
استان در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و 
حمایت همه جانبه از فعالیت های تولیدی و اقتصادی، با فراهم نمودن بسترهای الکترونیکی مانند 
ارسال اظهارنامه های مالیاتی، سامانه های ثبت اطالعات خرید و فروش، سامانه های فروشگاهی و 
کارت خوان، ابالغ الکترونیک و همچنین ایجاد فرصت های بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش 
و همچنین سایر تسهیالت و مشوق های قانونی، مسیر مالیات واقعی و عادالنه را سرعت بخشیده 

و امیدواریم با همراهی مسئوالن محترم و مردم شریف این امور به نحو شایسته ای محقق گردد.
اینجانب ضمن تبریک 1۶ تیرماه روز مالیات و آغاز هفته فرهنگ سازی مالیاتی خدمت نماینده 
محترم ولی فقیه در استان، مردم و مسئوالن شریف استان و تمامی کارکنان نظام مالیاتی که با 
تالش و مجاهدت شبانه روزی خود برای اتکای کشور به یک نظام درآمدی امن و درون زا تالش 
می نمایند و اعالم آمادگی جهت کمک و حمایت الزم از کلیه بخش های اقتصادی جهت تحقق 
شعار »جهش تولید«، از خداوند متعال و در ظل عنایات اهل بیت عصمت و طهارت )ع( موفقیت، 

صحت و سالمت و بهروزی همگان را آرزومندم.
سید حسن عسکری- سرپرست اداره كل امور مالیاتی خراسان جنوبی

                                   
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   شماره: 11392        تاریخ: 99/04/16    

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: برونسپاری فعالیت های قرائت ،توزیع قبوض،وصول 
مطالبات در شهرستان بیرجند)روستا وشهر( را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکت های واجد 
شرایط که دارای گواهی تایید صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی 
 صالحیت ایمنی پیمانکار)الزامی( بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطالع از سایر شرایط 
مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت5 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان 
 خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها ی شرکت واقع در بیرجند،بلوارشهدای عبادی، روبروی پست برق

 مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۲0۲۴۴0۸-05۶ تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری: زمان و محل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات، سایت شرکت آب و فاضالب 
استان و5 روز پس ازدرج آگهی مناقصه زمان و محل تحویل اسناد: شنبه تاریخ 99/05/0۴ - 
دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی به صورت الک و مهر شده تا ساعت 1۴تحویل نمایید. 
محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات شرکت - روز  یکشنبه 99/05/05 
ساعت10 صبح  میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ59۴.5۶5.000 ریال که می بایست 
صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه به حساب 750700001000۲۲۲717511001 
بانک رسالت در وجه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی و براساس فرمت جدید ضمانت فرآیند 
ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل داده شود.  برآورد اولیه مناقصه:11.۸91.30۶.000 ریال 

که از محل اعتبارات جاری -  سرمایه ای شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است. 
اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت 

خواهد بود.
     WWW.abfa-khj.ir     http://iets.mporg.ir  
 دفترحقوقی وقراردادها شركت آب وفاضالب خراسان جنوبی
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افتتاح دو سینمای استان با حضور مسئوالن سازمان سینمایی کشور 

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: مراسم بهره برداری از دو سینمای بهسازی شده فردوسی بیرجند و سینما 
پارک قاین امروز با حضور حیدری خلیلی معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی سازمان سینمایی کشور و تاجیک مسئول امور استان های این سازمان برگزار 
می شود. زمزم افزود: برای بازسازی سینما فردوسی بیرجند ۹۰۰ میلیون  و  سینما پارک قاین ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

درخت پول
* رجب زاده

ادامه سرمقاله از صفحه یک( نمی دانم چرا ناخودآگاه داستان 
پینوکیو به ذهنم می آید. آن قسمت داستان که گربه نره و 
روباه مّکار سکه هایش را  با حیله ی اگر بکاری ، درخت سکه 
سبز می شود از چنگش درآوردند و در ادامه با فشار آوردن 
مشکالت، سردرگمی ها و غم از دست دادن سکه هایش 
همراه با بسیاری دیگر از بچه ها ورود به دنیای آرزوها را انتخاب 
کردند، دنیایی که برایشان فراموشی می آورد ، فقط بازی و 
بازی و بازی و ناگهان روزی پس بیدار شدن از خوابی عمیق 
خود را موجود دیگری در آینه یافتند. بازی بورس این روزها از 
برخی ، موجودات دیگری ساخته است. انسان هایی عجیب که 
چشمشان  به گوشی های همراه دوخته شده و ناگهان محکم 
بر پیشانی شان می زنند ، انسان هایی که گردن هایشان بیش 
از حد رو به جلو افتاده شده و یکهو می خندند ، چهره شان 
دگرگون می شود ، قند توی دل شان آب می شود. وقتی ته 
وتوی ماجرا را در می آوری می بینی ، چند میلیونی سود کرده 
 است. از او که می پرسی حاال با این نوع سرمایه گذاری ، 
مشغولیت و تمرکز اجباری چه می خواهی بخری و برنامه 
ات چیست؟ جواب می دهد ، خانه ، ماشین و چه  و چه ، اما 
برای سوال بعدی که می دانی قیمت مسکن و ... چه قدر باال 
رفته و بورس برای خیلی ها از تورم عقب مانده است ، جوابی 
ندارد. ترجیح می دهد با همین عادت عجیب بورس بازی 
ن جانانه  سرگرم باشد. فکرش را هم که می کنم می بینم ُمسِکّ
ای است برای مرض اقتصاد، بیماری که هیچ چاره ای برای 
درمانش نیست و مثل سرطانی بدخیم  به جان مردم افتاده ، 
جز این است که برای فراموشی این درد بی درمان ، انتخاب 

خیلی ها خیره شدن به چشم های شهالی بورس است ؟ 
نمی دانم خوب است یا بد است هیچ کس هم این را نمی داند 
یا دست کم اگر می داند نمی گوید. فقط می گویند آن ها که 
کار بلدند بیایند و این هم یک جمله خوب است آخر ما ، مردم 
همه چیز دانیم . مگر می شود بورس بازی را بلد نباشیم. همین 
دیروز خبر رسید که یک نفر خانه و خودروی خود را فروخته 
و فقط یک سهم نمی دانم کاراچی چی در بورس خریده ، 
بورس بازها می گویند این بابا حتما رانت اطالعاتی داشته. بعد 
هم چشم هایشان به سمت چپ یعنی ، مرکز تجزیه و تحلیل 
مغز حرکت می کند، به نظرم مخمخه خرید همان  کارا نمی 
دانم چی را به جان شان انداختم. وا عجبا ! از این روزها ، از 
پشت پرده ها و از اهدافی که منطقی برایشان یافت می نشود. 
مسیرهای فکر کردن هم دیگر مرزهای گذشته را در نوردیده و 
به محدوده جذابیت ریسک برای همه رسیده اند. خدا بخیرکند. 
آخرش اینکه پژواک جمله ای مغزم را عاصی کرده است. جمله 
یکی از همین سبد گردان های بورس ؛ شغل جدیدی که با 
 طنازی بورس رو شده و خوب هم گرفته است. می گفت : 
»فقط این را بدان که در بورس یکی باید ببازد تا تو ببری ، 

یکی باید ببازد تا تو ببری ، یکی باید ببازد تا تو ببری. «

سرمقاله

نسرین کاری -  تأثیر یک ترجمه خوب می تواند پیام 
اصلی نویسنده را به مخاطب برساند در واقع رسالت 
او در انجام ترجمه بسیار مهم است. یکی از جوانان 
فعال دست به قلم، نسرین اکبری است که با تجربه 
ای کوتاه اما ماندگار  پا در این عرصه گذاشته و امیدوار 
است با حمایت مسئوالن بتواند در آینده یک مترجم 

خالق و نویسنده نامدار شود. 

ترجمه یک نوع عشق است
او می گوید: ترجمه  یک نوع عشق است، اما این عشق 
تنها در پیوند با دانش می تواند آفریننده باشد و در این 
صورت است که مترجم می تواند رسالت اصلی ترجمه 
یعنی ایجاد پل فرهنگی را به خوبی انجام دهد. وی 
با بیان اینکه اگر این دو عنصر کنار یکدیگر نباشند 
قطعا ترجمه از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود، 
می افزاید: کما اینکه ما امروزه شاهد این هستیم که 
لزوما  بازار  در  پرفروش  از کتاب های  بسیاری  حتی 
استانداردهای یک ترجمه   خوب و با کیفیت را ندارند.  
 نسرین اکبری متولد سال 57 و اهل بیرجند است، 
بود  ارتشی  که  پدر  شغل  واسطه  به  گوید:  می 
یادآور  وی  بودیم.  ساکن  مختلفی  شهرهای   در 
می شود: تحصیالتم را در هم در رشته های زبان 
دولتی  مدیریت  و  حسابداری  انگلیسی،  ادبیات  و 
عنوان  او  دادم.  ادامه  ارشد  کارشناسی  مقطع   تا 

می کند: روزگار می چرخد آدم با یک زبان دیگر آشنا 
می شود و کتابی پیدا می کنی که با خودت می گویی 
این را ترجمه کنم. اکبری با اشاره به اینکه بیشتر 
بوده  خودم  انتخاب  کرده ام  ترجمه  که  کتاب هایی 
البته گاهی به پیشنهاد دوستان و ناشر هم کتاب  هایی 

ترجمه کرده ام،  ادامه می دهد: روال کار من این است 
که کتاب ها را می خوانم و از بین آنها یکی را انتخاب 
کتاب هایی  هم  ناشر  اوقات  بعضی  حتی  می کنم. 

می فرستد که ممکن است همه شان خوب نباشد. 

»آن روت نوردین« برای اولین بار 
وی با اشاره به اینکه در مدت زمانی که  به عرصه 
ترجمه عالقه مند شدم موفق به انتشار سه کتاب  
شدم، ادامه می دهد: دو اثر آن از نوشته های خانم 
»آن روت نوردین«  نویسنده آمریکایی ست که برای 

اولین بار در ایران ترجمه و به  چاپ می رسد.
وی اولین کتاب ترجمه شده خود را »آدرین« عنوان 
می کند و یادآور می شود: این کتاب با مضمونی 
لطیف و متنی با  ضرب آهنگ مالیم می باشد که  

در سال ۱۳۹5 توسط انتشارات دبیر و با همکاری  
انتشارات محمد به چاپ رسیده است.

نقطه  اینکه  به  اشاره  با  استانی  مترجم جوان هم 
آغاز ورود من به این عرصه در زمان دانشجویی و 
ترجمه همین اثر بود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که 
با اقبال ناشران مواجه شد، تصمیم به  ترجمه رمان 
با  با مضمون مشابه و  دیگری از همین نویسنده 
عنوان  چشم شاهد گرفتم. اکبری یادآور می شود: 
سومین اثری که اخیرا آن را ترجمه کردم، جلد سوم 
از مجموعه پنج جلدی رامسس )نبرد قادش( است 

که اخیرا چاپ شده است.

