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بی اعتمادی اثر خودش را در 
انتخابات آینده خواهد گذاشت

مصباحی مقدم : 

صفحه  ۶

 اصالحات  باید به دنبال حضور 
ناطق  در انتخابات باشد

اشرفی،  فعال اصالح طلب :

شانس پیروزی حزب اللهی ها 
در انتخابات آزاد بیشتر است

عالیی،  فعال اصولگرا :

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

 ناهنجاری های فرهنگی ؛
 برون داد کوتاهی متولیان

بیست و سه چهار ساله می نماید، بلند باال، مؤدب و موقر، با موهایی آراسته، لباس آستین 
 کوتاهی به تن دارد و بر روی بازوی سفیدش، نقش مارمولکی خودنمایی می کند. 
دم مارمولک روی مچ دستش با شاخ و برگ های چند درخت در هم آمیخته اند، 
دست چپش را هم بی نصیب نگذاشته، شمع و گل و پروانه و بلبل از نوک انگشتان 
تا روی بازویش را تسخیر کرده اند. می گوید؛ از سال گذشته، شیفته این کار شده و 
بهترین نقش را هم قصد دارد بر روی قفسه سینه اش حک کند. تصویر کسی که 
عاشقش بوده اما مخالفت خانواده ها، بین شان فاصله انداخته است. دختر، وادار به 
ازدواج با پسر خاله اش شده و او خود، قصد دارد در اعتراض به خانواده، تا ابد مجرد 
بماند. خالکوبی یا تاتو )تتو( یا همان تزریق مواد رنگی به زیر پوست که به دلیل 
 یک رفتار فرقه ای یا به خاطر زیبایی و یا جهت یک عقیده خاص و خیابانی انجام 

می شود، اگر چه  قدمتی تاریخی در ایران دارد ... ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر

#  من ماسک می زنم

کمپ گردشگری آبیز ؛ زیر ذره بین استاندارهواپیمایی کارون، میزبان مسافران فرودگاه بیرجند۶اجرای ۱۰۰ درصدی نسخه الکترونیکی در استان

عکس : اکبری

3 ۵

در کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد ستاد بازآفرینی شهری عنوان شد : 

اجرای طرح گردشگری »بند دره« ؛آرزوی دیرینه مردم بیرجند 

افزایش ۵ برابری جمعیت
 روستاهای حاشیه مرکز استان

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  معاون 
خراسان جنوبی گفت: روستاهای »دستگرد« و» چهکند« 
با نرخ رشد پنج برابری جمعیت نسبت به شهر، بیشترین 
رشد را در چند سال گذشته در حریم شهر بیرجند داشته  
است. تنها، در نشست کارگروه پیش بینی و پیشگیری از 
گسترش بافت های ناکارآمد ذیل ستاد استانی بازآفرینی 
شهری افزود: کانون های ساخت و ساز در روستای دستگرد 
به علت حریم ها محدود شده و در ارتباط با چهکند ساخت 
و سازها را در ضلع غربی داشتیم که ساماندهی شده است.

وی گفت: در بحث تثبیت مالکیت در روستاها که بنیاد 
مسکن تاکنون اقدام کرده اسناد زیادی در روستاها ثبت 
و یک  میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای طرح هادی در 
چهکند هزینه شده است.... مشروح در صفحه ۵

آگهی فراخوان تهاتر امالک نیروی انتظامی
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: ساخت منازل سازمانی 
و ساختمان های اداری در شهرستان های بیرجند و فردوس را به صورت 
صد در صد تهاتر بهای امالک و اراضی با کاربری مسکونی واقع در بیرجند را 
با رعایت ضوابط مربوط به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته ابنیه و ساختمان 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک هفته آمادگی خود را برای انجام کار، 
حضورا به آدرس ذیل اعالم نمایند. )هزینه آگهی به عهده برنده خواهد بود( 
امام موسی صدر خیابان   – )ع(  امام سجاد  – میدان   آدرس: سجاد شهر 
تقاطع خیابان استقالل و نبوت- معاونت مهندسی فرماندهی انتظامی استان 

خراسان جنوبی – تلفن تماس: 21822۶22 – 21822۶19- 2182171۵

جناب آقای دکتر حسینی راد
سرکار خانم خراشادیزاده

مصیبت وارده را خدمت شما سروران گرامی و سایر بازماندگان عزیز تسلیت عرض نموده
 از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و برای بازماندگان صبرجمیل مسئلت دارم.

روحش شاد و یادش گرامی باد
حقیقی-  عینک نگاه

خانواده محترم امیرآبادی
 با قلبی ماالمال از اندوه مصیبت در گذشت

 شادروان رمضان امیر آبادی
 را خدمت شما سروران گرامی تسلیت عرض نموده، اندوه ما 
در غم از دست دادن آن عزیز سفرکرده در واژه ها نمی گنجد 
تنها از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و روحی 

شاد طلب می نماییم. 

خانواده های: زمانی ، سموری ، خمر و میرکالنی

     فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی توان اجرای پیمانکاران)ارزیابی فشرده(                    
نوبت  دوم  

دانشگاه بیرجند )مناقصه گزار به نشانی شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد( درنظر دارد: اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای 
صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز محل اعتبارات عمرانی و اعتبارات تخصیصی نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2099030257000008 واگذار 
نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه  5 در رشته ابنیه و تأسیسات تواماً( با در نظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1399/0۶/25 

تا 1399/0۶/27 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مدت نوع قراردادمحل اجراپروژه
پیمان

مبلغ برآورد )ریال( 
براساس فهارس بها ۱399

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

تاریخ تحویل اسناد
تاریخ بازگشایی و پیشنهادات

احداث ساختمان، 
بهسازی لرزه  ای، 

بازسازی و تکمیل مرکز 
نوآوری دانشگاه بیرجند

شهرستان 
بیرجند

به صورت سرجمع و براساس 
بخشنامه شماره 6/۱299۱8  

مورخ 96/۰5/۰4  ابالغی 
سازمان برنامه و بودجه

۰۰۰ ۰۰۰ 934833 387 657 6۱6 ماه
حداکثرساعت ۱3 

روز چهارشنبه مورخ
۱399/۰7/۰9 

ساعت ۱۰ صبح 
روز شنبه مورخ

۱399/۰7/۱2

 تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه دانشگاه بیرجند یا واریز نقدی 
به حساب شماره 48354۶07۶ به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک تجارت دانشگاه بیرجند می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
 ضمناً  به پشنهادات خارج از سامانه که صرفاً به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد و الزم است پاکت »الف«  و اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی 

به آدرس: استان خراسان  جنوبی- شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند -پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه دانشگاه بیرجند در موعد مقرر تحویل گردد.
دانشگاه بیرجند محل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات معاونت اداری و مالی دانشگاه بیرجند می باشد.

به تعدادی لودر و کمپرسی جهت انتقال سنگ و خاک از شهرک 
صنعتی به خارج از شهرک به مسافت ۶ کیلومتر نیازمندیم. 

099188842۵1 - 091۵1۶13907

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحومـه حاجیـه صبـاغی 
)همسر مرحوم محمد حسین معینی(

 با آرزوی صحت و سالمتی برای دوستان و آشنایان گرامی 
و ضمن سپاس مجدد از همراهی تک تک عزیزان 

به اطالع می رساند: با توجه به وضع موجود و اهمیت 
یادبودی  جلسه  عزیزان  شما  سالمتی  از  صیانت 
برگزار نمی شود و هزینه مربوطه صرف امور خیریه 

خواهد شد، یاد و خاطره شان را با ذکر صلوات 
و فاتحه ای گرامی می داریم.

خانواده های: معینی، صباغی، نژاد حسین و پدید

ضمن تقدیر و تشکر از ابراز همدردی
 همه سروران معظم 

چهلمین روز درگذشت

 شادروان حاج رجبعلی رمضانی
 )دبیـر بازنشستـه( 

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند
در مراسم ترحیم این عزیز سفر کرده امروز پنجشنبه 

99/6/27 ساعت ۱7 الی ۱8 در محل مزار آن  
شادروان واقع در روستای رزق گرد هم می آییم

 تا با ذکر فاتحه ای شادی بخش روح آن مرحوم باشیم.

خانواده های: رمضانی و جعفری

تغییر اساسی  در آزمون استخدامی
 اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

مدیر کل بهزیستی استان اعالم کرد :
با توجه به سواالت مکرر داوطلبان شرکت در آزمون 
استخدامی، از آن جایی که جنسیت، در بدو ثبت نام در 
 اکثر رشته ها فقط زن اعالم گردیده بود، با پیگیری های 
بهزیستی  اداره کل  شبانه روزی بخش های مختلف 
استان، جنسیت مرد نیز در کلیه رشته های شغلی اضافه 

 گردید. لذا   داوطلبان مرد به منظور استفاده از فرصت محدود باقی مانده، می توانند 
با مراجعه به سایت سازمان سنجش، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

متقاضیان گرامی در صورت داشتن شرایط ثبت نام جهت هرگونه سوال با شماره 
32400070 الی 9 داخلی 202 و 203 واحد نیروی انسانی بهزیستی خراسان جنوبی 

تماس حاصل فرمایند.

صفحه  2
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان گفت: اجرای پروژه گردشگری 
»بند دره« آرزوی دیرینه بسیاری از مردم 
استان به ویژه ساکنان بیرجند بود و تحرک و 
تحوالت ماه های اخیر در این منطقه رضایت 
عمومی را به دنبال داشته است. به گزارش 
روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حسن 
رمضانی افزود: مرکز استان به فضاهایی مثل 
بند دره نیاز دارد و از ارزش افزوده و آباد کردن 
شهر بیرجند به عنوان یک مجموعه، خیلی ها 
بهره مند می شوند اما متاسفانه برخی نگاه ها 
بخشی و جزئی نگر است، هزاران نفری که 
در ایام هفته به خصوص تعطیالت پایان 
هفته مهمان بند دره می شوند مگر مردم 
همین دیار نیستند. وی گفت: طرح منطقه 
نمونه گردشگری بند دره سال ۸۴ به تصویب 
رسید تا اجرای آن از یک سو باعث توسعه، 
بخش  اشتغال  افزایش  و  اقتصادی  رونق 
گردشگری شود و از سویی نیاز مرکز استان 
به یک مرکز تفریحی و گردشگری تامین 
شود اما سال ها این مصوبه بر زمین ماند 
در حالی که گالیه های مردمی از نبود یک 
فضای مناسب تفریحی در بیرجند با وجود 
فراهم بودن منطقه ای بکر چون بند دره 
ادامه داشت. وی اظهار کرد: این در حالی 
بود که علل مختلفی برای رکود این کالن 
پروژه گردشگری آن هم در مرکز استان بیان 
می شد و در نهایت از اواخر سال گذشته با 
ابتکار و تدبیر استاندار خراسان جنوبی و توجه 
ویژه به این پروژه ابتر، روزنه های امیدی در 
این منطقه باز شد و دستگاه های مختلفی 
از جمله میراث فرهنگی، شهرداری، راه و 
گاز  و  آب  برق،  شرکت های  شهرسازی، 
فراخوانده شدند تا نقشی از تغییر در این 
منطقه و در راستای فراهم شدن محیطی 
تفریحی و گردشگری در بند دره بر چهره 
روی  پیش  آنچه  حاال  و  کنند  حک  آن 
شهروندان و گردشگران قرار گرفته است، 
فقط یک اقدام نیست بلکه با رعایت همه 