درصدد کسب تجربه 
یک  را  خودم  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  او 
صدد  در  افزاید:  می  دانم،  می  مبتدی  مترجم 
متون  ترجمه  حوزه  در  بیشتر  تجربیات  کسب 
می  تاکید  وی  هستم.  فارسی  به  انگلیسی 
برای  بتوانم  روزی  که  آرزومندم  مشتاقانه  کند: 
شناساندن و بزرگداشت سرزمین پدری در عرصه 
ترجمه  انگلیسی  زبان  به  را  فاخر  اثری  جهانی، 
کنم. وی با بیان اینکه اکنون 4 کتاب در دست 
در  »بختی  کتاب  دهد:  می  ادامه  دارم،  ترجمه  
ترجمه  که  نوردین  آن  روت  اثر  زمان«  گذر 
هدیه«  »آخرین  کتاب  و  است  اتمام  به  رو  آن 
کتاب  دو  هر   که  کوگن  برستفیلد  سوزان  اثر 
مضمونی رمانتیک دارند. اکبری یادآور می شود:  
دو کتاب بعدی جلد چهارم و پنجم از مجموعه 
پنج جلدی رامسس با عناوین »بانوی ابو سمبل 
و زیر درخت اقاقیا« اثر کریستین ژاک هست که  
انتشارات  سفارش  به  و  دارد   تاریخی  مضمونی 

دبیر در دست ترجمه است.

امانتداری در کالم نویسنده
این مترجم با بیان اینکه هنگام ترجمه یک کتاب از 
زبان اصلی به زبان فارسی موارد زیادی باید مد نظر 
قرار بگیرد، بیان می کند: یکی از مهمترین اصول 
آن رعایت امانتداری در تفهیم معنای اصلی کالم 

نویسنده به  خواننده اثر می باشد. 
به گفته وی در این مسیر مشکالتی هم وجود  دارد 
زیرا هماهنگی فرهنگی در رساندن معانی دو زبان 
مبداء و مقصد باید به جد مورد توجه قرار گیرد. وی 
با بیان اینکه پیشینه وزین فرهنگی خراسان جنوبی 
می  همگان  استحضار  مورد  بیرجند  شهر  ویژه  به 
باشد، تاکید می کند:  قرار داشتن چهارمین مدرسه 
مدرن ایران )شوکتیه( و شکوفایی فرهیختگانی چون 
بدیع الزمان فروزانفر، دکتر یاحقی، پروفسور گنجی و 
بسیاری دیگر که در این مجال نمی گنجد گواهی بر 

این مدعاست. 
وی بیان می کند: امروز بار سنگین صیانت از این 
گنجینه ارزشمند تاریخی و فرهنگی بر دوش جوانان 
قرار گرفته است تا با همیاری مسئوالن ذیربط نقش 
خود را در این زمینه ایفا نمایند. وی با بیان اینکه عالقه 
مند به آثار دکتر وین دایر، دبی فورد، میچ آلبوم و اروین 
از سری کتاب های  ادامه می دهد:  دیالوم هستم، 
ارزنده این نویسندگان بزرگ می توانم به کتاب زندگی 
بر اساس تعالیم خردمندانه دائو اثر وین دایر، کتاب نیمه 
تاریک وجود اثر دبی فورد، کتاب سه شنبه ها با موری 
اثر میچ آلبوم و کتاب وقتی که نیچه گریست اثر اروین 

دیالوم اشاره کنم.  
به طور متوسط  یادآور می شود: در طی سال  وی 
سی عنوان کتاب در زمینه های مختلف خوانده ام اما 
موضوع مورد عالقه ام در حوزه روانشناسی و تفکر 

مثبت است. 

صدا وسیما - ۳۰ محوطه پارینه سنگی در شهرستان 
فردوس شناسایی شد. برآبادی ، مسئول حوزه پژوهش و 
مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان گفت: عملیات این بررسی سطحی، کامال 
پیمایشی و در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
فردوس انجام شد که از ۱۳ خرداد تا ۱۱ تیر به طول 

انجامید. سرپرست بررسی های باستان شناسی پارینه 
سنگی شهرستان فردوس نیز گفت: آثار دوران پارینه 
سنگی قدیم تا ابتدای دوران نوسنگی را می توان در این 

محوطه ها مشاهده کرد.
صدرایی با بیان اینکه پیشینه مطالعات پارینه سنگی در 
این منطقه به بیش از 7 دهه قبل باز می گردد، افزود: 

بررسی های اخیر در شهرستان فردوس، نخستین گام 
برای انجام مطالعات هدفمند در این بخش از فالت 
ایران است که امیدواریم با پیگیری آن به دوران پارینه 

سنگی در شرق ایران بیشتر پرداخته شود.
و  میلیون  سه  از  سنگی  پارینه  دوران  گفت:  وی 
4۰۰ هزار سال پیش برای اولین بار در قاره آفریقا 

آن  دوران  این  مشخصه  که  شد  آغاز  و  شناسایی 
است که انسان ها از سنگ به عنوان ابزاری برای 
تامین نیاز های اولیه به ویژه شکار و سالخی استفاده 
شناسی  باستان  بررسی های  سرپرست  می کردند. 
پارینه سنگی شهرستان فردوس با اشاره به اینکه 
دوران پارینه سنگی در ایران طبق شواهد به دست 

آمده جدیدتر است، افزود: مطالعات در این حوزه در 
غرب کشور بیشتر و در شرق ایران به ویژه خراسان 
کمتر انجام شده است که بر اساس مطالعات اخیر 
مشخص شد کمبود اطالعات در شرق کشور در این 
زمینه به دلیل نبود شواهد از دوران پارینه سنگی 

نیست بلکه میزان مطالعات و بررسی ها کم است.

شناسایی ۳۰ محوطه پارینه سنگی در فردوس

دوشنبه * 16 تیر 1399 * شماره  4671 

نقش اکسیر عشق در وادی ترجمه 
بانوی مترجم هم استانی در گفتگو با »آوا« عنوان کرد:

آگهی نتیجه تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی های
 استان خراسان جنوبی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 1399/۴/1 
مجمع عمومی عادی وجلسه مورخ 1399/۴/9 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و 
 سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 1399/۴/1 

به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
۱- آقای علی ناصح   رئیس هیئت مدیره

۲- آقای حامد کریم پورفرد   نایب رئیس هیئت مدیره 
۳- آقای حسن امیرآبادی زاده   خزانه دار هیئت مدیره 

۴- آقای علی اکبر قنبری   دبیر هیئت مدیره 
۵- آقای محمد فتاده   عضو علی البدل هیئت مدیره

۶- آقای حسن دلخروشان   بازرس اصلی انجمن 
۷- آقای یاسر حیدری   بازرس علی البدل انجمن 

انجمن صنفی مذکور به شماره 1۲۵-3/۲-1۲ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
خراسان جنوبی به ثبت رسیده و مطابق اساس نامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور 
با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر 

خواهد بود.
غالمرضا اشرفی - مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل را 

به شرکت های واجدشرایط واگذار نماید

میزان برآورد موضوع
اولیه به ریال 

میزان سپرده 
شرکت در 

مناقصه به ریال

شماره مناقصه

تامین نیروی انسانی جهت  انجام 
خدمات پشتیبانی اعم از امور 

خدمات نظافتی، سرویس وخدمات 
پذیرایی ساختمان های تحت 

پوشش ستاد و شهرستان های 
تابعه اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان خراسان جنوبی

۱۲/۹۱۸/۲۷۰/۷۴۴۶۴۵/۹۱۳/۵۳۸۲۰۹۹۰۰۵۳۴۳۰۰۰۰۰۱

مبلغ تضمین: شرکت کنندگان در مناقصه در صورت موافقت با شرایط باید مبلغ ۶۴۵/913/۵3۸ 
ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب ۰3۰۴۸3۰9۶3۰۰1 نزد بانک 

دی شعبه بیرجند در وجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی واریز نمایند. 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  می باشد. 

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت 
19 روز دوشنبه مورخ 1399/۴/۲3

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 1399/۴/۲۴ تا پایان ساعت کار اداری روز شنبه 
مورخ 1399/۵/۴ به مدت 1۰ روز کاری می باشد. محل و زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان اداره 
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری 
- جنب اداره کل امور اقتصادی و دارایی راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/۵/۵ طبق 
برنامه زمان بندی - کلیه پاکت های پیشنهادی الزاما عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور به صورت 
 فیزیکی نیز تحویل اداره حراست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی به آدرس 
ذیل الذکر شود - اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - جنب 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی - تلفن تماس: 

31۶1۶1۵۵-۰۵۶ و ۰۵۶-31۶1۶1۴۵ 
 اطالعات سامانه ستاد جهت راهنمایی و انجام مراحل عضویت سامانه: ثبت نام در سامانه از 
 طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت و درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir مرکز تماس: ۴193۴-۰۲1 اسناد و مدارک ارائه شده، طبق ضوابط و مقررات 
به ویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۸۲۴19 اجرایی آقای محمد رضا حاجی پور فرزند مهدی محکوم است به 
پرداخت مبلغ 3۷/۶۲۵/۴3۴ ریال در حق آقای علی آسوده و مبلغ 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در 
قبال بدهی محکوم علیه اموالی شامل: 1- یک دستگاه سر پیک جوشکاری مدل S.T.A قیمت ارزیابی این دستگاه به مبلغ 
3/۰۰۰/۰۰۰  ریال برآورد شده۲- یک دستگاه کولر آبی با مارک اورست مدل E-۷۰۰ و میزان هوادهی ۷۰۰۰ مترمکعب بر 
ساعت قیمت ارزیابی این دستگاه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد 3- چهار عدد صندلی مستعمل اداری مدل کامپیران قیمت 
ارزیابی این موارد جمعا ۶/۰۰۰/۰۰۰  ریال ۴- نه و نیم متر شیلنگ دوقلو )معروف به شیلنگ جوش کاربیت( به قطر 3/۸ 
اینچ و فشار کاری ۲۰ بار ساخت کشور کره تولید ۲۰1۴ میالدی که فاقد ارزش قیمت گذاری می باشد که جمعا به مبلغ 
۲9/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 1399/۵/۴ از ساعت 9 الی 9/3۰  صبح در دفتر 
اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 1۰ درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 1۶و1۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده 
 بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

قصر موبـایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم

۰۹۱۵ ۳۶۱۰2۸۶
۰۹۱۵ ۳۶۱۰۶۳۹ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۱2۸۷ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۱۹۰۶ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ 2۵۸2 

۰۹۱۵ ۳۶۱ ۴۹2۳ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۴۹۵۷ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۴۹۶۴ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۵۱۹۶ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۵ ۹۱۱ 

۰۹۱۵ ۳۶۱ ۶۱۵۹ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۶۱ ۸۳ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۶۵2۹ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۶۶۵۳ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۶ ۹۱۸ 

۰۹۱۵ ۳۶۱ ۷۸۵۴ 
۰۹۱۵ ۳۶۱ ۹۱۳ ۴ 
۰۹۱۵ ۳۶2 ۰۴۰۰ 
۰۹۱۵ ۳۶2 ۰۳۹۴ 
۰۹۱۵ ۳۶2 ۰۶۵۵ 

۰۹۱۵ ۳۶2  ۱۴۱2
۰۹۱۵ ۳۶2 2۵۱۶ 
۰۹۱۵ ۳۶2  2۹۶۴ 
۰۹۱۵ ۳۶2  2۶۷۵ 
۰۹۱۵ ۳۶2  ۳2۰۹ 

۰۹۱۵ ۳۶2 ۳2۳۷ 
۰۹۱۵ ۳۶2  ۶۰۳۳ 
۰۹۱۵ ۳۶2 ۶۱ ۳۷ 
۰۹۱۵ ۳۶2  ۶۴۴۹ 
۰۹۱۵ ۳۶2  ۸۵۰۳ 

۵ گیگ ۳ ماهه            2۰/۰۰۰
۱۵ گیگ یک ماهه     ۳۷/۰۰۰
۳۵ گیگ   سه ماهه    ۷۰/۰۰۰

۵۰ گیگ شش ماهه      ۸۵/۰۰۰ 
۷۰ گیگ یک ساله           ۱۰۵/۰۰۰
۱2۰ گیگ یک ساله         ۱۵۰/۰۰۰

        بسته های اینترنت همراه اول       )ارقام به تومان است(
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تمدید مهلت ثبت نام در سامانه کارا تا ۳۱ تیر

صدا و سیما- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: مهلت ثبت نام در سامانه کارا برای شاغلین آسیب دیده از کرونا تا ۳۱ تیر تمدید شد. اشرفی 
افزود: ۲۶۸ میلیارد تومان تسهیالت در قالب وام های ۶، ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی به استان تزریق شده است. وی با اشاره به اینکه تسهیالت به ۱۴ رسته 

شغلی شامل ۵۵۰ شغل تعلق می گیرد، گفت: تاکنون ۲ هزار و ۱۴۴ پرونده برای دریافت ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت به بانک های عامل معرفی شدند.
* در روزهای اوج شیوع کرونا که شاهد 
برگزاری مراسم عزاداری هستیم آگهی 
ذکر فاتحه برای سالگرد - به علت حفظ 
سالمت مردم بسیار کار پسندیده ای 
است. خدا اموات شما عزیزان را بیامرزد 
که جلسه نگرفتید هر چند مسئوالن 
بهداشت یکی از عوامل اصلی شیوع 
را شرکت در تجمعات بدون  بیماری 
رعایت توصیه های بهداشتی می دانند 
پس چرا بعضی نسبت به این موضوع 

کم توجه هستند؟

* از اینکه قوه قضائیه و استاندار عزیز 
پیگیر سر و سامان دادن مسکن مرکز 
دالالن  دست  کردن  کوتاه  و  استان 
هستند تشکر می کنم. از طرف جوانی 
که با این گرانی مسکن هرگز صاحب 

خانه نخواهد شد.

بیرجند  شهر  شورای  اعضای  چرا   *
فکری برای گرانی مسکن در بیرجند 
کنم  می  خواهش  آوا  از  کنند  نمی 
گزارشی درخصوص فعالیت مسئولین 
مربوطه تهیه کند تا ببینیم آیا حرکتی 
 دراین خصوص کرده اند یا هنوز خوابند و 
نمی دانند قیمت ها در بیرجند توسط 
امالکی ها و دالل ها باال برده می شود.

نگهداری  خصوص  در  سالم  با   *
مرغ و خروس در منطقه آوینی و آزار 
همسایه  ها از مالکین محترم خواستار 
رفع مزاحمت و از مرجع محترم رسیدگی 

خواستار راهنمایی هستیم. 

* در خراسان جنوبی برای مسکن ملی 
ضمانت نامه محضری می گیرند که 
متقاضی مسکن مکلف هست هرقدر 
پول اداره شهرسازی گفت بدهد و در 
سایر  و  اندازه  و  مسکن  مکان  مورد 
ندارد. اعتراض  حق  مسکن  شرایط 
را مظلوم گیر  آقایان  عده ای مردم 
آورده اند اگر صالح می دانید شما هم 

عکس العملی داشته باشید.

* نماینده محترم خراسان جنوبی طبق 
اظهارات مسئولین، آموزش و پرورش با 
کمبود نیرو مواجه است. کمبودی که 
در سال های آتی با بازنشستگی خیل 
فزاینده ای  رشد  معلمان،  از  عظیمی 
برای  گزینه  بهترین  داشت.  خواهد 
جبران این کمبود به کارگیری معلمین 
مدارس غیر انتفاعی )غیر دولتی( است 
دارای گزینش و صالحیت الزم،  که 
و  مفید  کار  تجربه   عالیه،  تحصیالت 
آشنا با دوره های آموزشی می باشند. از 
طرف دیگر چنین کاری نیازمند صرف 
برگزاری  اضافه جهت  و هزینه  وقت 
دوره های آموزشی یکساله و آزمون هم 
نمی باشد. معلمین و شاغلین مدارس 
غیر انتفاعی بعد از چندین سال سابقه 
بدون  تربیت، آن هم  و  تعلیم  امر  در 
دریافت حق و حقوق اساسی و بیمه 
و عدم پشتیبانی مسئولین و مقامات 
حق دارند شاهد برقراری عدالت و رفع 
تبعیض باشندنماینده محترم جناب آقای 
خسروی صدای ما باشید تا خیلی ها به 

حق خود برسند.

* مسئوالن محترم شب جلسه  ای 
رها  های  فاضالب  خاطر  به  داشتیم 
در کوچه کنسل کردیم. یک خودرو با 
سرعت آبهای کوچه را پاشید رو لباس  
و سر و صورت مان ) با وجود ویروس 
کرونا( خواهشمندیم  شب ها از کوچه 
و  بازدید  اسالمی ۲۸  های جمهوری 

نظارت بیشتری بفرمایید. 

را  مردمی  ارتباط   ۱۱۱ شماره   *
اختصاص دادید که مردم مشکالتشان 
را منعکس کنند و مسئولین هم جوابگو 
باشند. ما اهالی  شهرک چهکند تا حاال 
چندین مرتبه با سامانه تماس گرفتیم 
اعظم  پیامبر  جاده  اینکه  درخصوص 
بشه  به شهرک چهکند وصل  )ص( 
این مسیر ۴/۵ کیلومتری که نزدیک 
۸۰  % درصد کارش انجام شده متاسفانه 
رها شده و مسئولین راه و شهرسازی 
هم خودشان را به خواب زدن و تا حاال 
علیرغم پیگیری های زیاد هیچ جوابی 
ندادند. متاسفانه برای مردم ارزش قائل 
نیستند اگه جاده سربیشه - درح بود که 
همه  از  داره  فایده  خیلی  دولت  برای 

لحاظ به فکرش بودند اما ...

جای  به  رانندگی  و  راهنمایی   *
 اینکه در میدان قدس به کمربند گیر 
می دهد و جریمه می کند با رانندگان 
 متخلفی که گاهی در خیابان ها و حتی 
کوچه ها با سرعت زیاد خطر ساز می 

شوند برخورد نماید.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

تالش دادگستری 
قابل تقدیر است  

از  آقا چند روز پیش  سالم. حضرت 
خاطر خدمات خوب  به  قضائیه  قوه 
من  است  الزم  کردند.  تشکر  شان 
هم به عنوان یک شهروند خراسان 
جنوبی تشکر خودم را از تغییراتی که 
واقعا ملموس است در سیستم قضایی 
 ، رئیسی  آقای  حاج  محضر  استان 
رئیس محترم قوه و حاج آقای حمیدی 
رئیس دادگستری استان تقدیم کنم. 
کمتر کسی هست که متوجه نشده 
باشد این روزها این روحانی پرتالش 
در خراسان جنوبی که الحق مسئول 
شایسته ای در سیستم قضایی آیت ا 
... رئیسی است ، ورای شغل قضاوت 
به  مثال  است.  نکرده  که  کارها  چه 
چندین کارخانه سر زده و مشکالت 
صنایع را قبل از آنکه آنها به سراغش 
بیایند بررسی و پیگیری کرده است. 
استان خراسان جنوبی االن روزهای 
که  همانطور  گذراند  می  را  طالیی 
یک همشهری چند روز پیش در این 
ستون فرموده بود باید مراقب آن بود 
االن که استاندار واقعا فوق العاده ای 
داریم و اقدامات دولتی و فرادولتی را به 
خوبی برای استان به نتیجه می رساند، 
در دستگاه قضا هم آیت ا... رئیسی که 
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان 
رهبری هم هستند به عنوان یک حامی 
دلسوز داریم، همچنین انسان سخت 
کوشی چون رئیس کل دادگستری در 
استان این گونه برای مردم خدمت می 
کند حیف است این فضای خدمت به 
حاشیه برود. از همین جا از دستگاه قضا 
و دستگاه امنیتی می خواهم هر آنچه 
در پیشبرد اهداف نظام توسط این تیم 
زبده در استان اختالل یا حاشیه ایجاد 
می کند را رصد و از راه بردارند تا مردم 
استان که پس از سال ها محرومیت ، 
حال که دارند طعم شیرین توسعه را 
می چشند قربانی بازی  برخی تندروها 
و سیاسیون افراطی نگردند، چرا که به 
قول معروف آنها نان شان را از اختالف 

و نفاق می خورند. 
 م . م از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

تأمین ماسک مورد نیاز استان 

ایرنا - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با اشاره به الزامی شدن 
استفاده از ماسک در اماکن عمومی و 
سرپوشیده گفت: ماسک مورد نیاز مردم 
در داروخانه ها و مراکز عرضه تامین شده 
است. غالمرضا آهنی افزود: با توجه 
به اینکه ماسک یکی از نیازهای مردم 
برای اجرای دستورالعمل های بهداشتی 
است و از )۱۵ تیرماه( براساس مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا همه شهروندان 
باید از ماسک استفاده کنند امکان دارد 
نگرانی هایی درخصوص تامین ماسک 

وجود داشته باشد.
وی گفت: این اطمینان را به مردم استان 
نیاز در سطح  می دهیم ماسک مورد 
عرضه وجود دارد و به طور پیوسته تامین 
می شود لذا جای هیچ گونه نگرانی در 
این خصوص وجود ندارد. معاون غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار 
کرد: قیمت ماسک در سطح داروخانه ها 
و سایر مراکز عرضه با توجه به نوع و 
کیفیت آن متفاوت است. وی تصریح 
توصیه می کنیم حتما  مردم  به  کرد: 
هرگونه ماسک استاندارد را که دسترسی 
دستورالعمل  این  و  استفاده  دارند، 
بهداشتی را رعایت کنند. آهنی افزود: 
کننده  ضدعفونی  مواد  با  ارتباط  در 
دست بر پایه الکل نیز شهروندان باید 
بدانند این مواد را از مراکز مجاز مانند 
داروخانه تهیه کنند چون امکان تقلب 

در الکل وجود دارد. 
علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون 
نحوه  به  توجه  بر  بیرجند  پزشکی 
صحیح استفاده از ماسک تاکید کرد 
و گفت: قبل و بعد از پوشیدن ماسک 
باید دست ها به دقت شسته یا ضد 
همچنین  افزود:  وی  شوند.  عفونی 
ماسک  درآوردن  یا  پوشیدن  هنگام 
پارچه ای  پوشش  قسمت  به  نباید 
جلوی ماسک دست زد بلکه باید بند 
یا کش ماسک را گرفته و آن را از 

صورت جدا کرد.

خبر ویژه

گروه خبر - قیمت مرغ به قبل برنمی گردرد 
اما تا ماه آینده کنترل می شود و ثبات خواهد 
داشت. این وعده را رئیس سازمان صمت 
به تازگی داده است. مشکالت مرغداران در 
تامین نهاده های مورد نیاز برای تولید مرغ، 
باعث گرانی ناگهانی آن شده طوری که در 
یک ماه اخیر از کیلویی ۱۱ هزار تومان حتی 
به ۱9 هزار تومان هم رسید. آوا در این ماه 
ها نشست و گزارش هایی برای بررسی این 
مشکل و ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی 
تولید کنندگان و کارشناسان برگزار و ارائه 
کرده است. هر چند همچنان مشکالت 
آخرین  در  اما  برجاست  پار  مرغ  بازار   در 
ارائه راه حل  با  پی گیری ها تولیدکننده 
هایی، وضعیت را تا حدودی قابل کنترل می 
 بینند و قول مسئوالن سازمان صمت هم 
امیدوار کند که  را  استان  تواند مردم  می 

دست کم بهای مرغ بیشتر نشود. 