جوانب محیطی فراهم شده که با موجی از 
رضایت مندی شهروندان همراه است، موجی 
که استقبال از این فضا را نه تنها در روز، بلکه 
حاال در شب هم می توان به عینه مقابل 

چشم دید.
مدیرکل میراث فرهنگی، استان گفت: باران 
که می بارد مردم راهی بند دره می شوند، هوا 
که خوب است مردم در بند دره هستند، صبح 
جمعه، روزهای تعطیل و حتی شب ها مقصد 
بیرجندی ها بند دره است و از کانون های 
پیاده روی، دوچرخه سواری، تفریح خانوادگی 
و کوهنوردی به حساب می آید و راه عبور 
این منطقه می گذرد.  از  روستائیان زیادی 
وی افزود: درک آنچه در منطقه گردشگری 
بند دره انجام می شود، در صورتی که نگاه 
منصفانه باشد کار سختی نیست چرا که 
سال ها توقف و سکون این پروژه نارضایتی 
مردمی را به دنبال داشته است در حالی که 
از طبیعی ترین حق شهروندی یعنی داشتن 

تفرجگاهی سالم محروم شده اند.
ورود  گذشته  ماه های  در  گفت:  رمضانی 
و پیگیری استاندار خراسان جنوبی به این 
پروژه، باعث ایجاد تحرک و تحوالتی در این 
منطقه گردشگری شده و همچنین رضایت 
عمومی را به دنبال داشته است. وی اظهار 
با همت و  با وجود تالش هایی که  کرد: 
پیگیری استاندار و دستگاه های اجرایی انجام 
می شود اما برخی اظهارنظرهای غیرمنصفانه، 
به دور از اخالق و انصاف است و درک و 
فهم این نکته که آنچه در بند دره انجام شده 
با هدف ایجاد فضایی امن و مفرح برای مردم 

شریف بیرجند است، کار سختی نیست.
او گفت: نگاه واقع بینانه به حضور پرشور و 
عالقه مردم در این منطقه و اظهار محبت 

آنان به این جریان خود بهترین گواه است .
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
صنایع دستی استان بخشی از اقدامات انجام 
شده در چند ماه گذشته را تشریح کرد و 
افزود: با پیگیری و دستور استاندار محترم، 
منطقه بند دره که ۱۹ سال معطل و در 

سکون بود، تعیین تکلیف شد، با پیشنهاد 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و شورای عالی شهرسازی محدوده بند دره از 
۷۰ هکتار به ۱۲،۸۰ هکتار کاهش یافت و 
مقرر شد که منطقه نمونه گردشگری فقط به 
اراضی مستثنیات تحت مالکیت سرمایه گذار 
محدود شود و بقیه اراضی، کاربری خدماتی 
و گردشگری مورد نیاز شهر بیرجند را تامین 
کند. وی تاکید کرد: هرچند مسیر رفت و آمد 
بند دره سال ها نابسامان بود اما در چند ماه 
گذشته زیرساخت های مورد نیاز تفرجگاه 
بند دره شامل دو بانده شدن مسیر، انتقال 
گاز، راه اندازی شبکه آبرسانی، نورپردازی و 
روشنایی معابر توسط دستگاه های اجرایی 
تامین شده است همچنین با دستور و پیگیری 
استاندار قرار بر ایجاد زمین چمن مصنوعی و 
فضاهای مورد نیاز ورزشی توسط اداره کل 
ورزش و جوانان، ساخت و اجرای آالچیق و 

دیگر تاسیسات مورد نیاز شده است.
رمضانی با اشاره به تعبیری از حضرت علی 
)علیه السالم( که “قلب ها را زنگار می گیرد، 
را  زنگارها  مناسب  و  سالم  تفریحات  با 
بزدایید” گفت: انسان به تفریح سالم نیاز دارد 
و در شهر به عنوان یک کانون جمعیتی باید 
مراکز تفریحی مناسب و زیرساخت های 
الزم برای شهروندان تامین شود چرا که 
تامین نشدن حداقل ها، جاذبه های ماندن 
در شهر را کاهش می دهد همچنان که 
شهروندان زیادی به دلیل نبود جاذبه های 
تفریحی در بیرجند، در کالنشهرهایی مانند 
مشهد سرمایه گذاری و به اقتصاد منطقه 
خود ضربه می زنند. وی گفت: در برخی 
کالنشهرها، شهرداری ها برای فعالیت های 
گردشگری زمینه سازی و هزینه می کنند 
در  تفرجگاه  و  باغ  احداث  هم  اینجا  و 
شان مردم، دغدغه استاندار و مردم است 
و باید ایجاد یا برای آن زمینه سازی شود 
اما گویا برخی افراد در شهر، تعداد فراوانی 
از خودروهایی را که هر شب کنار بند دره 
و در مسیر توقف کرده اند، نمی بینند. وی 

افزود: در تامین زیرساخت های این منطقه 
هدف فقط بند دره نیست بلکه روستائیان 
محلی، مردمی که برای دوچرخه سواری 
و پیاده روی از این فضا استفاده می کنند، 
قدم  در  شب ها  که  زیادی  خانواده های 
می کنند،  پهن  فرش  مسیر  این  قدم  به 
بهره برداران منطقه نمونه گردشگری بند 
دره هستند بنابراین برخی ایرادها توجیهی 
از چابهار  ترانزیتی  ندارد، در احداث جاده 
به سرخس، ترکمنستان هم از این قضیه 

منتفع می شود اما باید ایراد گرفت؟
گفت:  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
گردشگری  نباشد  زیرساخت  چنانچه 
و  زیرساخت  تامین  نمی شود،  محقق 
و  راه  و  شهرداری  وظیفه  راه  جمله  از 
شهرسازی است و هر کدام که باشد در 
نهایت تامین زیرساخت و کمک به توسعه 
شهری و از این جیب به آن جیب است 
که بیش از هر چیز همراهی و همکاری 
بین دستگاهی را می طلبد بنابراین انتقاد 
باید سازنده و به جا باشد. وی گفت: برای 
توسعه شهر و رونق گردشگری باید همه 
دستگاه ها پای کار باشند و چنانچه فردی 
قصد سوء استفاده دارد، دستگاه های نظارتی 
اقدام کنند. از سویی چرا به بهانه ضعف 
دستگاه های نظارتی یا احتمال سوء استفاده 
از موقعیتی منتفع  آینده، مردم  فردی در 
نشوند؟ وظیفه دستگاه های حسابرسی و 
نظارتی و شرکت مجری طرح مشخص 
است و باید راهکارهای درستی اندیشیده 
از حاال نمی توان برای فرضیاتی،  شود و 
گرفت. را  گردشگری  توسعه  جلوی 

رمضانی تفرجگاه را نیاز ذاتی و حیاتی شهر 
بیرجند بیان کرد و افزود: بنا بر آماری حدود  
۷۰ درصد متخصصان و اساتید دانشگاهی 
پس از چند سال اقامت، به دلیل نبود مراکز 
تفریحی بیرجند را ترک می کنند که در 
دانشگاهی  و  علمی  توسعه  زمینه  واقع 
آسیب  گردشگری  های  جاذبه  نبود  با 
دانشگاهی  بودجه  که  همچنان  می بیند 

دانشجو  و  استاد  تعداد  کاهش  دلیل  به 
این  و  یافته  کاهش  اخیر  سال های  در 
به معنای ضربه ای چند جانبه به اقتصاد 
شهری است مگر مسئوالن و دستگاه ها 
جز توسعه و اقتصاد منطقه هدفی دارند. 
استان  در  سرمایه گذاری  موانع  به  وی 
اشاره و اظهار کرد: هر سرمایه گذاری برای 
ادامه مسیر نیاز به همکاری دارد اما مانع 
تراشی ها و تحمیل خسارت به سرمایه گذار، 
اظهارات خالف واقع و غیرمنصفانه است 
و  برای حضور  را  انگیزه سرمایه گذار  که 
برد. بین می  از  استان  در  سرمایه گذاری 

عملیات اجرایی پروژه تامین زیرساخت های 
منطقه نمونه گردشگری »بند دره« بیرجند 
۲۲ بهمن سال گذشته با حضور استاندار 
خراسان جنوبی آغاز و در یک هفته این 
طرح وارد فاز اجرایی شد. استاندار به تازگی 
احداث  اجرایی  عملیات  کردند که  اعالم 
شرق  رفاهی  تجاری  مرکز  بزرگترین 
کشور در »بند دره« بیرجند به زودی آغاز 
افزود:  معتمدیان  صادق  محمد  می شود. 
طی چند هفته آینده، بخش خصوصی با 
سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی، عملیات 
اجرایی این مرکز تجاری رفاهی را شروع 
می کند. وی تاکید کرد: این پروژه در ادامه 
زیباسازی  طرح  در  شده  انجام  اقدامات 
منطقه گردشگری بند دره اجرا می شود. 
استاندار افزود: با وجود تعطیالت نوروزی 
و شیوع بیماری کرونا، با همت مدیران در 
کمتر از ۶ ماه، شاهد تحول در این تفرجگاه 

هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی: اجرای طرح گردشگری بند دره آرزوی مردم بیرجند بود
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ناهنجاری های فرهنگی ، 
 برون داد کوتاهی متولیان

*  بهروزی فر

)ادامه سرمقاله از صفحه یک( خالکوبی یا تاتو )تتو( 
یا همان تزریق مواد رنگی به زیر پوست که به دلیل 
یک رفتار فرقه ای یا به خاطر زیبایی و یا جهت یک 
عقیده خاص و خیابانی انجام می شود، اگر چه  قدمتی 
تاریخی در ایران دارد و در گذشته اغلب زنان و کسانی 
که به اصطالح پهلوان بوده و به نمایش های خیابانی 
می پرداخته اند، طرح هایی را بر روی بازوان خود نقش 
می کرده اند اما این کار امروزه به عنوان یک مد بین 
جوانان دختر و پسر جایگاه خاصی پیدا کرده و در حال 
فراگیر شدن است. بر اساس آمار ارائه شده، در حالی 
بیش از ۴۰ درصد افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله در دنیا بر روی 
اندام شان خالکوبی دارند که این آمار همچنان رو به 
افزایش است و سهم بیش از ۶۵ درصدی زنان در 
جمعیت افراد دارای تاتو و خالکوبی، به صورت غیر قابل 
تصوری، از رغبت جامعه زنان به این پدیده، حکایت 
این  نامطلوب  عوارض  از  غفلت  در  افراد  این  دارد. 
نقاشی های اندامی یا با اطالع کامل و صرفاً به جهت 
تخلیه هیجانات، به این کار تن می دهند. در حالی که 
بنا به گفته کارشناسان بهداشتی، تاتو کردن می تواند 
شخص را در معرض ابتال به بیماری های خطرناکی 
همچون آلودگی های خونی )هپاتیت سی، هپاتیت 
بی، سل، HIV(، اختالالت پوستی )عفونت پوستی، 
التهابات  ها،  زخم  جوهر  اطراف  در  برآمدگی  ایجاد 
شدید(، بیماری های عفونی )سیفلیس، جذام، سل، 
 سرطان پوست( و یا حتی تغییرات رفتاری قرار دهد. 
نکته قابل تأمل هم این است که اغلب افراد - حدود 
۷۰ درصد - بعد از مدتی از این کار پشیمان می شوند 
و به دنبال روش های مختلف پاک کردن خالکوبی از 
بدن خود می گردند که کاری پرهزینه، زمان بر و گاه 
با عوارض زیادی همچون پاک نشدن کامل جوهر، 
سوختگی ناشی از لیزر، تغییر رنگ پوست و... می باشد. 
روانشناسان بر این باورند که خالکوبی، نشأت گرفته 
از حس حقارت است و افرادی که در حقیقت کمتر 
و  کودکی  دوران  در  یا  شده اند  دیده  مردم  باقی  از 
نوجوانی کمتر به آن ها توجه شده، بیشتر به این کار  
دست می زنند تا به چشم بیایند، این دسته از افراد 
به  نقاط مختلف بدن خود،  انجام خالکوبی روی  با 
نوعی به دنبال جلب توجه دیگران هستند و خالکوبی 
هایشان را هم در اشکال مختلف انجام می دهند تا 
برای مدت زمان کوتاهی هم که شده از سوی دیگر 
افراد جامعه دیده شوند. عالوه بر این سرخوردگی و 
عقده های روانی، تقلید کورکورانه از مد و چهره های 