گرانی در قطب تولید
سال هاست که تمامی مراحل تولید مرغ از 
جمله پرورش مرغ مادر، جوجه یکروزه، مرغ 
گوشتی، کشتارگاه و بازار مصرف در استان 
خراسان جنوبی تکمیل شده که نقطه قوتی 
برای منطقه است. در حال حاضر بیش از 
۶۲۱ واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 
هشت میلیون و ۴۶۳ هزار و ۵۱۴ قطعه در 
هر دوره جوجه ریزی در استان فعال است 
که سبب شده این استان در چرخه تولید 
برتر  استان های  از  یکی  به  مرغ  گوشت 
کشور تبدیل شود. بنا به گفته مسئوالن 
در حال حاضر ۳۰ درصد مرغ تولیدی در 
استان مصرف و مرغ تولیدی مازاد بر نیاز به 
صورت زنده و گرم یا منجمد به استان های 

همجوار ارسال می شود.
اکنون  توانمندی ها،  این  همه  وجود  با 
برخی تولیدکنندگان مرغ  استان وضعیت 
نابسامانی دارند و نبود و گرانی نهاده های 
دامی را عامل نوسانات صنعت مرغ استان 
می دانند که بر قیمت گوشت مرغ نیز تاثیر 
مراکز  فروشندگان  از  است.یکی  گذاشته 
ایرنا گفت: هفته  به  عرضه گوشت مرغ 
مرتبه  چند  مرغ  گوشت  قیمت  گذشته 
تغییر کرد و از ۱۳ هزار و 9۰۰ تومان تا 
۱9 هزار تومان متفاوت بود که این موضوع 
 ما را بیشتر شرمنده ارباب رجوع می کند. 
مرغ  گوشت  قیمت  افزود:  اصغری  علی 
اکنون در مراکز عرضه ۱۶ هزار و ۷۰۰ 
عرضه  فروشگاه های  سایر  در  و  تومان 
غیرمستقیم تا بیش از ۱۸ هزار تومان به 
هم  شهروندان  از  می رسد.یکی  فروش 
گفت: قیمت ها خیلی گران و متفاوت شده 
است. محمدی افزود: بیماری کرونا زندگی 

و کار را برای همه سخت کرده از طرفی 
وقتی با افزایش روزانه قیمت ها هم مواجه 
می شویم، مشکالت دوچندان می شود. وی 
برای  مسئوالن  تدبیر  و  تالش  خواستار 
کنترل قیمت ها و نظارت هرچه بیشتر بر 

بازار شد.

مشکل نبود نهاده ها بیشتر شد
یکی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی هم ادامه 

داد: قیمت هر کیلوگرم مرغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان در واحد مرغداری بوده در حالی که 
قیمت تمام شده برای مرغدار به ازای هر 
کیلوگرم ۱۲ هزار و 999 تومان است یعنی با 

۵۰۰ تومان ضرر به فروش می رسد.
رامین داودی افزود: هر کیلوگرم دان سویا 
هشت هزار و ۱۵۰ تومان بوده در حالی که 
هفته گذشته هفت هزار و ۴۵۰ تومان بود و 
شرکت پشتیبانی امور دام قیمت سویا را ۲ 
هزار و 9۵۰ تومان اعالم می کند. وی بیان 
کرد: همچنین بنا بر اعالم شرکت پشتیبانی 
امور دام باید از سامانه بازارگاه دان خریداری 
کنیم ولی این سامانه ۲ ماه است که باز نشده 
و شرکت پشتیبانی نیز قادر به تامین تنها یک 

سوم سهمیه دان مرغداری ها است.
این پرورش دهنده مرغ گوشتی در خراسان 
جنوبی گفت: مشکل نبود و گرانی نهاده های 
مورد نیاز مرغداری نسبت به هفته گذشته 
نه تنها رفع نشد که بیشتر نیز شده است.
وی عنوان کرد: قیمت مرغ همیشه روزانه 
اعالم می شد و کمیسیون تنظیم بازار وقتی 
وارد می شود که قیمت باال است و مرغ را 
با قیمت تعزیراتی از ما خریداری می کنند 
اما وقتی قیمت پایین است دخالتی ندارند. 
از  طیور  نهاده های  قیمت  گفت:  داودی 
اسفندماه گذشته دچار مشکل شده است. 
به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم سویا از ۲ 
هزار و 9۰۰ تومان اکنون به بیش از هشت 

هزار تومان رسیده اما کاش با همین قیمت 
در بازار وجود  داشت. وی افزود: اکنون بیشتر 
دان مورد نیاز را از دالل خریداری می کنیم 
چون در سطح بازار عرضه یافت نمی شود در 
حالی که قبال تناژ خریداری می کردیم اکنون 
۵۰۰ کیلوگرم خرید می کنیم.وی که ظرفیت 
واحد تولیدی خود را روزانه ۲۰ تا ۳۰ تن 
اعالم کرد، گفت: آمادگی دارم نهاده را با هر 
قیمتی خریداری کنم ولی برای ما در استان 

تامین شود تا مجبور نشویم پوسته گندم یا 
پودر گوشت یا ماهی به مرغ بدهیم چون 

همه اینها چیزی جز ضرر و زیان ندارد.
این تولیدکننده تصریح کرد: عالوه بر نبود 
نهاده، واکسن ها نیز ۶۰ درصد گران شده 
به  روز  مشکالت  این  خاطر  به  و  است 
روز شاهد تعطیلی واحدهای مرغداری در 
استان هستیم. وی گفت: مرغدار آمادگی 
دارد حتی با قیمت باال نهاده خریداری کند 
تا بتواند جوجه ریزی کند و حاال چون مرغ 
کم است قیمت گوشت باال است. داودی 
شیوع بیماری کرونا را یکی از دالیل گرانی و 
نبود نهاده های طیور دانست و اضافه کرد: به 
خاطر شیوع بیماری بعضا بارگیری انجام نشد 
و در یک ماه گذشته واحد ما خالی شد که ۷۳ 
میلیون تومان به خاطر نبود و گرانی نهاده و 
از طرفی قیمت پایین مرغ ضرر کردیم. وی 
گفت: باید با همت مسئوالن و به کارگیری 
از مشکل نبود  تدابیر الزم تولیدکنندگان 
نهاده رها شوند و قیمت مرغ تعیین شود تا 

هر واحدی یک نرخ نداشته باشد.

راهکاری برای کنترل اوضاع 
مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق نیز 
طیور  نهاده های  اولیه  مواد  قیمت  گفت: 
باید هرچه  لذا  یافته است  افزایش  خیلی 
شود.  گرفته  خام فروشی  جلوی  سریعتر 
سید حسین خیریه افزود: دان باید تحویل 

خام فروشی  اگر  و  شود  دان  کارخانجات 
تعطیل شود امکان دارد وضعیت ساماندهی 
شود در غیر این صورت کماکان با مشکل 
مواجه خواهیم بود. وی بیان کرد: صادرات 
مانند سراسر  استان  در  قبل  از سال  دان 
کشور ممنوع شد که ایام عید نوروز برای 

مدتی آزاد شد اما دوباره ممنوع شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: 

استان  در  طیور  و  دام  نهاده های  کنترل 
بسیار ضروری است و در همه جای کشور 
قیمت مواد اولیه گران است اما در خراسان 
از مرکز هزینه ها  دلیل دوری  به  جنوبی 

گران تر تمام می شود. 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: سه 
ماه نخست امسال حدود ۱۲ هزار و ۱۰۰ 
تن و پارسال بیش از ۵۸ هزار تن گوشت 
محمود  است.  شده  تولید  استان  در  مرغ 
اشرفی گل با بیان اینکه میزان تولید تخم 
مرغ در استان در سه ماه امسال ۶ هزار و 
۵۰ تن و سال گذشته ۲۴ هزار تن بوده 
است، ادامه  داد: اگر مشکالت تولیدکنندگان 
و فعاالن صنعت دام و طیور در تأمین نهاده 
حل شود وضعیت بهتری را در عرضه این 
محصوالت خواهیم داشت. وی بیان کرد:  
شیوع بیماری کرونا و کاهش مصرف مرغ 
در پی تعطیلی رستوران ها و مراسم مختلف 
در اسفند، فروردین و اردیبهشت آسیب های 
فراوانی را به فعاالن صنعت طیور وارد کرد 
و تولیدکنندگان، گوشت مرغ را با قیمت 
بسیار پایین تر از قیمت تمام شده و حتی 
قیمت مصوب در استان عرضه کردند. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی هم گفت: درخصوص ۲ محصول 
مرغ و تخم مرغ سال قبل پایین ترین سطح 
از قیمت  بعضا  را داشیم و  قیمتی کشور 

متوسط کمتر ارائه شده است. داود شهرکی 
اقالم  افزایش  که  است  طبیعی  افزود: 
مصرفی، مواد اولیه و هزینه دستمزد و کارگر 
بر افزایش قیمت اثر می گذارد ضمن اینکه 
کنترل خرید مردم در مقطعی سبب شد تولید 
مرغ و تخم مرغ در کشور کاهش پیدا کند. 
وی بیان کرد: تقاضای این ۲ محصول در 
استان های همجوار و کشور زیاد است و 
وقتی قیمت در کشور باال می رود در استان 
نیز تاثیر می گذارد. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: 
اگر قیمت را پایین نگه داریم و کنترل کنیم 
این امکان در استان ما وجود دارد که باعث 
خروج کاال از استان  شود همین طور وقتی 
تفاوت در قیمت محصول باشد میل به خروج 
محصول زیاد و کنترل نیز سخت می شود لذا 
مجبور هستیم قیمت را تعدیل کنیم تا این 
اتفاق رخ ندهد و نیاز استان تامین شود. وی 
گفت: این مشکالت مقطعی است و در ماه 
آینده کنترل خواهد شد البته قیمت ها به قبل 
برگشت داده نخواهد شد چون هزینه های 
حمل و نقل، دان طیور، حقوق کارگر و سایر 
برای  افزو:  شهرکی  است.  یافته  افزایش 
خروج گوشت و تخم مرغ ابتدا اولویت با 
تامین نیاز استان است اما در حالی که ما بازار 
را تنظیم می کنیم مردم نیز باید خرید مازاد 

نداشته باشند تا شرایط کنترل شود.