مشهور، چشم و هم چشمی، همانندسازی با گروه 
همساالن، تبلیغات خالف واقع فضای مجازی و... نیز 
از دیگر علل گرایش جوانان به خالکوبی است. البته 
به میان  ناهنجاری فرهنگی  از یک   وقتی صحبت 
می آید، بدون تردید باید به این نکته توجه داشت که 
انتخاب های زندگی در  اشتباهات اشخاص در  اگر 
بروز این آسیب ها تأثیر داشته، اما بخش عمده ای 
نیز حاصل آموزه های غلطی است که فرد در خانواده و 
جامعه فرامی گیرد، لذا دولت، والدین، بستگان، دوستان 
و جامعه هر کدام به نوعی در تربیت نادرست فرزندان 
مقصرند. برخی سختگیری های بی مورد و نابجا، بی 
توجهی والدین به فرزندان در پی گرفتار شدن در دام 
کار و درآمدزایی، عدم ایجاد روحیه نشاط و شادی بین 
در  جوانان  پرورش  عدم  مدارس،  در  آموزان  دانش 
راستای استعداد و عالیق شان، جای خالی تفرجگاه ها 
و تفریحات سالم و... همه و همه سبب شده که بچه ها 
در جستجوی پرکردن اوقات فراغت خود و یافتن آالت 
و ادوات تفریح و سرگرمی به ویژه در جمع همساالن، 
به هر دری چنگ بزنند. در این میان، کوتاهی دستگاه 
های فرهنگی، رسانه ها و  به ویژه رسانه ملی، بیش 
از بقیه حوزه ها تأثیرگذار بوده و هست. اگر حوزه های 
همت  کار  دستور  در  محتواهای  تولید  در  فرهنگی 
گمارند، متولیان امر در فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
اکران فیلم های سینمایی یا روی صحنه بردن تئاترها 
و  با روحیات  متناسب  نمایش های خیابانِی  ارائه  و 
ُخلقیات جوانان و همسنگ با تغییرات روز دقت نظر 
داشته باشند یا رسانه ملی همانگونه که برای بیان 
همه  و  گذاشته  تمام  سنگ  تبلیغاتی  برنامه  فالن 
شبکه ها را به پخش و بازپخش آن ملزم می کند، به 
تولید برنامه های محتوایی همراه با نشاط و سرگرمی 
متناسب با دوره زندگی نوجوانان و جوانان بپردازد، قطعًا 
می توانند شخصیت های  دارای جایگاه ارزشی را در 
قالب این برنامه ها به افراد معرفی نمایند تا الگوگیری 
ها به درستی رقم بخورد و در سایه این اتفاق، هنجارها 
پررنگ تر شود و فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی، در 
جامعه به ویژه در بین جوانان رسوخ بیشتری یابد.  چرا 
که به فرموده امام خمینی)ره(؛ “بی    شک باالترین و 
واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت 
اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ 
هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل 
می دهد. استقالل و موجودیت هر جامعه از استقالِل 
فرهنگ آن نشأت می    گیرد.فرهنگ اساس ملت است.  
اساس ملیت یک ملت است. اساس استقالل یک 
ملت است. فرهنگ، مبدأ همه خوشبختی    ها و بدبختی    
های یک ملت است.... رأس همه اصالحات، اصالح 
فرهنگ است. راه اصالح یک مملکتی فرهنگ آن 
مملکت است. اصالح باید از فرهنگ شروع شود. اگر 
فرهنگ درست بشود یک مملکت اصالح می شود. 
فرهنگ، بزرگترین مؤسسه    ای است که یک ملت را 

به تباهی یا به اوج قدرت و عظمت می    کشد”.

 تغییر اساسی  در آزمون استخدامی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

مدیر کل بهزیستی استان اعالم کرد : از آن  جایی که در بدو ثبت نام، جنسیت در اکثر رشته ها فقط زن اعالم گردیده بود، با پیگیری های اداره کل بهزیستی استان، جنسیِت 
مرد نیز در کلیه رشته شغلی ها اضافه گردید. لذا داوطلبان مرد به منظور استفاده از فرصت باقی مانده، با مراجعه به سایت سازمان سنجش، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 
متقاضیان گرامی در صورت داشتن شرایط ثبت نام جهت هرگونه سوال با شماره ۳۲۴۰۰۰۷۰ الی ۹داخلی ۲۰۲ و ۲۰۳ واحد نیروی انسانی بهزیستی تماس حاصل فرمایند.
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) مدرن ب
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
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تخـت تخـت
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند

 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود
ششدانگ  یکباب ساختمان پالک ۱۶۷۰۷ فرعی از ۱۵۵۴ – اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد 

تقاضای آقای علی کدخدا در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ ساعت  ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند

تاریخ انتشار: 1399/6/27
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تثبیت  حدود پالک ۲۲۹۴ – اصلی بخش یک بیرجند
نظر به اینکه آقای حمید معادیخواه مالک ششدانگ پالک ۲۲۹۴- اصلی بخش یک 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 مراتب به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ ساعت ۱۰ صبح در محل این واحد ثبتی یا محل وقوع 
ملک به آدرس بیرجند – بازار )جمهوری ۱۴( حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود. 

علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم کنیزرضا گندمگون به استناد ۶ برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست 
 صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که اسناد مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان 

پالک های ۱۸ و ۳۸ و ۲۵ فرعی از ۵۲۸- اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی 
مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد اسناد مالکیت اولیه به ترتیب ذیل ثبت های ۵۲۰۰ و ۵۲۵۳ و ۵۲۰۲ صفحات 
۱۳۴و ۳۱۸ و ۱۳۸ دفتر امالک جلد ۳۷ به نام خانم ها شهربانو بیدختی و خانم کنیزرضا گندمگون بالمناصفه ثبت و اسناد مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی اسناد مالکیت نزد خود 
یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند در غیر این صورت بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور 

اسناد مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کوشا رخشان نوین شرق )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۵۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۰۶۹۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای امیر ابراهیم آبادی به شماره ملی ۰۶۴۰۲۰۵۱۷۸ 
 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن ابراهیم آبادی به شماره ملی ۰۶۵۲۸۴۴۹۴۴
 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم الهه ابراهیم آبادی به شماره ملی ۰۶۴۰۵۰۰۳۱۵ 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای امیر ابراهیم آبادی به 
شماره ملی ۰۶۴۰۲۰۵۱۷۸ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت۲ سال انتخاب گردید. کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای 

آقای امیر ابراهیم آبادی )مدیرعامل ( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )967444(

قصـر موبــایل راه رو
    616161  5  0915مرکز خرید و فروش خط دائم
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0۹۱۵   ۱6۵   0600
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* با دستگاه اتوماتیک )پرس بلوک با فشار برق (

* تضمین کیفیـت ) در صورت شکستگی بلوک، 
مبلـغ بلوک شکستـه از فاکتور کسـر می گردد 

و یا در خرید بعد جبران خواهد شد(

  تلفن سفارشات:  3700 610 0917 - 3700 710 0912
   نشانی کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

  نشانی دفتر فروش : بیرجند - توحید 6
* تولید کننده انواع قطعات بتنی پیش ساخته

* عرضه انواع بلوک سیمانی  دوجداره و سه جداره
* تولید انبوه بلوک سیمانی با کیفیت و درجه یک ) با طرح اختالط مهندسی شده(

شماره ثبت : 6242

شرکـت کیمیاسـازه شرق ویستـا
09150806459 - 09039642773  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی 13

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

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

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

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی



3
پنجشنبه *  27  شهریور 1399 * شماره 4731 

پیش بینی برداشت ۹۰۰ تن آلوبخارا از باغات خراسان جنوبی

پیش بینی می شود امسال ۹۰۰ تن آلوبخارا از باغات خراسان جنوبی برداشت شود. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سطح زیرکاشت این محصول در استان 
 را  ۱۷۴ هکتار اعالم کرد. عبدالرضا رضایی افزود: قائنات بیشترین میزان تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است. وی گفت: برداشت آلوبخارا در استان 

همه ساله از نیمه دوم شهریور آغاز و نیمه دوم مهر پایان می یابد. پارسال حدود ۸۹۹ تن  آلوبخارا  از ۱۶۹ هکتار سطح زیر کشت این محصول برداشت شد.
* دیروز یکی از دوستان برایم پیامی 
فرستاد ۱۰ استان هستند که ۷۰ درصد 
درآمد کشور برای آنها خرج می شود این 
را در جمع خانواده خواندم و هر کسی 
چیزی گفت و برخالف تصورم که انتظار 
داشتم همه بگویند چه ظلمی به ما استان 
های محروم می شود اما نکته جالب این 
بود که قریب به اتفاق همه گفتند استاندار 
آخر با این همه بودجه که برای استان می 
گیره یه روز صدای بقیه رو در خواهد آورد. 
اگر 3 سال قبل همین پیام را می خواندم 
در همین جمع باور کنید همه با ناامیدی 
به مسئولین بی اعتماد بودند ولی االن 
کامال مشخص است یه امید ویژه ای 
در بین مردم ایجاد شده که آقای استاندار 
و سایر مسئولین باید قدرش را بدانند در 
آینده هر اتفاقی بیفتد برنده ما هستیم 
 که طعم توسعه را کم کم چشیده ایم

 و مطالبه گرانه از آن نخواهیم گذشت 
و این را بی تعارف مرهون زحمات مرد 
شماره یک استان یعنی آقای استاندار 

عزیز و جهادی هستیم. 

* با سالم ،عرضی داشتم خدمت ریاست 
دانشگاه بیرجند لطفا به فکر نیروهای حق 
التدریس دانشگاه که با سابقه ای ۱۲ تا 
۱۵ سال بدون بیمه و به صورت تمام 

وقت کار کرده اند بکنید.

* آقایان مسئول در دانشگاه علوم پزشکی، 
چند روزی به خاطر بیماری در بیمارستان  
هایی حرف  ناباورانه  و  بودم   بستری 

 از یکی از همین خادمان سالمت شنیدم 
که هنوز دارم به آن فکر می کنم. باور 
کنید برای بیماری خودم جرات ورود به 
بیمارستان را نداشتم اما این عزیزان با چه 
شرایطی و با چه لباس های زجرآوری 
دارند کار و تالش می کنند و جان خود را 
کف دست گذاشته اند اما امان از معرفت 
هنوز  را  آنها  حقوق  و  حق  که  دولت 
متناسب با خدماتشان در نظر نگرفته 
و  هستیم  مقدس  دفاع  ایام  در  است. 
فراموشمان نشود این عزیزان هم در دفاع 
مقدسی دارند خدمت می کنند اما کاش 
مسئولین محترم کمی بیشتر آنها را درک 
کنند و در پایان از مردم و هم استانی ها 
هم می خواهم که نه برای دیدن عواقب 
بیماری کرونا بلکه فقط بخاطر قرار دادن 
یا  پرستار  یک  موقعیت  در  خودشان 
پزشک که باید با آن شرایط سخت و با 
آن لباس های آنچنانی خدمت می کنند 
لحظه ای فکر کنند و با رعایت نکات 
بهداشتی بار سنگین مبارزه با این ویروس 

را برای این عزیزان کمتر کنند.  

* از آوا بعیده که حرف های مفت برخی 
 اصولگرایان علیه احمدی نژاد را چاپ 
می کند احمدی نژاد اگر کاری کرده بود 
که باید خجالت بکشد آن کار خدمت 
را  آن  آقایان  بقیه  که  بوده  مردم   به 
نمی پسندیدند. احمدی نژاد بداند حاال 
که ما قیمت آپارتمان ها را در دولت 
تدبیر می بینیم تازه می فهمیم او که 
پناهش  و  پشت  خدا  و  کرد  چه  بود، 
باشد. کسی که خدا عزت بدهد چند 
در  را  او  توانند  نمی  اصولگرا  تندروی 
هر  و  دهند  جلوه  خراب  مردم  بین 
و  گردد  برمی  خودشان  به  کنند  چه 
یاد خرابکاری های خودشان  را   مردم 

می اندازد.

* بیست متری اول غربی مدرس در 
شهریور چندین بار قطعی برق داشته لطفا 

اتفاقات برق بیرجند بررسی بفرمایید.

* آقای نقوی از اصولگرایان دوآتیشه 
اگر  که  بودند  فرموده  تان  روزنامه  در 
نیایند   ۱۴۰۰ انتخابات  به  اصالحات 
و  رسند  نمی  وحدت  به  اصولگرایان 
این نمونه بارز تفکرات سیاه و سفیدی 
برخی آقایان است اگر کسی با افکار 
شما موافق بود از شماست و اال دشمن 
جریانات  در  فقط  و  شود  می  حساب 
داخلی خود حول یک دشمن می توانند 
هماهنگ شوند و نه حول یک هدف 

مقدس که خدمت به مردم باشد.

*  ضمن تشکر از سفید پوشان جبهه 
سالمت جا داره از بی مسئولیتی برخی 
پزشکان ... هم انتقاد کنیم فقط کافیه 
برای معاینه تشریف ببرید همه چیز 
واضحه انگار باور کردن دارن خدمات 

رایگان میدن!!

* نمی توانم دور زدن تحریم ها را لو 
دهم خنده دار ترین جک سال بود که 
وزیر نفت در مجلس گفته است . عزیزم 
همیشه فسادها در همین بستر کارهای 
یواشکی اتفاق افتاده کمی مردم را ... 

فرض کرده اید جناب وزیر.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

 کمپ گردشگری آبیز
زیر ذره بین استاندار

 ایسنا - استاندار از پروژه احداث زیرساخت
کرد.  بازدید  آبیز  گردشگری  کمپ 
استاندار  سفر  مصوبات  از  پروژه  این 
به زیرکوه است. با تأمین ۲۰۰ میلیون 
اعتبارات شهرستان،  محل  از  تومان 
پروژه برق رسانی به کمپ گردشگری 
کلید خورد. تأمین روشنایی این کمپ 
در قالب ۱۱۰۰ متر شبکه برق و یک  
تومان  میلیون   ۵۲۵ هوایی،  پست 
اعتبار نیاز دارد. تأمین اعتبارات مورد 
زیرساخت  سایر  اجرای  برای  نیاز 
های کمپ گردشگری آبیز از محل 
اعتبارات ملی و از حوزه وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اجرای آالچیق،  است.  پیشنهاد شده 
 نورپردازی محوطه، احداث کافی شاپ
و چند سرویس بهداشتی و... از امکانات 
پیش بینی شده برای این پروژه است. 
کمپ گردشگری در منطقه کوهستانی 
باالدست  در  و  شاسکوه  کوه  جنب 
قنات آبیز به عنوان پرآب ترین قنات با 
هدف جذب گردشگر احداث می شود. 
استاندار از پروژه بهسازی ورودی شهر 
آبیز هم بازدید کرد. این پروژه که از 
مصوبات سفر استاندار به زیرکوه است 
به متراژ ۲.۵ کیلومتر در ورودی شهر 
آبیز در حال اجراست. اجرای این پروژه 
۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. جدول 
گذاری و زیرسازی یک الین از این 
محور انجام شده و از یک ماه آینده 
آسفالت می شود. با اجرای این محور، 
دو بخش بافت قدیم شهر و شهرک 
آبیز به هم متصل می شود. ورودی آبیز 

از نقاط حادثه خیز زیرکوه است.

خبر ویژه

اطالع رسانی کنید
  مردم مشارکت می کنند

پیش  سال  چند  مالیات  اداره  سالم. 
بود در روزنامه  یک کار جالبی کرده 
آوا خواندم که گزارش داده بودند مثال 
عواید حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 
را به چه نسبتی به کدام شهرداری ها 
داده اند و شهرداری ها بر اساس آن چه 
 پروژه هایی انجام داده اند. این شفافیت 
می تواند کمک زیادی به انگیزه مردم در 
خصوص مشارکت در تامین منابع مالی 
برای حکومت داری اسالمی کند حاال 
اگر در بقیه حوزه ها مسئوالن محترم 
هم این گزارش را بدهند خیلی خوب 
است. مثال خمس و زکاتی که به دفاتر 
ائمه جمعه داده می شود یا عوارضی که 
به شهرداری ها می دهیم و یا عوارضی 
که روی قبوض شرکت های خدماتی 
شود  شفاف  کامال  اینها  اگر  آید  می 
مردم انگیزه بیشتری خواهند داشت. 
مثال مردم منطقه مهرشهر دوست دارند 
بدانند که اگر عوارض شهرداری می 
دهند آیا به نسبت در منطقه شمال شهر 
هم خدمات می گیرند و یا نه به قسمت 
دیگری تزریق می شود و یا مثال اگر 
مردم خراسان جنوبی مالیات می دهند 
این درآمدهای مالیاتی در استان هزینه 
می شود یا به حساب خزانه ملی می 
رود و خرج رفاه پایتخت نشینان می 
شود و یا موارد مصرف خمس که در 
استان پرداخت می شود در خود خراسان 
جنوبی به نیازمندان و جامعه هدف اشاره 
شده در قوانین شرع داده می شود و یا 
 به صورت دیگری اقدام می شود. از آوا 
می خواهم اگر قرار است مشارکت در 
جامعه اسالمی باال باشد باید شفافیت 
هم باال باشد تا همگان از همه چیز 
باخبر باشند. من به عنوان یک شهروند 
می توانم ادعا کنم اگر به عنوان مثال 
روشن  مردم  برای  وقف  کارکردهای 
شود و مثال گفته شود فالن موقوفه 
چه نیاتی دارد و چقدر درآمد دارد و چقدر 
بر اساس نیات واقف هزینه شده آنوقت 
خیلی ها با دیدن این شفافیت انگیزه پیدا  
می کنند به مقوله وقف ورود پیدا کنند 
این در حالی است که ما در استان فقط 
می شنویم این اراضی یا امالک موقوفه 
است و هیچ کس از عواید و نحوه هزینه 
کرد آن با خبر نیست. این مسئولیت 
روزنامه محلی است که به این مسائل 
بپردازد و ما نیز از آوا که در طول سال ها 
همراه خانواده های این منطقه محروم 
بوده انتظار داریم در این خصوص اهتمام 

ویژه تری داشته باشد. 
ح . ا از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خرمای طبس همچنان گمنام است
روزها  این  جنوبی  خراسان  خرماکاران 
دل پر دردی دارند و نبود قیمت مناسب، 
و  پسند  مشتری  و  شکیل  بندی  بسته 
دپوی محصول در سردخانه ها سبب شده 
محصول با قیمت مناسب به فروش نرسد 
یا به مصرف دام ها برسد. به گزارش تسنیم، 
نظر  از  خاورمیانه  شهر  بزرگترین  طبس، 
وسعت است؛ شهری کویری و بسیار گرم 
که در ایام تابستان به ویژه در فصل خرما 
پزان دمایش به باالی ۴۵ درجه می رسد. 
بهره برداران طبسی در این هوای گرم تمام 
تالش خود را به کار می گیرند تا محصولی 
شیرین و پرخاصیت را روانه بازار کنند. زن 
و مرد، بزرگ و کوچک درحال جمع آوری 
خرما از نخلستان های طبس هستند. بهره 
برداران خرمای طبس این روزها از ضربه 
کرونا به محصول شان دل پر دردی دارند.

کرونا که آمد، خرما 
روی دستمان ماند

در  خرما  برداران  بهره  از  یکی  دعوت  به 
طبس به خانه اش می رویم، وارد خانه که 
می شویم انباری بزرگ پر از خرما مشاهده 
و  شده  انباشته  هم  روی  که  می کنیم 
بیشترشان خشک شده و گویا قرار است 
خوراک دام شود. وی گفت: این خرماهایی 
که می بیند محصول سال قبل است. کرونا 
که آمد محصول بر روی دستمان ماند و 
طبسی  بهره بردار  این  نداشت.  مشتری 
برای  دلیل کمبود سردخانه  به  بیان کرد: 
شدیم  مجبور  طبس  در  خرما  نگهداری 
خرماها را در خانه نگهداری کنیم و شیوع 
نوروز سبب  ایام  در  مسافر  کمی  و  کرونا 
شد خرماها خشک شود و امروز آنها را به 

مصرف دام برسانیم. 

محصول سال قبل
هنوز در انبار است 

مشغول  حالی  در  امسال  شد:  یادآور  وی 
برداشت محصول جدید هستیم که جایی 
برای انبار آنها نداریم و هنوز محصول سال 
قبل در انبارها است و اگر مسئوالن فکری 
نیز  امسال  خرمای  برندارند  فروش  برای 
مانند سال گذشته باید به مصرف دام برسد.
شهرستان  خرمای  متأسفانه  گفت:  وی 
ارسال  شهرستان ها  سایر  بندی  بسته   در 

می شود و کسی نام طبس را نمی شناسد. 
با وجود سپری شدن سال ها از این مشکل 
باز هم برندسازی از مشکالت خرماکاران 

در این شهرستان است.
یکی دیگر از بهره برداران خرما در طبس 
گفت: خرما میوه ای بهشتی و پرخاصیت 
این محصول کام ما  این روزها  اما  است 
خرما  قیمت  که  چرا  نمی کند  شیرین  را 
کسی  هر  و  است  نامشخص  همچنان 
و  می کند  خریداری  را  آن  قیمت  یک  با 

این نامشخص بودن قیمت سبب حضور 
دالالن در بازار خرما می شود.

مشتری  و  شکیل  بندی  بسته  نبود  وی 
مشکالت  دیگر  از  را  خرما  برای  پسند 
دانست و عنوان کرد: قرار بود برای حمایت 
فروش  برای  محلی  بازارچه  کشاورز  از 
محصوالت کشاورزی در طبس راه اندازی 
شود اما هنوز این طرح اجرایی نشده است.