فروش بیشتر از نرخ مصوب
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
خراسان جنوبی نیز گفت: براساس تصمیم 
مصوب  قیمت  کشور  بازار  تنظیم  ستاد 
برای هر کیلوگرم گوشت مرغ ۱۵ هزار و 
۷۵۰ هزار تومان اعالم شده است. الیاس 
جویبان افزود: چون کمبود نهاده و میزان 
سطح تولید قیمت گوشت مرغ از این مقدار 
مصوب در بازار باالتر است تالش داریم تا 
به قیمت مصوب برسیم. وی با بیان اینکه 
روزانه ۲۵ تا ۳۰ تن گوشت مرغ در استان 
توزیع می شود عنوان کرد: باال بودن قیمت 
گوشت مرغ در استان های مجاور بر استان 
ما نیز تاثیر گذاشته است اما هیچ کمبودی در 
این خصوص در خراسان جنوبی وجود ندارد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان  جنوبی 
استان  از  با خروج گوشت مرغ  ارتباط  در 
گفت: هرگونه تعیین قیمت و خروج گوشت 
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و 
استان  انجام می شود. وی افزود: هفته گذشته 
به منظور تنظیم بازار، ۱۵۰ تن گوشت مرغ 
منجمد به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در 

۱۵ مرکز عرضه استان توزیع شد.

وعده صمت برای ثبات بهای مرغ تا مرداد ماه 

راهکار تولید کنندگان برای کنترل قیمت مرغ و تخم مرغ در استان 
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  دفتر حقوقی وقراردادها   
   شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی



موفقیت و انرژی

افراد موفق

خواسته درون تان را کنترل کنید

شما نمی توانید همه  چیز را کنترل کنید. وقتی ما 
سعی می کنیم شرایط یا نتایجی را که واقعا نفوذی 
روی شان نداریم کنترل کنیم، اضطراب شروع 
می شود. بنابراین این پند را بپذیرید و این موضوع 
را ول کنید! روی نتایجی تمرکز کنید که تحت 
کنترل شما هستند تا ترس فزاینده تان کاهش پیدا 
کند. اگر هم  اکنون با طوفانی از اضطراب روبرو 
هستید، آخرین کاری که دوست دارید انجام دهید 
نوشیدن یک فنجان قهوه است. ثابت شده کافئین 
زیاد موجب افزایش اضطراب و افسردگی در فرد 
پراسترس می شود. اگر برای آرام ماندن می جنگید، 
بیشتر از یک فنجان قهوه در روز ننوشید. مکث 
کنید و پنج دقیقه مدیتیشن داشته باشید، توقف 
کردن، نفس عمیق کشیدن و پاکسازی ذهن 

می تواند تاثیر شگرفی داشته باشد.

 تفاوت افراد خیلی موفق با سایر افراد

بسیاری از افراد موفق به دقت اموری که باید 
در هر روز انجام دهند را برنامه ریزی و دنبال 
می کنند. یادداشت کردن این موارد، آنها را در 
مرکز توجه شما قرار می دهد و احتمال انجام 
آنها را بسیار افزایش می دهد. این افراد به طور 
معمول هر شب، فهرستی از اموری که باید روز 
بعد انجام شود را تهیه و بر اساس اهمیت، آنها را 
اولویت بندی می کنند و خود را مقید می دانند 
که در ساعات اولیه روز بعد دو مورد نخست ذکر 
شده در فهرست را به انجام برسانند. افراد موفق 
تمرکز خود را بر تجربیات و مکالمات منفی قرار 
نمی دهند، اما از آنها درس می گیرند و تغییرات 
الزم را در روند کار خود ایجاد کرده و بر آنچه 
در همان لحظه رخ می دهد متمرکز می شوند. 
تمرکز حواس بهترین روش مبارزه با انتقاد از خود 
و احساسات منفی که می توانند مانع از موفقیت 
شوند، است. شکست در هر اقدامی ممکن است 
از  افراد موفق  اما  باشد،  نتایج حاصله  از  یکی 
پیشرفت  و  شدن  بهتر  برای  خود  اشتباهات 
کردن درس می گیرند. ممکن است فکر کنیم 
که کامال نسبت به نتیجه گام بعدی که بر می 
داریم آگاهیم، ولی اگر با شکست مواجه شدیم 
باید از آن درس بگیریم و به تدریج بتوانیم موانع 
بین خود و موفقیت را از بین ببریم. نگاهی به 
اسامی بزرگ در دنیای کسب وکار بیاندازید. همه 
این افراد به سالمتی خود اهمیت می دهند. آدم 
های موفق ، هر روز زمانی را صرف تمرین های 

هوازی و غیرهوازی می کنند.

وقتی سردرد داریم  

مغز به خودی خود فاقد گیرنده های درد است، 
بنابراین داشتن درد در مغز غیر ممکن است به 
همین دلیل جراحان می توانند بدون بی حسی 
بر روی مغز جراحی انجام دهند. تمام دردها در 

مغز تجربه می شوند، اما تمام دردها در خارج از 
مغز ایجاد می شوند. به نظر می رسد گاهی اوقات 
سردرد از اعماق سر شما می آید، اما این فقط یک 
ترفند روان شناختی فیزیولوژیکی است که دردهای 

شدید از جایی دیگر به وجود می آیند.

خوابیدن به اندازه کافی

خوابیدن به اندازه غذا خوردن و تنفس کشیدن 
مهم است و کمبود خواب نه تنها باعث بروز خواب 
آلودگی بلکه باعث کاهش بهره وری نیز خواهد 
شد. کمبود خواب همچنین علت اصلی بسیاری از 

مشکالت مانند استرس ، افسردگی و فشار خون باال 
است. عالوه بر میزان ساعات خواب ، کیفیت خواب 
نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.بیشتر بزرگساالن 
به 6 تا 8 ساعت خواب در طول شبانه روز نیازمندند. 

بیدار شدن در اول صبح انرژی ساز است.

روغن فندق از بین برنده خطوط صورت

ویتامین E موجود در روغن فندق ممکن است به 
 E کاهش خطوط ریز صورت کمک کند. ویتامین
یک آنتی اکسیدان مهم برای مراقبت از پوست است. 
 زیرا به یک دست شدن پوست کمک می کند. 

پوست  بیرونی  به الیه  فندق همچنین  روغن 
کمک می کند تا آب و رطوبت را در خود حفظ 
کند. اسیدهای چرب همانند آن هایی که در روغن 
فندق یافت می شوند، به کاهش خطوط ریز یا 
چین و چروک ناشی از نور خورشید کمک می کند.

همراه با گوجه سبز آب بخورید

گوجه سبز مقادیر زیادی اگزاالت دارد و می تواند 
در سیستم کلیوی بدن تجمع و سنگ های ادراری 
تولید کند. کسانی که سابقه سنگ هایی از جنس 
اگزاالت دارند، بهتر است در خوردن گوجه سبز 

احتیاط کنند. افرادی که به خوردن گوجه سبز آن 
هم به مقدار زیاد عالقه دارند بهتر است همراه با 
آن مقداری آب بخورند تا اگزاالت موجود در گوجه 
سبز رفع شود و با تولید سنگ های ادراری برای 

آنها ناراحتی ایجاد نکند.

نقش آجیل در کاهش اشتها 

کاهش  با  غذایی  رژیم  به  آجیل  کردن  اضافه 
گرسنگی و احساس سیری برای طوالنی مدت 
در ارتباط است. به عنوان مثال آجیل هایی مانند 
بادام سبب کاهش گرسنگی و هوس خوردن می 

شود. اثرات مهارکننده اشتها به دلیل افزایش تولید 
هورمون های پپتیدی و یا کولسیستوکینین است. 
خوردن آجیل به عنوان میان وعده سبب افزایش 
حس سیری می شود که این امر منجر به خوردن 

کمتر غذاهای دیگر می شود.

مصرف بی رویه مواد قندی می تواند زمینه ای جهت بروز برخی از بیماری ها شود. مهم ترین آنها بیماری دیابت 
است که در آن میزان قند خون به صورت کنترل نشده ای باال رفته و منجر به بروز عوارض بسیاری می گردد. 
افراد مبتال به این عارضه باید از مصرف قندهای ساده تا حد امکان خودداری و بیشتر از قندهای پیچیده ای چون 
نان سبوس دار، میوه ها، سبزی ها و حبوبات استفاده نمایند. همچنین مصرف زیاد قندها به دلیل قابلیت تبدیل به 
چربی می تواند موجب افزایش وزن و چاقی شود که خود می تواند زمینه بروز بیماری قلبی- عروقی را فراهم آورد. 
جهت پیشگیری از این عوارض می بایست مصرف کلیه مواد قندی پر انرژی مانند انواع نان ها، برنج، قند و شکر 
را کاهش داد.   مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند                                        

تنفس از راه بینی مخصوصاً همراه با مقاومت جریان هوا که برای بیرون دادن نفس از بینی همراه است، 
باعث می شود هوا در ریه ها بیشتر باقی بماند و در نتیجه میزان اکسیژن وارد شده به جریان خون با هر نفس 
حدود 20 درصد افزایش پیدا می کند. راه بینی بیش از دهان و گلو برای جذب گرما و رطوبت موجود در هوا 
طراحی شده است. دمای تنفس می تواند به بیش از 40 درجه فارنهایت از طریق بینی به ریه ها برسد. این 
موضوع برای هوای سرد بسیار حائز اهمیت است.تنفس از راه بینی به از بین بردن جرم ها، مواد حساسیت 
 زا و باکتری ها کمک می کند. نفس کشیدن به صورت منظم از راه بینی هنگام دم و بازدم راحت تر است.

یک تنفس عمیق از راه بینی مغز را تقویت و حافظه را سریع تر می کند.

فواید مهم تنفس از راه بینیارتباط قندها با بیماری ها

متخصصان به تمامی افراد باالی دو سال توصیه می کنند که 
در صورت حضور در اماکن عمومی با ماسک صورت خود را 
بپوشانند اما رعایت این موضوع ممکن است برای بسیاری 
از کودکان راحت نباشد. استفاده از ماسک باعث می شود 
ناقالن خاموش ویروس کرونا که عالئمی از بیماری در آنان 

مشاهده نمی شود ویروس را به افراد دیگر انتقال ندهند. 
ماسک زدن برای کودکان می تواند سخت و حتی ترسناک 
باشد. در ادامه چند نکته آورده شده که به کمک آن ها 
می توانید استفاده از ماسک را برای کودکان خود تسهیل 

کنید و ترس آن ها را درباره این موضوع از بین ببرید.
اگر خودتان ماسک را می دوزید از پارچه هایی استفاده کنید 
که کودک تان آن را دوست دارد. می توانید از پارچه ای 
با رنگ مورد عالقه یا تصاویر کارتون های مورد عالقه  
کودک تان برای تهیه ماسک استفاده کنید. این موضوع 
درخصوص ماسک های مورد استفاده خودتان نیز صدق 
می کند. می توانید با استفاده از یکی از لباس های کهنه 
کودک تان ماسک تهیه کنید یا از یک شال یا روسری 

برای پوشاندن صورت او کمک بگیرید.

 از لباسی که برای کودک تان آشناست برای تهیه ماسک 
استفاده کنید.

پزشکان و پرستارانی که تمام روز ماسک می پوشند، اغلب 
از درد گوش  شکایت می کنند. برای اطمینان از این که 
کودک شما با این مشکل مواجه نشود، می توانید چند تغییر 
در ماسک آن ها ایجاد کنید. دخترانی که موهای بلندتری 
دارند می توانند ماسک را پشت موها یا گل سر خود قرار 
دهند. با استفاده از سنجاق نیز می توانید دو بند ماسک را در 

پشت سر به یکدیگر وصل کنید.