این بهره بردار ادامه داد: اگر خرمای تولید 
شده را با قیمت ۲۰ هزار تومان خریداری 
کنند دالالن با سود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن را 

روانه بازار می کند.

زیرساخت های زنجیره
خرما تکمیل می شود

رئیس جهاد کشاورزی طبس نیز با پیش 
بینی برداشت 3 هزار و ۴۰۰ تن خرما در 
طبس اظهار کرد: در راستای حل مشکالت 

بهره برداران خرما در طبس مجوز سه واحد 
سردخانه هزار تنی در دست اقدام است که 
دو مداره است و پس از بهره برداری یکی 
از زیرساخت های زنجیره خرما را تکمیل 
به  پاسخ  در  نیز  طبس  شهردار  می کند. 
شهرستان  این  در  محلی  بازارچه  وعده 
بود  قرار  کشاورز  از  حمایت  برای  گفت: 
بازارچه محلی در طبس راه اندازی شود تا 

محصوالت خود را عرضه کنند و در حال 
حاضر این بازارچه با شش هزار متر در حال 
احداث است که پیش بینی می شود تا یک 

ماه آینده تکمیل شود.

نبود سردخانه، باغداران
نهبندانی را هم درگیر دارد

اما عالوه بر مشکالت خرماداران در طبس 
که قطب اول خرما در استان است، دومین 
قطب خرما در خراسان جنوبی خرما داران 

شهرستان نهبندان نیز از نبود سردخانه برای 
از  یکی  دارند.  گالیه  محصول  نگهداری 
بهره برداران خرما در نهبندان گفت: عمده 
مشکالت در این حوزه، نبود بسته بندی و 
سردخانه است و ناچاریم محصول خود را 
با هر قیمتی که  در همان زمان برداشت 
فروش  به  می شود  اعالم  دالل  سوی  از 
برسانیم. مدیر جهاد کشاورزی نهبندان نیز 
در گفتگو با تسنیم افزود: سطح زیرکشت 
خرما در این شهرستان 3۶۵ هکتار است 
که ۲۵۰ هکتار بارور و ۱۱۵ هکتار غیر بارور 
است و پیش بینی می شود ۶۷۵ تن خرمای 
برداشت شود.مالکی  بومی  اصالح شده و 
افزود: محصول خرمای تولیدی در نهبندان 
در بازار این شهرستان و استان های همجوار 
به فروش می رسد که پیش بینی می شود 
۱۰۰ میلیارد ریال عاید خرما کاران شود اما 
نبود سردخانه و نبود برندسازی از مشکالت 
خرماداران است. آن طور که مسئوالن در 
شهرستان طبس می گویند نیمی از خرمای 
تولیدی در طبس در استان مصرف می شود 
و نیمی دیگر نیازمند ساماندهی است و اگر 
دام ها  مصرف  به  ناچار  به  نشود  فروخته 
می رسد و یا به شیره خرما تبدیل می شود 
که باز هم به ضرر کشاورز است. هرساله 
قبیل  از  مشکالتی  خرما  برداشت  هنگام 
نامشخص بودن قیمت، نبود بازار مناسب 
برای فروش و نداشتن بسته بندی مناسب 
استان  خرمای  محصول  که  شده  سبب 
فروش  به  خرماکاران  نامطلوب  قیمت  به 
برسد. خواسته خرماکاران این است که این 
وضعیت سر و سامان گیرد و برنامه ریزی 
مدونی برای محصوالت که ارزآوری دارد 
به  را  کشاورز  هزاران  آوری  نان  چرخه  و 
که  باشد  گونه ای  به  در می آورد،  چرخش 
کشاورز کمتر ضرر کند و از طرفی تدابیری 
اندیشیده شود تا کرونا سبب آشفتگی بازار 

نشود.

دل پردرد خرماکاران بزرگترین شهر خاورمیانه از دپوی محصول در سردخانه ها

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی شرق سویل )سهامی خاص( به شماره ثبت 1334 و شناسه ملی 
10980140215 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام مطالعات 
امکان سنجی فنی و اقتصادی، مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای راه های روستایی، فرعی و اصلی آزادراه 
ها، پل ها و تونل ها، ابنیه فنی مربوط و بهسازی آنها و انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه راهداری و 
نگهداری ماشین آالت .مطالعه نقاط حادثه خیز، ترافیکی و بهسازی راه ها .انجام مطالعات و نظارت بر تقاطعهای 
شهری و غیرشهری. کنترل و بازرسی فنی ناوگان عمومی و خصوصی )باری و مسافری( با اخذ مجوز از مراجع 
ذیصالح. مطالعه و طراحی و برنامه ریزی سیستم های مختلف حمل و نقل جاده های زمینی، هوایی، دریایی، 
راه آهن و خطوط لوله جهت جابجایی کاال و مسافر در سطوح مختلف درون شهری و برون شهری برای کلیه 
 تأسیسات زیربنایی و ناوگان ترابری، سیستم های کنترل و هدایت ترافیک، سیستم های حمل و نقل هوشمند .
مدیریت و سازماندهی سیستم های حمل و نقل. خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی و اخذ نمایندگی مجاز از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها ، مشارکت 
و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور به جز انجام حمل و نقل کاال و 
 مسافر برون شهری و ترانزیت . پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی. ضمنا ثبت موضوع فعالیت 

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 )959201(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظروف یکبار مصرف سپهر درخشان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 
703 و شناسه ملی 10360023776 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/04/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی اکبر دعاگو به شماره ملی 0651637295 و خانم راضیه دعاگو به 
شماره ملی 0640185355 و خانم مرضیه دعاگو به شماره ملی 0651972558 و خانم مریم دعاگو به شماره 
ملی 0651892864 و آقای محسن دعاگو به شماره ملی 00651809800 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مرتضی ثنایی نیا به شماره ملی 0651832063 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم فاطمه دربازی به شماره ملی 3719681149 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )961341(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظروف یکبار مصرف سپهر درخشان بیرجند )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 703 و شناسه ملی 10360023776 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1- آقای محسن دعاگو به شماره ملی 0651809800 به عنوان رئیس هیئت 
مدیره و خانم مرضیه دعاگو به شماره ملی 0651972558 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
مریم دعاگو به شماره ملی 0651892864 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر دعاگو به 
شماره ملی 0651637295 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم راضیه دعاگو به شماره 
ملی 0640185355 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای علی اکبر دعاگو )مدیر عامل( و محسن دعاگو )رئیس 
هئیت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خانم مرضیه دعاگو )نایب رئیس هئیت مدیره(

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )961344(

تاسیس شرکت آریا ماد انرژی خاورمیانه )سهامی خاص( درتاریخ 1399/05/26 به شماره ثبت 
6303 به شناسه ملی 14009366247 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام هر گونه فعالیت در 
راستای تامین برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه مصارف خانگی ، عمومی ، صنعتی ، کشاورزی 
، تجاری والکتریکی و الکترونیکی و تاسیساتی، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از 
تاسیسات و انجام کلیه معامالت مربوط به برق که برای تحقق اهداف شرکت الزم می باشد. 
کلیه امورفنی و مهندسی و خدماتی و فروش و واردات تجهیزات برقی ، توزیع و انتقال نیرو، در 
زمینه سیستم های)مخابراتی ، کامپیوتری، شبکه ،ارتباطات رادیویی ، سیستم های هوشمند 
، کارتخوان ها ، دستگاه های نوبت دهی ، حضور و غیاب ، خودپرداز ، تجهیزات الکتریکی و 
الکترونیکی و تاسیساتی، کنترل تردد ، درب های اتوماتیک ، گیت های امنیتی ، دکل، صوتی 
و تصویری ، هشداردهنده ، پروژه های الکتریکی( ادارات و سازمانها و بانکها و اماکن و ایجاد 
نمایشگاه در کلیه زمینه های فوق الذکر ومدیریت مصرف انرژی ، انرژی های تجدید پذیر 
)خورشید ،باد( ، مدیریت بر تجهیزات از راه دور ،مانیتورینگ ،سیستم مدیریت مصرف ساختمان 
)BMS( ، تاسیسات جریان ضعیف ، PLC )برنامه اتوماسیون صنعتی( ، توزیع و انتقال نیرو ، 
اجرای کلیه تاسیسات و تجهیزات ساختمان )آب ، برق ، گاز ، فاضالب و مکانیکی( ، تاسیسات 
و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب و ایستگاهای پمپاژکوچک – نورپردازی سازه ها 
و المان ها و اجرای انواع آب نماهای شهری اعم از موزیکال ، پویا ، اینتراکتیو ، پرده آب ، 
اجرای سیستم های هوشمند هشداردهنده و عمل کننده - سرویس نصب و اجرای تجهیزات 
ترافیکی و همچنین شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها، سازمان ها و ادارات و شرکت های 
دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها. 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 عنابستان ، کوچه انقالب 
10]آیت ا... عارفی 24[ ، خیابان انقالب ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9719653969 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره ب/269/15/1270 مورخ 1399/05/20 نزد بانک پست بانک ایران شعبه 
مرکزی بیرجند با کد 1384 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای خلیل رضازاده 
آقای حسین  به مدت 2 سال،  به سمت عضو هیئت مدیره  به شماره ملی 0640127381 
رضا زاده به شماره ملی 0650172183 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب 
 رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای اسماعیل مهدی زاده به شماره ملی 0933727976 
به سمت رئیس 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 رضازاده )مدیر عامل ( وآقای اسماعیل مهدی زاده )رئیس 
 هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . 
بازرسان: خانم معصومه حاجی آبادی به شماره ملی 0653372191 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی و آقای رضا جلیلی نیا به شماره ملی 0880120371 به سمت بازرس 
اصلی 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 )960102(



موفقیت و انرژی

والدین موفق

توانایی های منحصر به فرد

اولین قدم برای افزایش اعتماد به نفس این است 
که خودتان را باور داشته باشید. بپذیرید که شما 
منحصر به فرد هستید. به قول والت ویت  من، 
شاعر معروف قرن ۱۹، »تو اینجا هستی و زندگی 
و هویت تو جاری است و تو تاثیر منحصر به فرد 
خود را بر بازی قدرتمند زندگی خواهی گذاشت.«
هیچ کسی با مشابهت کامل به شما روی کره  
زمین وجود ندارد. هیچ کس با توانایی های دقیقا 
مشابه به شما نه به دنیا آمده و نه به دنیا خواهد 
آمد. هیچ کس استعداد ها، توانایی ها، تجربه ها و 
زاویه نگاه شما را ندارد. همه   این ها فقط متعلق 
به شخص شماست. فراموش نکنید که شما 

منحصر به فرد هستید.

والدین موفق چه ویژگی هایی دارند؟

ابتدایی  های  سال  در  به خصوص   ، کودکان 
تولد ، نیاز دارند به آغوش کشیده شوند ، حمل 
شوند و گاها تنبیه شوند. برخی از خانواده ها می 
ترسند که نکند اینگونه ارتباطات فیزیکی نزدیک 
و یا حتی اجازه دادن به فرزندان برای خوابیدن 
درتختخواب والدین، منجر به وابستگی شدیدی 
این گونه  واقع،  آنها شود. در  میان کودکان و 
فرزندان با اعتماد بیشتری نسبت به خانواده خود 
بزرگ می شوند و همین طور اعتماد به نفس 

بیشتری نسبت به خود خواهند داشت.
فرزندانی که در منزل به خوبی به والدین کمک 
می کنند در آینده به کارمندانی تبدیل می شوند 
که همکاری بهتری با دیگران از خود نشان می 
دهند، زیرا هم مسئولیت پذیر هستند و هم می 
توانند کشمکش های بین اعضای تیم را تحمل 
و مدیریت کنند. با انجام دادن کارهایی مانند 
تمیز کردن اتاق یا لباس خودشان می فهمند 
 برای اینکه جزئی از این دنیا شوند باید بتوانند 

جزئی ترین کارهای خود را انجام دهند.
بر اساس نتایج تحقیقات، فرزندان مادرانی که 
تحصیالت متوسطه را پشت سرگذاشته و یا 
وارد دانشگاه شده اند، به احتمال بیشتر از این 

تحصیالت برخوردار خواهند شد. 
بنابراین تحصیالت و سطح سواد پدر و مادر به 
عنوان عاملی موثر در ترغیب بچه ها به ادامه 
تحصیل محسوب می شود. بیشتر فرزندانی که 
از مادر ۱8 سال یا کمتر متولد شده اند، معموال 
موفق به اتمام تحصیالت متوسطه و ورود به 

دانشگاه نشده اند. 

کفش راحت بپوشید

همان طور که می گویند پا، قلب دوم آدم است و 
می تواند تأثیر زیادی در سالمتی داشته باشد، در 
ایجاد دردهای ناحیه زانو هم مؤثر است. حتما 
حواس تان باشد کفی کفش تان نرم باشد تا فشار 

وارد بر زانوهای تان کمتر شود. پزشکان معموال 
به بیمارانی که مبتال به آرتروز زانو هستند توصیه 
می کنند از کفی های مخصوص در داخل کفش 
استفاده کنند. کفش هایی بپوشید که لیز نباشد و 

خطر زمین  خوردن برای تان نداشته باشند. 

دوش آب سرد مانع شکستگی مو

خشکی  برابر  در  موها  و  پوست  از  سرد  آب 
محافظت می کند و از شکستگی و آسیب موها 
جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر شستشو با 
آب سرد به موها کمک می کند تا مواد مغذی را 

حفظ کنند. وقتی با آب سرد دوش بگیرید رطوبت 
موهایتان نیز حفظ خواهد شد. بنابراین موها در برابر 
شانه زدن مقاوم تر خواهند بود. آب سرد مخصوصا در 
مکان های مرطوب بهترین انتخاب برای موها خواهد 
بود به صورت هفتگی بدن و مو را با آب سرد بشویید.

چرب شدن زود هنگام مو

شستشوی روزانه و زیاد موها، چربی طبیعی پوست 
سر را از بین برده و باعث تحریک آن می شود. 
در نتیجه پوست سر مجبور به تولید سبوم )چربی( 
بیشتر می شود. بهترین کار برای افراد با موهای 

چرب این است که موها را دو تا سه مرتبه در هفته 
شامپو بزنند. بهتر است از محصوالت مالیم استفاده 
کنید و آنها را فقط به نوک و ساقه موها بزنید، نه 
به ریشه آنها، چون زیاده روی در استفاده از این 

محصوالت باعث چرب شدن موها می شود.

هرگز پوست مرغ را مصرف نکنید

قسمتی از مرغ به دلیل عوارض خطرناک نباید 
مصرف شود. از پرمصرف ترین مواد غذایی در 
کشور ما مرغ است که با آن غذاهای متنوع و 
خوشمزه ای می توان تهیه نمود. اما مصرف برخی 

از قسمت های مرغ برای سالمتی مضر است. 
پوست دارای اسید چرب اشباع و کلسترول زیادی 
است و کالری باالیی دارد بنابراین سبب اضافه 
وزن و بیماری های خطرناک دیگری خواهد شد. 

در مصرف پا و جگر هم احتیاط الزم است.

آیا آبریزش بینی از عالئم کرونا ست؟

عالئم بیماری کرونا شبیه آنفلوآنزا و سرماخوردگی 
است، البته عالئم اصلی این بیماری تب، سرفه 
خشک و خستگی است. آیا آبریزش بینی هم از 
عالئم کووید ۱۹ است؟ شواهد موجود نشان می 

دهد بیماری کووید۱۹ دارای عالئم متعدد است و 
بسته به سن و جنس افراد، عالئم خفیف یا شدید 
ظاهر می شود که آبریزش بینی می تواند یکی از 
عالئم بالقوه این بیماری باشد. در صورت ظاهر 
شدن این عالئم، مراجعه به پزشک ضروری است.

سازمان غذا و دارو عنوان کرد: امسال به گونه ای برنامه ریزی شده  که یکی از اعضای خانواده بتواند با مراجعه 
به داروخانه و ثبت کد ملی خود و دو نفر دیگر از اعضای خانواده اش، تا سقف سه عدد واکسن آنفلوآنزا دریافت 
کند.  اولویت در این زمینه با گروه های در معرض خطر مانند افراد باالی ۶۵ سال، زنان باردار، مبتالیان به 
بیماری های زمینه ای و نقص ایمنی و... است.برای ارائه واکسن سه نوع قیمت داریم. گروه اول شامل همان 
دو و نیم میلیون دوز است که به صورت رایگان توزیع می شود. گروه دوم سالمندان باالی ۶۵ سال هستند 
که باید با ثبت کد ملی و احراز هویت واکسن را از داروخانه ها با قیمت حدود ۴۲ هزار تومان تهیه کنند. برای 

کودکان زیر ۵ سال هم واکسن سه ظرفیتی در داروخانه ها توزیع می شود..

شروین شکوهی، متخصص عفونی گفت: کودکان نسبت به بزرگساالن بیشتر بی عالمت هستند و 
اگر ناقالن خطرناکی محسوب می شوند به دلیل این است که نمی دانند به کرونا مبتال شده اند تا بتوانند 
خودشان را از دیگران دور نگه دارند.با شروع فصل پاییز و شیوع بیماری آنفلوآنزا وضعیت خطرناک تر 
خواهد شد زیرا نمی دانیم زمانی که ویروس ناشناخته کرونا با آنفلوانزا همراه شود، چه شرایطی را ایجاد 
خواهد کرد. به همین دلیل در حال حاضر افراد دارای بیماری های خاص به خصوص کسانی که احتمال 
 مبتال شدن آن ها  به بیماری آنفلوآنزا زیاد است باید واکسن آن را به موقع بزنند.کودکان زیر ۷ سال 

)۶ ماهه تا ۷ سال( گروه پرخطر محسوب می شوند و باید واکسن بزنند. 

کودکان زیر ۷ سال واکسن آنفلوانزا تزریق کنندنحوه “توزیع” و “قیمت” واکسن آنفلوآنزا

بیست وهفتم شهریور، سالروز درگذشت شهریار، شاعر 
بزرگ معاصر، سال هاست که به  عنوان روز ملی شعر و 
ادب فارسی انتخاب شده است. این تصمیم، با همت دکتر 
علی اصغر شعردوست، نماینده مردم تبریز در دوره ششم 
مجلس شورای اسالمی و تصویب شورای عالی انقالب 

فرهنگی گرفته و چنین روزی در تقویم ایران ثبت شد.
هنری  نام  با  که  بهجت تبریزی  محمدحسین  سید 
»شهریار« شناخته می شود، در تاریخ یازدهم دی ماه سال 
۱۲8۵ هجری شمسی در تبریز متولد شد و پس از 8۲ سال 

زندگی پربرکت برای ادبیات و فرهنگ ایرانی معاصر، در 
سال ۱۳۶۷ هجری شمسی در تهران درگذشت و پیکرش 
در مقبره الشعرای تبریز به خاک سپرده شد.دیوان شهریار 
مجموعه ای ارزشمند از انواع شعر فارسی همچون غزل، 
قصیده ، قطعه ، رباعی و شعر نو در حال وهوا های عاشقانه 
و عارفانه ، مذهبی و اخالقی و موضوعات دیگر است. 
شهریار یکی از مهم ترین شاعران مکتب رمانتیسیسم 
ایرانی است و شعرش در عین حال که استادانه سروده 
شده، به زبان عموم مردم است و هر کس با هر سطح 

سوادی که دارد در مرتبه خویش می تواند با آن ارتباط 
برقرار کند.بهترین جلوه هنر شهریار در ادبیات فارسی، 
سرودن غزل های عاشقانه بسیار زیبا و با عاطفه ای صادقانه 
و تأثیرگذار است. او همچنین یکی از مهم ترین شاعران 
آذری زبان معاصر است و منظومه »حیدربابا«  ی شهریار 
یکی از جاودانه ترین شعر ها در این زبان است.شهریار در 
است: »روی مسند حافظ، شهریار  بیتی چنین سروده 
بی مایه/ تا کجا بینجامد، انحطاط ایرانی!« تردیدی نیست 

که شاعر فروتنی را خواسته است ابراز کند.

درنگی در »روز ملی شعر و ادب فارسی«

پنجشنبه ۲۷  شهریور    ۱۳۹۹ * شماره  ۴۷۳۱
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

یاد یاران

شهید سید مهدی مظفری                 نام پدر: سیدمحمود             نام شهرستان: فردوس
پدر و مادر عزیزم مانند کوه استوار باشید و استقامت و پایداری از خود نشان دهید و در این راه دین اسالم بکوشید که هر چه بکوشید هنوز هم کم است.

به یک راننده جرثقیل  و یک 
جوشکار در و پنجره نیازمندیم.

۳۲۲۱۱۷۷۳ م
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با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0۹۱۵  ۳۶۳  ۳۶4۷ @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

خیابان ارتش  09۱5۲۱۷4998 - 09۱5۳6۲4998  
۳۲۲۱8490 - ۳۲۲۱8۲۲9

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

برگ سبز و سند خودروی سواری 
پژو تیپ 405GLX-Xuv به شماره 

پالک 894 ج ۳9 ایران 5۲ و شماره 
موتور ۱۲4k۱۱06۳۳9  و شماره 

 NAAM0۱CE8HK۱۲0989 شاسی
به نام محمدرضا رهبردار به کد ملی 

065۱805864 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

شناسنامه اینجانب حسین 
زارعی به شماره شناسنامه 
۱0۳ مفقود گردیده از یابنده 

تقاضا می شود با شماره 
09۱5۳6۳9059 تماس گرفته 

ومژدگانی دریافت نماید.

ی
ود

فق
م

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

کارخانجات، ماشین آالت و مرغداری

   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳4          09۱5۷6۱۷050 - ۳۲4۳5050

غذای آماده گل نرگس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

صـد در صـد ایـرانی
سجادشهر، فلکه نیک اختر

32461009 - 32461002 - 09156580716
 نوشابه رایگان

الستیک اکبری

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 09۱54۱۳۱۳55

۳۲۳۳8۳48 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

خرید و فروش کلیه لوازم منزل و اداری     
اختالف قیمت را با ما تجربه کنید 

 )فقط با یک تماس(   
   نبش ۱۷ شهریور ۲۷

واتساپ:
09۱566۳۳9۳۷ -09۳۳56۱۲508 

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵ - سعدی

جابجایی اثاثیه با کامیون اتاق بزرگ مسقف،پتودار و ضربه گیر
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های 4/5 متری تا 5/5 و 6/5 متری اتاق بزرگ
شهرهای تهران،مشهد،زاهدان،یزد،کرج و بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه   در اسرع وقت

کارگر تنها جهت
تخلیه یا بارگیری 

داریم

طراحی اپلیکیشن اندروید دائمی مناسب
 انواع سایت و )فروشگاه های اینترنتی(
 برای سفارش و مشاوره تماس بگیرید.