 چطور کودک را قانع کنیم که ماسک بزند؟

یاد یاران

)شهید محمدرضا دشتی: فردوس( امروز که خداوند برای آزمایش کردن شیعیان امام علی )ع(، امتحانی برقرار داشته است و می خواهد ببیند ما جوانان تا چه اندازه ای او را یاری می کنیم 
و اینجانب محمدرضا دشتی چون خواهان این امتحان شده ام، لذا راهی جبهه حق بر باطل شده ام و هیچکس در این سفر مرا تهدید نکرده است.
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 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

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

به فروش می رسد.  ۰۹۱۵۸۶۵۳۰۱۲ ی
وش

فر

در فروشگاه لوازم یدکی اتومبیل 
به یک نفر همکار و شراکت در کار 
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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  16۳6 161  0915

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 0915669۳515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید 1۳        همراه 09151600987  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی
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سود کم تر / فروش بیشتر
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فعالیت ۳۸۷ پایگاه اوقات فراغت در استان 

ایرنا - ۳۸۷ پایگاه برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان دختر و پسر استان خراسان جنوبی پیش بینی شده است که با رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی فعالیت 
می کنند.دبیر ستاد اوقات فراغت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا کالس های اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان در استان به صورت 

مجازی برگزار می شود. حسن صباغ افزود: براساس شیوه نامه ارسالی از سوی وزارت آموزش و پرورش، کالس های حضوری هم به صورت محدود برگزار خواهد شد.

*۲ هزار و ۵۰۰ بسته غذایی به همت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 
با همکاری نیروهای مرزبانی استان در 
مناطق محروم مرزی استان توزیع شد.

* فرماندار نهبندان گفت: زیرساخت های 
آب و برق شهرک صنعتی شهرستان با 

اعتبار ۶ میلیارد تومان تکمیل می شود.
*مردم نیکوکار استان ۲۴ میلیارد و ۴۲۴ 
میلیون تومان بصورت نقدی و غیرنقدی 
به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر زیرپوشش 
کمیته امداد امام خمینی کمک کردند.
تاکنون ۵۶۰  امسال  آغاز  از  *خیران 
میلیون تومان به مجمع خیرین سالمت 
بخش دستگردان طبس کمک کردند.

*متهم قاچاق پوشاک در طبس به 
پرداخت ۲۷۶ میلیون ریال جزای نقدی 

در حق دولت محکوم شد.

اخبار  کوتاه 

آبرسانی ۷۰ روستای سربیشه با تانکر

۷۰ روستای شهرستان سربیشه به وسیله تانکر 
سیار آبرسانی می شود. به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما ، مسئول آبفای شهرستان سربیشه 
گفت: از این تعداد ۳۰ روستا باالی ۲۰ خانوار 
هستند. سمیعی افزود: در حال حاضر عملیات 
اجرایی ۴ مجتمع آبرسانی خوشاب، جیک و 
زیدر، درویش آباد و چنشت در دست اجرا است 
که برای اتمام این مجتمع ها بیش از ۴۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.

اعالم ۷۷۰۰ شکایت به سامانه 124 

ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون هفت هزار 
و ۷۰۰ مورد شکایت مردمی به سامانه ۱۲۴ 
اعالم شده است. داود شهرکی افزود: در این 
مدت ۱۲ هزار و ۳۰۰ مورد بازدید و نظارت بر 

واحدهای صنفی استان انجام شده است.

ایمن سازی راه های دیهوک در اولویت

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کاری  اولویت  اینکه  بیان  با  دیهوک  بخش 
این اداره ایمن سازی راه های ارتباطی بخش 
وظایف  راستای  در  گفت:  است،  دیهوک 
ذاتی این اداره ، اقدامات وسیع و گسترده ای 
حوزه  محورهای  سازی  ایمن  خصوص  در 
استحفاظی انجام شده است. مهدی کیانپور 
به شستشوی سراسری تابلو و عالئم در حوزه 
راستای  در  گفت:  و  کرد  اشاره  خود  کاری 
وسایل  تردد  سهولت  ایمنی،  سطح  ارتقای 
نقلیه، شفاف سازی جهت بازتاب و انعکاس 
راهداران  مواصالتی،  محورهای  در  عالئم 
اقدام به شستشوی تابلوها و عالئم جاده ای 
نمودند. رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای دیهوک همچنین افزود: در طول سه 
ماهه نخست امسال تعداد ۵۰ عدد از تابلوهای 
اطالعاتی و 9۰۰ عدد از دیگر تابلوهای طول 
محورهای حوزه استحفاظی این اداره عملیات 

تعمیر و نگهداری شده است.

خرید 11 تن گندم از کشاورزان  

آبادی- ۱۱ هزار و ۸۲۱ تن  خرید  محمود 
تضمینی از گندمکاران خراسان جنوبی  انجام 
شده است. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی 
خراسان جنوبی در حاشیه بازدید از مراکز خرید 
گندم گفت: آخرین میزان خرید گندم  ۱۱هزار 
و ۸۲۱ تن به ارزش ۲9۶  میلیارد و ۲۳۴ میلیون 
ریال است که از این میزان مبلغ ۲۴۴ میلیارد و 
۶۷9 میلیون ریال معادل ۸۲  درصد وجوه خرید 
از آغاز خرید تضمینی تا  9 تیر ماه به کشاورزان 
پرداخت شده است. اسداللهی میانگین گندم 
تحویلی هر کشاورز را  ۸  تن و ۵۰۰ کیلوگرم 
اعالم کرد و افزود: این میزان خرید از یک هزار 
و ۳۷۵ کشاورز طی ۲ هزار و ۴۸۸ محموله 
خریداری شده و متوسط پرداختی هر کیلوگرم 

مبلغ ۲۵۰۶۰ریال می باشد.

تجهیزخانه های مشارکت 
کودک روستایی 

نماینده سازمان های مردم نهاد گفت: آئین تجهیز 
سه خانه مشارکت کودک در سه روستای استان 
و همچنین توزیع صد و پنجاه عروسک ویژه 
دختران دو تا شش سال در قالب طرح دختر 
خانه  در  افزود:  حسینی  شد.  برگزار  مهربان 
مشارکت کودک، در روستاها قرار است فضای 
آموزشی جذاب برای ارائه برنامه های مختلف 
مد نظر قرار گیرد که از آن جمله می توان به 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی احترام به قانون 
و مسئولیت پذیری مشارکت جویی اشاره کرد.

 افتتاح ۷ خانه ورزش روستایی در طبس

هفت خانه ورزش روستایی در طبس به بهره 
برداری رسید. به گزارش صداوسیما، رئیس اداره 
ورزش و جوانان طبس گفت: این خانه های 
ورزشی در روستا های جمز، بهشت آباد ، هودر، ده 
محمد ، ملوند ، زنوغان و دهنو با مجموع اعتبار ۷۵ 
میلیون تومان به بهره برداری رسید.قدیمی افزود: 
تجهیزات این خانه های ورزشی شامل میز پینگ 
پنگ، میز فوتبال دستی، میز شطرنج، صفحه 
دارت ، تشک تاتامی ، توپ و تور و طناب است.

تولید حدود 111 تن محصول 
ارگانیک در استان 

صدا و سیما - حدود ۱۱۱ تن محصول ارگانیک 
یک سال گذشته در خراسان جنوبی تولید شد. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 
این محصوالت شامل ۱۰۳ تن زرشک، ۲۳۴ 
کیلوگرم زعفران و ۷ تن و ۶۲۴ کیلوگرم گل 
محمدی است که سالم و بدون استفاده از کود 
و سموم شیمیایی، تولید شد. قوسی افزود: در 
خراسان جنوبی، ۱۵۱ هکتار زمین زیر کشت 

محصوالت ارگانیک  است. 

باغبانی جهاد کشاورزی  امور  مهر-- مدیر 
خراسان جنوبی با اشاره به تولید روزانه سه هزار 
شاخه گل رز در خراسان جنوبی گفت: شیوع 
کرونا و تعطیلی مراسم به تولیدکنندگان گل 
رز استان خسارت زیادی وارد کرد. عبدالرضا 
رضایی افزود: خراسان جنوبی ظرفیت بسیار 
خوبی برای پرورش گل رز داشته و گل تولیدی 
در این منطقه بر اساس بررسی های صورت 

گرفته از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است.
کشاورزی  جهاد  باغبانی  امور  مدیر 
ساالنه  تولید  به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
رز در  میلیون و ۲۰۰ هزار شاخه گل  یک 

خراسان جنوبی بیان کرد: متأسفانه شیوع کرونا 
در ماه های ابتدایی سال 99 و تعطیلی برخی 
مراسم ها تقاضا برای خرید گل را به شدت 
کاهش داد. رضایی ادامه داد: این کاهش تقاضا 
به  وادار  را  استان  گلخانه داران  خرید،  برای 
کاهش تولید کرد و این مسئله در کنار کاهش 
تولیدکنندگان  به  را  زیادی  خسارت  قیمت 
گل رز استان وارد کرد. وی با تأکید بر اینکه 
در حال حاضر تولید گل رز تا حد زیادی در 
خراسان جنوبی به روال عادی برگشته است، 
گفت: روزانه در خراسان جنوبی بین سه هزار 

تا سه هزار و ۵۰۰ عدد گل رز تولید می شود.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی  ادامه دارد:  
گل تولیدی در خراسان جنوبی به استان های 
مشهد، اصفهان و تهران ارسال شده و بخشی 

از آن نیز در داخل مصرف می شود.
رضایی با بیان اینکه دو واحد پرورش گل رز 
در خراسان جنوبی وجود دارد، بیان کرد: این دو 
واحد به طور متوسط اشتغال زایی برای ۲۰ نفر 
از شهروندان ایجاد کرده  و بیشتر گل رز تولیدی 

نیز مربوط به شهرستان بیرجند است.
وی ادامه داد: با توجه به کیفیت باالی گل 
رز تولیدی در خراسان جنوبی، استان ظرفیت 
صادرات این محصول را با لحاظ شرایطی 

دارا است. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی یادآور شد: افزایش سطح زیر 
کشت تولید گل رز یکی از الزامات صادرات 

محور شدن تولید این محصول در استان است 
و با لحاظ این شرایط می توانیم پایانه صادراتی 

گل رز در خراسان جنوبی داشته باشیم.

گروه خبر- بر اساس ابالغیه ستاد ملی کرونا، 
استانداران می توانند در مناطق قرمز با تدوین 
وزارت  به  آن  ارسال  و  برنامه محدودسازی 
بهداشت، محدودیت های جدید برای یک هفته 
اعمال کنند. معتمدیان در ستاد استانی مقابله با 
کرونا، با بیان اینکه علیرغم همه توصیه ها و 
دستور العمل های بهداشتی همچنان شاهد 
افزایش ابتال به کووید ۱9 در استان هستیم ، 
گفت: باید بر رعایت دستورالعمل ها توسط مردم 
و اصناف، ادارات و سازمان ها به طور جدی تر 
شدن  الزامی  به  اشاره  با  وی  شود.  نظارت 
استفاده از ماسک، افزود: در صورت استفاده 
نکردن، اماکن متخلف پس از دو بار تذکر به 
مدت یک هفته تعطیل خواهند شد. وی با 
بیان اینکه هیج شهری از استان سفید نیست، 
خطاب به مسئوالن علوم پزشکی عنوان کرد: 
طرح های خود را برای محدودسازی آماده و 
در کمیته اجتماعی امنیتی، طرح موضوع کنند 
که در ستاد استانی کرونا تصویب و به ستاد 
ملی مقابله با کرونا ارسال شود. معتمدیان 
افزود: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا،  
دستور کاری به وزارت صمت داده شده که 
سریعا برنامه های خود را برای تولید و توزیع 
ماسک ارزان، بادوام و قابل شست و شو ارائه 

دهد. وی با توجه به نزدیکی به فصل پاییز و 
آغاز بیماری آنفلوآنزا خواستار تمهیدات الزم  
برای افزایش تخت های آی سی یو در استان 

شد. دکتر مهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند هم گفت: ۲۲۱ نفر به 
بیمارستان های  در  تنفسی  علت مشکالت 
استان بستری هستند که از این تعداد ۱۳ مورد 

در آی سی یو به سر می برند.