090۲۱60۷۳۷۳- قیمت فقط 500 هزار تومان

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

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

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 0۹۱۵۵۶۱۲۵۳۳
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افزایش جان باختگان کرونا در خراسان جنوبی به ۱۴۹نفر

صدا و سیما -تعداد فوتی های بیماری کرونا در خراسان جنوبی با ثبت یک مورد جدید به ۱۴۹نفر رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجندا، با بیان اینکه هم 
اکنون ۱۶۲بیمار با عالئم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند گفت: از این تعداد ۶۱نفر مبتال قطعی بیماری کرونا و ۸نفر از مبتالیان 

کرونا در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. دهقانی با بیان اینکه حال عمومی ۲نفر از بیماران کرونایی بستر در بخش مراقبت های ویژه وخیم است.

اورژانس  گفت:  نهبندان  فرماندار   *
۱۱۵ از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ هزار 
و ۷۰۰ ماموریت در مناطق مرزی، دور 
افتاده و محروم این شهرستان مرزی 

انجام داده است.
* مدیر امور عشایر نهبندان گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون ۱۴ طرح عمرانی 
و خدماتی برای عشایر این شهرستان با 
اعتبار یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان 

اجرا شده است.
نیازمند در ۳۵ روستای  بیمار   ۴۵۰ *
خوسف توسط پزشکان اصفهانی ویزیت 

شدند و داروی رایگان دریافت کردند.
*خراسان جنوبی با پرداخت ۳ میلیارد 
و ۱۹۳ میلیون تومان تسهیالت ویژه 
آسیب دیدگان از کرونا، رتبه اول را در 

بین استان ها دارد.
* ۱۵ اثر نمایشی به اولین جشنواره تئاتر 

خیابانی خراسان جنوبی ارسال شد.
* سرویس های آب رسانی به مناطق 
با  روستایی استان امسال در مقایسه 

پارسال ۶۰ درصد افزایش یافت.
* متهمان پرونده های قاچاق در استان 
جزای  ریال  ۶۲۰میلیون  پرداخت  به 

نقدی در حق دولت محکوم شدند.
* مجوز فعالیت ۵ گروه نمایشی در استان 
از ابتدای امسال تاکنون صادر شده است. 

اخبار  کوتاه 

گسترش محدوده شهری بشرویه و طبس

صداوسیما- در جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان که روز گذشته به ریاست استاندار 
شهری  محدوده  شد،  مصوب  شد  برگزار 
شهر های بشرویه و طبس افزایش یابد. استاندار 
در این نشست تاکید کرد: نباید مشکل کمبود 
زمین برای مسکن در روستا ها داشته باشیم و 
باید زمین مورد نیاز در روستا ها به افراد واجد 
همچنین  معتمدیان  یابد.  اختصاص  شرایط 
افزود: یکی از مهمترین برنامه های ما تکمیل 
طرح های عمرانی با پیشرفت زیاد است. وی 
همچنین با بیان اینکه دستگاه های اجرایی تا 
۳۱شهریور فرصت دارند اعتبارات امسال خود 
را جذب کنند افزود: اگر مدیر دستگاهی اقدام به 
جذب اعتبار خود نکند به مردم اعالم می شود. 
استاندار با اشاره به اختصاص ۷هزار و ۵۰۰پنل 
خورشیدی به استان تا پایان سال گفت: برای 
توسعه روستا ها از خیران باید کمک گرفت. 
در این نشست ۳مصوبه در حوزه طرح های 
محدوده های  افزایش  و  الحاق  پژوهشی، 
شهری و جذب کامل منابع اعتباری سال۹۸ 

به تصویب اعضای شورا رسید.

۸۸ پرونده تخلف نانوایان
 در خراسان جنوبی رسیدگی شد

ایسنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: با 
بازرسی های انجام شده توسط تعزیرات حکومتی 
۸۸ پرونده تخلف نانوایان به علت رعایت نکردن 
دستورالعمل های بهداشتی محکوم به پرداخت ۹۳ 
میلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۹۶ تومان جزای نقدی شد. 
محمدحسین اشرفی، اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون تعزیرات حکومتی در بخش کاال و خدمات 
به ۹۶۸ پرونده و در بخش بهداشت و درمان به 

۲۱۸ پرونده رسیدگی کرده است.

برگزاری جلسه پیگیری مصوبات 
مربوط به اراضی و امالک بنیاد 
مستضعفان در شهرستان درمیان

استاندار خراسان  ماه ۱۳۹۷  اسفند  پیرو سفر 
جنوبی به شهرستان درمیان و اجرایی کردن 
مصوبات روز گذشته با حضور طالقانی مدیر 
کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان و 
به ریاست فرماندار درمیان جلسه پیگیری این 
مصوبات در محل سالن جلسات فرمانداری با 
شرکت دیگر اعضا برگزار شد. حسینعلی بخشی 
در این جلسه بر همکاری اموال و امالک بنیاد 
مستضعفان استان در خصوص تأمین زمین برای 
متقاضیان احداث مسکن اقشار کم درآمد در همه 

شهرها بخصوص شهر اسدیه تأکید کرد.

سیاه چادر عشایر ، بیشترین سهم 
صادرات صنایع دستی

شهرستان  عشایری  چادر  سیاه  صداوسیما- 
نهبندان بیشترین سهم صادرات صنایع دستی 
خراسان جنوبی را به خود اختصاص داد. مدیرکل 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
استان گفت: از ابتدای امسال علیرغم شرایط 
ویژه کشورها و شیوع ویروس کرونا ۳۶۲ میلیون 
تومان از صنایع دستی خراسان جنوبی صادر شده 
است. حسن رمضانی با بیان اینکه از این رقم ۲۸۰ 
میلیون تومان به صادرات سیاه چادر عشایری 
نهبندان اختصاص دارد، افزود : قلم زنی طبس 
، تراش چوب،  صادرات پارچه و رودوزی های 
است. بوده  صادراتی  اقالم  دیگر  از  سنتی 

تاکنون موردی از ابتالی
 درون مدرسه ای به کرونا نداشتیم

صداوسیما- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: تاکنون موردی از ابتالی دانش آموزان 
در مدرسه به بیماری کرونا گزارش نشده است. 
دکتر دهقانی گفت: در هفته گذشته ۸ نفر در رنج 
سنی دانش آموز، تست کرونایشان مثبت شد که 
همگی آن ها علت ابتالی شان درون خانوادگی 
و مسافرت بود که البته قبل از بازگشایی مدارس 
هم مواردی از ابتال در این محدوده سنی داشتیم.

جمعیت چهکند و دستگرد در حاشیه شهر بیرجند ۵ برابر شد
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
روستاهای  گفت:  جنوبی  خراسان  اسالمی 
»دستگرد« و» چهکند« با نرخ رشد پنج برابری 
جمعیت نسبت به شهر، بیشترین رشد را در چند 
سال گذشته در حریم شهر بیرجند داشته  است. 
به گزارش ایرنا، قاسم تنها روز چهارشنبه در 
نشست کارگروه پیش بینی و پیشگیری از 
گسترش بافت های ناکارآمد ذیل ستاد استانی 
استان  دادگستری  در  بازآفرینی شهری که 
افزود: کانون های ساخت و ساز  برگزار شد 
در روستای دستگرد به علت حریم ها محدود 
شده و در ارتباط با چهکند ساخت و سازها را در 
ضلع غربی داشتیم که ساماندهی شده است.

وی گفت: در بحث تثبیت مالکیت در روستاها 
که بنیاد مسکن تاکنون اقدام کرده اسناد زیادی 
در روستاها ثبت و یک  میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تومان برای طرح هادی در چهکند هزینه شده 
است.  معاون عمران روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اظهار کرد: تاکنون ۵۱۶ 
واحد مسکونی در چهکند ساخته و واگذار شده 
و در زمینه تملک زمین تاکنون ۶۴ هزار قطعه 
زمین تامین و ۹۷۲ قطعه واگذار کردیم.وی 
تصریح کرد: در روستای دستگرد هم بیش از 
۲ میلیارد تومان هزینه و ۵۳۰ واحد مسکونی 
محدوده  در  گفت:  تنها  است.  شده  ساخته 
چهکند روند ساخت و سازها به سمت دانشگاه 
کشاورزی است که باید از قرارگیری این اراضی 

در بطن روستا ممانعت شود.

اجرای قانون کاداستر
 مطالبه جدی است

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی 
گفت: در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه یکی 
از مطالبات جدی اجرای قانون کاداستر است 
در بازه زمانی سه ساله تعریف شده که دولت 
همراهی خوبی در تخصیص اعتبارات داشته 
است. غالمرضا شهریاری اظهار کرد: جذب 
این اعتبارات موضوعی نیست که فقط سازمان 
ثبت در استان ها به تنهایی بتواند انجام دهند 
بلکه این مهم باید با همکاری و هم افزایی به 
طور کامل انجام شود. وی بیان کرد: همکاری 
خوبی در خراسان جنوبی در این زمینه آغاز شده 
و نقشه های قابل توجهی از روستاها توسط 

بنیاد مسکن ارایه شد.
شهریاری ادامه داد: در همین مدت سه میلیون 
هکتار از اراضی منابع طبیعی جانمایی شد و 
اجرای  برای  زیربنایی  نقشه ها  این  تثبیت 
کاداستر است که انتظار داریم دستگاه هایی هم 
که امالک دارند به جهت تثبیت نقشه ها اقدام 

الزم را انجام دهند. وی گفت: در شهرهای زیر 
۲۵ هزار نفر هم اعتباراتی برای به روزرسانی 
نقشه ها تخصیص داده شده است که امیدواریم 

از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

عشایر و اهمیت تثبیت جمعیت در مرز
معاون توسعه و عمران اداره کل امور عشایر 
خراسان جنوبی گفت: بر اساس سرشماری 
مرکز آمار ایران در سال ۸۷ جمعیت عشایر 
استان ۱۵ هزار و ۷۷۶ خانوار در قالب ۵۸ طایفه 
با ۱۳ درصد جمعیت استان است.محمدعلی 
افزود: هفت درصد جمعیت عشایر  توسلی 
کشور در خراسان جنوبی قرار دارد که چهارمین 

استان کشور در زمینه جمعیت عشایر هستیم.
ادامه داد: حدود ۳۰ درصد محصوالت  وی 
دامی و ۳۵ درصد صنایع دستی را عشایر تولید 
می کنند و در زمینه مرزبانی فعال هستند.وی 
اظهار کرد: ۸۰ درصد جمعیت عشایر در مناطق 
مرزی حضور فعال دارند که در کنار همراهی 
با نیروهای امنیتی با خشکسالی و مشکالت 

معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.
معاون توسعه و عمران اداره کل امور عشایر 
بیان کرد: توانمندسازی عشایر و آشنایی آنها 
با تولید و تلفیق آن با هنر بومی باید هدف 
ایجاد بهره وری تولید و اشتغال در خانوارهای 

عشایر باشد تا زمینه بهبود معیشتی برقرار 
شود. وی اظهار کرد: پس از سربیشه دومین 
شهرستان عشایری استان نهبندان است که 
۳۲۷ محدوده عشایری دارد. وی ادامه داد: در 
بحث توانمندسازی عشایر در منطقه نه، میغان 
و بندان از ابتدای سال آبرسانی به ۱۴ منطقه 