۶ شهرستان در وضعیت قرمز 
ایرنا - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  

از  شهرستان  حاضر ۶  حال  در  گفت:  هم 
در  جنوبی  خراسان  استان  شهرستان   ۱۱
کرونا  شیوع  )قرمز(  پرخطر  خیلی  وضعیت 

درباره  فیروزآبادی  دهقانی  محمد  هستند. 
آخرین وضعیت بیماری کووید ۱9 در استان 
خراسان جنوبی گفت: در ارزیابی جدید که 
توسط وزارت بهداشت انجام شده، وضعیت 
خطر شهرستان های مختلف ما تغییر کرده و 
متاسفانه هیچ شهر کم خطر یا به رنگ سفید 
در استان نداریم. وی افزود: براساس آخرین 
شهرستان های  بهداشت  وزارت  رنگ بندی 

فردوس  سربیشه، طبس،  بیرجند، خوسف، 
)قرمز(،  پرخطر  بسیار  وضعیت  نهبندان  و 
قاینات  و  درمیان  بشرویه،  شهرستان های 

وضعیت پرخطر )نارنجی( و شهرستان های 
زیرکوه و سرایان هم وضعیت خطر متوسط 

)زرد( را پیدا کردند. 

فوت ۶5  مبتال به کرونا 
دهقانی تصریح کرد: شرایط کلی استان رو 
بیماران  آمار  هم  است؛  بیماری  تشدید  به 
حال  در  بیمارستان ها  در  روزانه  تنفسی 

رنگ بندی  وضعیت  هم  و  است  افزایش 
شهرها نشانگر این است که نسبت به هفته 
گذشته شرایط تشدید شده است. وی افزود: 
با توجه به اعمال محدودیت هایی که توسط 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شده، استفاده 
از ماسک در همه تجمعات الزامی است و در 
ادارات باید کارمندان و مراجعه کنندگان حتما 
از ماسک استفاده کنند وگرنه اجازه حضور 
در اداره را ندارند. وی گفت: امیدواریم مردم 
مانند گذشته شرایط را درک کنند و همراهی 
و مساعدت داشته باشند تا خودشان آسیب 
کمتری ببینند و بیمارستان های ما هم توان 
و تحمل پذیرش و درمان بیمارانی که نیاز 
باشند.  داشته  کماکان  را  دارند  بستری  به 
دانشگاه  جدید  اعالم  اساس  بر  همچنین 
علوم پزشکی بیرجند ۳ فوتی کرونا تا دیروز 
به آمار جان باختگان ویروس کرونا در استان 
اضافه شد و آمار فوتی ها به ۶۵ نفر افزایش 
یافت. هم اکنون ۲۲۱ بیمار حاد تنفسی در 
بیمارستان های استان بستری هستند که از 
این تعداد ۶۵ نفر بیماران قطعی مبتال به 
کووید ۱9 هستند. از این تعداد ۱۳ نفر در 
بخش های مراقبت ویژه بستری هستند که 

حال ۳ نفر از بیماران وخیم است.

خسارت کرونا به رزهای استان 

یک هفته محدودیت برای شهرهای قرمز استان
استاندار اعالم کرد:

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت
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امام علی علیه السالم فرمودند :
نیا و فَوُز اآلِخَرةِ لِطالِِب الِعلِم ِعزُّ الدُّ

جوینده دانش را، عّزت دنیا و رستگاری آخرت است.

)غرر الحكم، ح ۷34۹(

جای روحانی بودم کلید را به 
یکی از این آقایان می دادم 

از دنیا بی خبرند آنهایی که می گویند چرا 
پول های ایران وارد کشور نمی شود؟ انگار 
نمی دانند تمامی این پول ها باید از طریق 
تماما  که  بیاید  ایران  به  بانکی  سیستم 
مسدود است؛ FATF را هم که تصویب 
نکردیم، این یعنی به فضای بین الملل 
بی توجهیم، اگر جای آقای روحانی بودم، 
کلید را به دست یکی از این آقایان می 
دادم که ببینیم چه از دست شان برمی آید. 
بیگدلی  علی  دکتر  انتخاب،  گزارش  به 
استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاست خارجی 
از نحوه رفتار برخی نمایندگان در نشست 
مجلس با حضور محمدجواد ظریف انتقاد 
برخی  تند  رفتارهای  به  اشاره  با  او  کرد. 
نمایندگان و مطالباتی که از ظریف مطرح 
می کردند، گفت: به نظر می رسد کار، 
بیشتر یک کار نمایشی بود در جهت اینکه 
بگویند به دنبال گشایش در معیشت مردم 
هستند. ظاهرا آقایان نمی دانند چه اتفاقی 
در حال وقوع است و در دنیا چه می گذرد. 
از  تعدادی  اظهارات  به  اشاره  با  وی 
عدم  به  نسبت  انتقادشان  و  نمایندگان 
کشور،  به  ایران  های  پول  بازگشت 
آقایان  این  خوردم.  تاسف  واقعا  گفت: 
ظاهرا نمی دانند که تمامی این پول ها 
باید از طریق سیستم بانکی و شبکه نقل 
و انتقال بانکی، به ایران بیاید که تماما 
از  حکایت  اظهارات  این  است.  مسدود 
ناآگاهی و عدم اطالع برخی تازه واردها 
است که توان تحلیل سیاسی نیز ندارند. 
بیگدلی تاکید کرد: اگر جای آقای روحانی 
از  یکی  دادم دست  می  رو  کلید  بودم، 
کنند. می  چکار  ببینیم  که  آقایان  این 

امور خارجه دیروز در مجلس در  وزیر 
واکنش به سخنان نمایندگان با تاکید 

بر لزوم انسجام درونی در کشور گفت: 
سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و 
گروهی نیست به همین دلیل سیاست 
حوزه  در  اساسی  قانون  در  خارجی 
است  رهبری  معظم  مقام  اختیارات 
حوزه  در  نظام  کلی  سیاست های  و 
می  تعیین  ایشان  را  خارجی  سیاست 
کنند. وی ادامه داد:  برجام سند افتخار 

بود و در  ایران است و همواره خواهد 
تاریخ این کشور ثبت خواهد شد. ما باید 
از تمام امکانات برای کمک به معیشت 
مردم و قدرت ملی ایران استفاده کنیم. 
بفرمایید ولی  هرچه شما می خواهید، 
شهید سلیمانی و بنده هر هفته جلسه 
داشتیم و هماهنگ می کردیم. آنهایی 
و  بودند  دمخور  سلیمانی  شهید  با  که 

آنهایی که با سیدحسن نصرا... دمخورند 
می دانند که روابط ما چگونه بود نه شما. 
این اظهارات ظریف با واکنش تعدادی 
از نمایندگان مواجه شد ]که گفتند به 
ما  به  او  و  نمی فهمیم  ما  می گوید  ما 
توهین کرد[ ظریف در پاسخ گفت: بنده 
نگفتم  می دانند،  آنها  که  کردم  عرض 

نمی فهمید، شما نماینده ملت هستید.

رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی مجلس با حضور وزیر امور خارجه 
گفت: امروز در بحث مسائل ارزی توقع 
که  پولی  خارجه  وزارت  که  است  این 
مدت هاست نزد کشورهای دیگر باقی 
مانده را دریافت کند و با تالش مضاعف 
انجام دهد. درخواست ما  را  ارز  انتقال 

این است که در مقابل زیاده خواهی های 
سیاست های  و  بایستیم  مقابل  طرف 
شود.  اجرا  برجامی  تعهدات  کاهش 
نتوانستیم  برجام  با  اگر  افزود:  قالیباف 
سرمایه گذار به کشور وارد کنیم حداقل 
کاری کنیم پول و ارزی که مردم ما نزد 
برخی از کشورها دارند به کشور انتقال 

داده شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و شورای حکام باید بدانند هرگز ایران 
نخواهند  اجازه  مجلس  نمایندگان  و 
داد که آژانس دستش باز باشد و بدون 
به  انجام دهد و  محدودیت هر کاری 
دنبال این باشد که حلقه های جاسوسی 

کشورهای متخاصم را تکمیل کند. 

یک رسانه کانادایی از وجود یک فایل 
بررسی  کمیسیون  رئیس  میان  صوتی 
از اعضای  سوانح هوایی کشور و یکی 
خانواده کشته شدگان حادثه شلیک به 
که  برداشته  پرده  اوکراینی  هواپیمای 
در آن مقام ایرانی اذعان می کند بعضی 
بستن حریم  مقامات کشور خواستار  از 
هوایی کشور برای پرواز های مسافربری 
در شب سقوط هواپیمای اوکراینی بوده اند، 
اما برخی دیگر با این تصمیم به دلیل 
احتمال افشای برنامه حمله به عین االسد 

مخالفت کرده اند. این رسانه کانادایی در 
گزارش خود به یک مکالمه ۹۱ دقیقه ای 
فر  بین حسن رضایی  در هفتم مارس 
رئیس کمیسیون بررسی سوانح هوایی 
سازمان هواپیمایی و جواد سلیمانی همسر 
الناز نبی  یکی قربانیان هواپیمای اوکراینی 
اشاره کرده است. معلوم نیست آیا واقعا 
رضایی فر  به  متعلق  صوتی  فایل  این 
بوده یا خیر اما سی.بی.سی گفته اصل 
این فایل صوتی در دست مقامات ارشد 
مدعی  سی.بی.سی  کاناداست.  دولت 

شده روز جمعه کمتر از ۲۴ ساعت بعد 
از اینکه این رسانه عصر پنجشنبه درباره 
به  صوتی  فایل  این  به  دستیابی اش 
رضایی فر ایمیل زده، او از کارش برکنار 
شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری به سوال درباره صحت برکناری 
بر  نداد. سی.بی.سی  پاسخی  رضایی فر 
مبنای همین فایل صوتی حمله خود به 
ایران را آغاز کرده است؛ این در حالی است 
که رضایی فر اطالعات دقیقی از موضوع 
حمله به پایگاه عین االسد نداشته و به 

لحاظ شغلی در جایگاهی نبوده که بخواهد 
درباره آن اظهارنظر دقیق کند. بنابراین به 
خود  شنیده های  مجموع  می رسد  نظر 
را در این فایل صوتی بیان کرده است؛ 
بی آنکه از اطالعات دقیق آن باخبر باشد. 
با این حال توماس جونیو استادیار امور بین 
الملل دانشگاه اتاوا با استناد به همین فایل 
صوتی به سی.بی.سی گفته ایران اصرار 
است  جریان  در  که  تحقیقاتی  داشت 
مستقل انجام می شود، اما این فایل صوتی 

خالف آن را ثابت کرد. 

 کنایه ای که ظریف گفت

وزارت خارجه پول ایران را برگرداند

افشای فایل صوتی محرمانه درباره هواپیمای اوکراینی

پایان  تا  ابتدای امسال  از  شاخص بورس 
هفته گذشته در مدت ۶۷ روز معامالتی، با 
ثبت بیش از یک  میلیون و ۱۰۰هزار واحد 
رشد، بازدهی ۲۱۴ درصدی را در این مدت 

نصیب سرمایه گذاران خود کرده است. در 
جریان معامالت بورس اوراق بهادار در سال 
جاری و تا پایان هفته گذشته در مدت ۶۷ روز 
معامالتی، تعداد 58۶ میلیارد و 338 میلیون 

سهم و حق تقدم به ارزش ۶۴8۷ هزار و ۴۲۲ 
میلیارد ریال در ۹۰ میلیون و ۲۶8 هزار و  3۰5 
نوبت در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار 
گرفته است. شاخص کل نیز که معامالت 

امسال بورس را از ارتفاع 5۱۲ هزار و ۹۰۰ 
واحد آغاز کرده است، تاکنون با یک  میلیون 
و ۱۰۰ هزار و ۲ واحد رشد، معادل ۲۱۴.۴۷ 

درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

رکوردهای باورنکردنی بورس در ۳ ماه

افزایش مجدد حقوق کارمندان و 
بازنشستگان ممکن است؟  

نماینده مجلس گفت:  اصغر عنابستانی،  علی 
در حال حاضر افزایش مجدد حقوق ها امکان 
پذیر نیست چرا که بودجه تصویب شده است و 
نمی شود بار مالی جدیدی تحمیل کرد باید به این 

سمت برویم که اصل را اصالح کنیم.

حذف دالر از مبادالت را با تهاتر 
 دنبال کرده ایم

وزیر خارجه در نشست علنی مجلس گفت: حذف 
برخی  با  تعامل  در  اقتصادی  مبادالت  از  دالر 
کشورها یکی از مواردی است که فشار تحریم ها 
را کاهش می دهد، با تهاتر این موضوع را پیگیری 

کرده ایم و موفقیت هایی هم داشته ایم.

رشد منفی تولید خودرو ۸ درصد مثبت شد   

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح 
عملکرد 3 ماهه وزارتخانه متبوعش  گفت: رشد 
منفی تولید خودرو 8 درصد مثبت شده و بازار را هم 

بر اساس اصل فراوانی تنظیم خواهیم کرد.

توضیح ظریف درباره توافق ۲۵ ساله 
 ایران و چین

توافق  خصوص  در  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
ایران و چین هیچ موضوع مخفی وجود ندارد 
و همه چیز کامال شفاف است که در زمان های 
مختلف اعالم شده است. از زمانی که آقای شی 
با رهبر انقالب دیدار کرده اند و نسبت به این 
موضوع مسائلی مطرح شد تاکنون همه امور به 

طور شفاف برای جامعه بیان شده است.

۲0 هزار فارغ التحصیل 
دانشگاه فرهنگیان جذب می شوند  

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: مهرماه 
دانشگاه  التحصیل  فارغ  هزار   ۲۰ امسال 
فرهنگیان وارد سیستم آموزش و پرورش می 
شوند. محمدزاده افزود: شروع سال تحصیلی 
از ۱5 شهریور اعالم شده حتی استان  جدید 
توانند ۲ هفته  نیز می  بهتر  با وضعیت  های 

زودتر واحدهای آموزشی را بازگشایی کنند.

 روحانی: اقتصاد ایران فرو نمی پاشد
رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت:  
بازی با قیمت ارز، سکه و بازار سرمایه از متغیرهای 
اصلی عملیات روانی دشمن برای آشفته کردن 
اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور تحت مدیریت 

قرار دارد و فرونمی پاشد.

آقای ظریف! مسیر را کج 
ریل گذاری کردید  

ذالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
در  هدف گذاری  و  ریل گذاری  گفت:  خارجی 
خصوص سیاست خارجی در دوران آقای ظریف از 
همان ابتدا غلط بود ، مسیر را کج ریل گذاری کردید 
و به سمتی رفتید که اهداف ملت محقق نشد. ما 
مخالف دیپلماسی فعال و تعامل با دنیا نیستیم.

 خودتان تند تند توئیت می کنید 
گفت:  مجلس  نماینده  سعیدی،  معین الدین 
حتی  و  مجلس  نمایندگان  که  است  چگونه 
اعضای هیئت رئیسه تند تند توئیت می کنند؟! 
اگر واقعاً معتقد به فیلتر توئیتر هستیم، چگونه 

خودمان قانون را دور می زنیم؟! 

 امروز زمان تسویه حساب 
و فرافکنی نیست

از  تعدادی  رئیس جمهور در جمع  اول  معاون 
روحانیون گفت : برای عبور از مشکالت نیازمند 
همراهی همه گروه های مرجع و دارای اعتبار با 
دولت هستیم، امروز زمان برخورد مسئوالنه و 
مشترک با مسائل کشور است، امروز زمان تسویه 

حساب و فرافکنی نیست. 

ظریف و روحانی را باید به خاطر خیانت  
به مملکت محاکمه کنند 

نماینده  نقدعلی،  محمدتقی  حجت االسالم 
و پس  علنی مجلس  در صحن  خمینی شهر 
از استماع سخنان ظریف، گفت: اخطار اصل 
آقای  به  تذکر  می دهم.  اساسی  قانون   ۱5۲
ظریف مثنوی هفتاد من خواهد شد، نه فقط 
آقای ظریف بلکه آقای حسن روحانی را به 
خاطر خیانت هایی که به این مملکت کردند 

باید محاکمه کنند.

۱۲0 امضا برای طرح سوال
  از رئیس جمهور

»الرگانی« عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: 
امضای ۱۲۰  به  جمهور  رئیس  از  سوال  طرح 
نماینده مجلس رسیده است. پیش بینی می شود 

تعداد امضاهای نمایندگان افزایش یابد.

بیمه سالمت یکی از پوشش های بیمه ای کشور 
است که با هدف کاهش هزینه های درمانی برای 
اقشار آسیب پذیر به وجود آمد، بیمه ای که توانسته 
به  را  جامعه  درآمد  کم  های  دهک  از  ردیف  سه 
شکل رایگان تحت پوشش قرار دهد، تا جایی که 
در خراسان جنوبی این پوشش رایگان شامل 3 هزار 

و ۷۰۰ نفر شده است.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی روز گذشته در 
جمع خبرنگاران مهمترین موضوع امسال برای بیمه 
سالمت را تبدیل خدمات بیمه سالمت از حالت سنتی 

به الکترونیکی عنوان کرد.

برای فراهم  آمادگی کامل  به  اشاره  با  اربابی   علی 
شدن راه اندازی سامانه استحقاق سنجی برای بیمه 
ساختار  در  سامانه  این  افزود:  سالمت،  پایه  های 
موسسات خصوصی و دولتی از ابتدای تیر ماه امسال 
این  از  استعالم  به  موظف  همه  و  است  شده  فعال 

سامانه برای بررسی وضعیت بیمه شدگان هستند.

نسخه الکترونیکی تا پایان تیرماه

وی با بیان اینکه بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت 
ایران می توانند برای استعالم اعتبار پوشش بیمه ای 
ادامه داد:  استفاده کنند،   *۱۶۶۶ # از کد دستوری 
از ابتدای خرداد ماه طرح نسخه نویسی الکترونیک 
در بخش سرپایی در تمام سطح استان فراهم شده 
بخش  درصد   8۰ از  بیش  برای  شرایط  اکنون  و 
تیر ماه  پایان  تا  امیدواریم  خصوصی فراهم است و 

شرایط در تمام بخش های خصوصی فراهم شود.
 اربابی تاکید کرد: از ابتدای خرداد ماه تاکنون بیش از 
۱5 هزار نسخه الکترونیک در سطح استان خراسان 
و  الزام  به  توجه  با  روند  این  که  جنوبی صادر شده 
پوشش کامل طرح در مطب ها و موسسات افزایش 

خواهد داشت.
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
در  الکترونیک  نسخه  طرح  اجرای  ابتدای  از  اینکه 

استان تاکنون بیش از 35 هزار نسخه صادر شده است، 
افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال بیش از ۶۰ 
درصد فرآیندهای کاری را با تولید نسخه الکترونیک 
انجام دهیم و ۱۰۰ درصد پرداخت موسسات و مطب 
انجام  با  الکترونیک  تولید نسخه  از طریق  پزشکان 

استحقاق سنجی صورت خواهد گرفت.

الزام انجام آزمون وسع

 وی از بیمه شدگان درخواست کرد: قبل از بیماری 
استعالم  خود  ای  بیمه  پوشش  وضعیت  به  نسبت 
بگیرند، چرا که خدمات بیمه ای بر اساس قانون از 

تاریخ شروع بیمه نامه ارائه می شود.
استان  مردم  از  نفر  هزار   ۱5 تاکنون  وی،  گفته  به 
درخواست آزمون ارزیابی وسع داده اند که از این تعداد 
آنان  درآمدی  دهک  درخواست  نفر   5۰۰ و  هزار   ۹
مشخص شده است که حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر جزو 

دهک یک، ۲ و سه هستند.
 اربابی با اشاره به اینکه در این طرح سه دهک پایین 
جامعه دفترچه رایگان دریافت می کنند و سایرین حق 
بیمه را به تناسب وسع مالی شان پرداخت خواهند کرد، 
گفت: 5 هزار و 5۰۰ نفر از بیمه شدگان نظام ارجاع یک 
از مددجویان کمیته امداد هستند که مشمول دریافت 

دفترچه رایگان هستند.

 پرداخت 150 میلیارد تومان
 از مطالبات بیمه ای

پرداخت  به  جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
درمانی  مراکز  و  موسسات  به  سالمت  بیمه  بدهی 
 ۹8 سال  مطالبات  از  گفت:  و  کرد  اشاره  استان 
بیمارستان های خصوصی تا پایان آذر ماه ، سطح یک 
روستاییان و نسخ الکترونیک در سطح داروخانه ها و 
 مطب پزشکان تا پایان اسفندماه پرداخت شده است.

 وی عنوان کرد: همچنین مطالبات بیمارستان ها و 
مراکز درمانی بخش دولتی و دانشگاهی تا پایان مهر 
 ماه ۹8 پرداخت شده و تا پایان دی ماه نیز ۷۰ درصد 

علی الحساب پرداخت شده است.

  اربابی افزود: مطالبات مراکز درمانی بخش غیر دولتی
آبان ماه و  پایان  تا  و موسسات خیریه در سال ۹8 

داروخانه ها تا پایان دی ماه پرداخت شده است.
با اشاره به   مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
ادامه  سالمت،  بیمه  جاری  سال  مطالبات  وضعیت 
داد: در بخش مراکز دولتی و دانشگاهی فروردین و 
الحساب  علی  درصد  به صورت ۷۰  ماه  اردیبهشت 
نسخ  و  روستاییان  یک  سطح  و  شده  پرداخت 
الکترونیک و موسسات غیر دولتی دانشگاهی نیز تا 

پایان اردیبهشت ماه ۹۹ پرداخت شده است.
به گفته وی از سرجمع مطالبات سال ۹8 به مبلغ 
تومان  میلیارد   ۱5۰ مبلغ  تومان،  میلیارد   ۱83

پرداخت شده است.

امسال تمام برنامه های بیمه سالمت در مسیر الکترونیکی شدن 
متمرکز شده  است

بیمه سالمت در مسیر الکترونیکی شدن