عشایری مورد توجه قرار گرفته که بیش از 
۲۸۰ خانوار و هزار و ۴۵ نفر از این خدمات بهره 
مند و ۱۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. 
توسلی گفت: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به شرکت های تعاونی و تسهیالت ارزان قیمت 
یکساله به ۳۱ خانوار عشایری، آبرسانی آب 
شرب به خانواده های عشایری و ساخت هزار 
کیلومتر آزادراه عشایری از مهمترین اقدامات 
است. وی تصریح کرد: به جهت توانمندسازی 
عشایر پنل خورشیدی به سرپرستان خانوار 
تعلق می گیرد و عالوه بر این عشایر متقاضی 
طرح پرورش شتر با اعتبار مورد نیاز سه میلیارد 
تومان، طرح دام سبک با ۵۰ طرح و مشاغل 
خانگی با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان هستند که 

امیدواریم محقق شود

اماکن جرم خیز 
در خراسان جنوبی تخریب می شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان نیز گفت: با توجه به اهمیت 
ساماندهی بافت های فرسوده و رها شده در 
استان اماکن جرم خیز پس از اخطار توسط 

دستگاه مربوطه تخریب خواهد شد.
حجت االسالم یدا...وحدانی نیا افزود: برخی از 
بافت های فرسوده محیطی برای ورود معتادان 

و افراد معلوم الحال شده که بعضا اعتراض 
مردم را در پی داشته است. وی گفت: بناهای 
تاریخی میراث فرهنگی نشان از هویت است و 
می تواند از بعد اقتصادی، نقدینگی ایجاد کند اما 
اگر برخی اماکن مخروبه باشد و باعث مزاحمت 

شود باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
فرسوده  بافت های  کرد:  اظهار  دادگستری 
که تبدیل به پاتوق معتادان شده باید تعیین 
تکلیف شود اگر رها شده است شهرداری اقدام 
و اخطاریه الزم را برای مالکین ابالغ کند. وی 
با بیان اینکه مناطق جرم خیز باید در دستور کار 
و اولویت قرار گیرد گفت: فرمانداری ها در قالب 
تیم هماهنگ کننده بافت های فرسوده نقاط 
مورد هدف را شناسایی و اخطار به مالک انجام 
و اگر اقدام نشود نسبت به تخریب آن اقدام 
می شود. وی در ارتباط با جلوگیری از ایجاد 
اقماری  ناکارآمد در شهرک های  بافت های 
دستگاه های  کرد:  تاکید  شهرها  حواشی  و 
را  متخلف  معامالتی  بنگاه های  نظارتی 
شناسایی و به حوزه دادستانی معرفی کنند 
اراضی غیر مجاز صورت نگیرد. تا فروش 
وحدانی نیا با بیان اینکه دهیاران باید حضور 
جدی تری در این زمینه داشته باشند افزود: 
دهیاران به هیچوجه اجازه ندهند ساخت و ساز 
غیر مجاز صورت گیرد و حمایت دادستانی هم 
به جد وجود خواهد داشت. وی از توانمندسازی 
جامعه عشایر به عنوان یکی از اولویت ها در 
خراسان  گفت:  و  کرد  یاد  جمعیت  تثبیت 
جنوبی استانی مرزی است و تثبیت جمعیت 

عشایر باعث ارتقای امنیت می شود.

وی  با بیان اینکه اقدامات در مناطق مرزی در 
کنار خدمات عمرانی پیوست فرهنگی داشته 
به مناطق  اظهار داشت: خدمات دهی  باشد 
مرزی از حاشیه نشینی و مهاجرت بی رویه 
خراسان  گفت:  وی  کرد.  خواهد  جلوگیری 
جنوبی استان مرزی است و دستگاه های متولی 
فرهنگ باید وارد عمل شوند و دستگاه ها هم 
وظایف  به  نسبت  فرهنگی  بخش های  در 
محوله اقدام کنند.وی اجرای قانون کاداستر را 
از مهمترین راهکارهای تثبیت جمعیت عنوان 
کرد و گفت: دستگاه های متولی امر اراضی و 
زمین نسبت به ثبت نقشه ها ورود و اراضی را 

معرفی کنند تا تثبیت مالکیت انجام شود.
معاون دادستان عمومی و انقالب بیرجند هم با 
بیان اینکه خال قانونی در ساماندهی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد وجود ندارد تصریح کرد: 
دادستانی از اقدام به موقع دستگاه های متولی در 
این زمینه حمایت خواهد کرد. همدم ادامه داد: 
قانون بافت های فرسوده و سند ملی راهبردی 
احیا بافت های فرسوده وظایف دستگاه ها را به 
خوبی مشخص کرده و با خأل قانون مواجه 
نیستیم. وی اظهار کرد: یکی از اهداف این 
برنامه ها رفع معضالت و مشکالت روستاییان 
و جلوگیری از مهاجرت و توانمندسازی اشتغال 
دیگر  مقوله  کرد:  بیان  همدم  است.  پایدار 
پیشگیری از پدیده حاشیه نشینی است که در 
بسیاری از موارد با تغییر کاربری اراضی مواجه 

هست که پیامدهای منفی هم دارد.
وی گفت: انتظار می رود از سوی ثبت اسناد و 
امالک و دیگر ادارات متولی مالکیت اینگونه 

اراضی مشخص و تعیین تکلیف شود.
این نشست با دستور کار بررسی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شهری بیرجند، پیگیری 
جامعه  توانمندسازی  طرح های  اجرای 
خطر  معرض  در  روستاهای  در  روستایی 
از  جمعی  دسته  مهاجرت های  و  تخریب 
بخش مرکزی شهرستان نهبندان و اجرای 
در  اجرایی  طرح های  دیگر  و  هادی  طرح 
روستاهای مجاور مرکز استان شامل دستگرد 
گسترش  از  جلوگیری  هدف  با  چهکند  و 
ریاست  به  هدف  مورد  روستاهای  بی رویه 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

دادگستری خراسان جنوبی برگزار شد.

۶ هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار
 در کشور توانمند می شوند

ایرنا - مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی 
روند اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در جهاد 
قالب  در  گفت:  جنوبی  خراسان  دانشگاهی 
اجرای طرح ملی مشاغل خانگی ۶ هزار و 
۲۰۰ زن سرپرست خانوار در ۲۴ استان، توانمند 
می شوند. وی اظهار کرد: خراسان جنوبی یکی از 
استان هایی است که در هر سه مرحله این طرح 
حضور داشته و حدود ۷۰۰ نفر در طرح پایلوت 
اشتغال شرکت کردند.  جالل الدین صادقی ، 
رئیس جهاد دانشگاهی استان  هم گفت: در 
مرحله نخست اجرای طرح ملی مشاغل خانگی 
استان به عنوان یکی از ۹ استان پایلوت کشور 
انتخاب و از سال ۹۶ اجرای این طرح در استان 
آغاز شد. مدیر تجاری سازی فناوری و اشتغال 
جهاد دانشگاهی استان هم گفت: در اجرای این 
طرح ۴۳ شغل احصا شد که ۲۹ شغل مربوط به 
شهرستان بیرجند است. وی مجموع متقاضیان 
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی را ۹۶۶ نفر 
اعالم کرد و گفت: تعداد اشتغال ایجاد شده در 
این طرح ۵۷۱ شغل بوده است.وی از ایجاد سه 
شبکه پوشاک، عسل و حوله در استان خبر داد 
و افزود: در این طرح ۳۴ مزیت شناسایی شد 
که پوشاک، حوله بافی، تکثیر و پرورش زالوی 
طبی، پارچه بافی، تولیدعسل، گلیم بافی، جاحیم، 

قالی بافی، قلمزنی از جمله این مزیت ها است.

تدوین ۵۳ برنامه پیشگیری از آسیب های
 اجتماعی برای ۴ شهرستان مرزی 

ایسنا-رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر خراسان جنوبی از طراحی و تدوین ۵۳ 
برنامه فرهنگی و پیشگیری با رویکرد محتوای 
الکترونیک برای چهار شهرستان مرزی استان 
خبر داد. محمدرضا حسنی مقدم، در نشست 
کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی 
همیشه  اینکه  بیان  مخدر،با  مواد  با  مبارزه 
کرد:  بیان  است،  درمان  بر  مقدم  پیشگیری 
همه اعضای کمیته فرهنگی پیشگیری شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر موظف هستند با 
پیشنهاد طرح های علمی، کاربردی و در عین 
آسیب های  کاهش  زمینه  در  فرهنگی  حال 

اجتماعی مشارکت داشته باشند.

افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه 

 هواپیمایی کارون، میزبان مسافران فرودگاه بین المللی بیرجند

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه 
های استان طی مراسمی همزمان با ورود 
اولین پرواز؛ هواپیمایی کارون مورد استقبال 
مسئوالن فرودگاه بین المللی شهید کاوه 
بیرجند قرار گرفت. مدیر کل فرودگاه های 
استان گفت: طی رایزنی ها و تالش های 
صورت گرفته توسط این اداره کل جهت 
افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی شهید 
کاوه بیرجند پرواز چهارشنبه صبح در مسیر 
هواپیمایی  توسط  تهران-بیرجند-تهران 

کارون برقرار گردید.
 وی افزود: طی مکاتباتی که با کلیه ایرالین 
ایرالین  چند  داشتیم  کشور  در  فعال  های 
همکاری خود را با این اداره کل اعالم نمودند 
که از بین شرکت های یاد شده هواپیمایی 

کارون که ناوگان پرواز آن غالبا هواپیماهای 
قرار  موافقت  مورد  باشد  می  متوسط  بدنه 
گرفت. عظیم طهماسبی در جلسه ای که با 

حضور معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی 
هواپیمایی کارون برگزار شد، ضمن اشاره به 

اینکه توسعه استان خراسان جنوبی در گرو 
اتصال این استان به مراکز اقتصادی،سیاسی 
و اجتماعی است گفت: استان خراسان جنوبی 

دارای ظرفیت مناسبی در حوزه های مختلف 
گردشگری،معدن،کشاورزی و... بوده و توسعه 

حمل و نقل هوایی کمک شایانی به پیشرفت 
این استان خواهد نمود.

انجام  به  تاکید  ضمن  طهماسبی  عظیم 
پروازها بدون تاخیر و  جلب رضایت مردم و 
مسافران افزود: این اداره کل آماده برقراری 
پروازها در دیگر مسیرهای مورد تقاضای 
مردم شریف همچون زاهدان، کیش، قشم 
و... همچنین افزایش پرواز در مسیر تهران، 
مشهد در روزهای هفته که نیاز به افزایش 

پرواز می باشد را دارد.
خدمات  و  بازرگانی  معاون  هاشم  بنی 
فرودگاهی هواپیمایی کارون ضمن قدردانی 
استان  فرودگاه های  از زحمات مدیر کل 
پرواز  هماهنگی  جهت  جنوبی  خراسان 
تمام  استان گفت:  به مرکز  ها  چهارشنبه 

مسیرهای  تا  کرد  خواهیم  را  خود  تالش 
مورد تقاضای مردم شریف استان را پوشش 
نماییم. جلب  را  مسافران  رضایت  و  داده 
در پایان جلسه مسیرهای مختلف پروازی 
اختیار  در  افزایش  یا  و  برقراری  جهت 
قرار گرفت  یاد شده  مسئوالن هواپیمایی 
تا هماهنگی های الزم صورت پذیرد.شایان 
ذکر است پرواز فوکر ۱۰۰ هواپیمایی کارون 
روزهای چهارشنبه ساعت ۰۶:۳۰ از تهران 
به سمت بیرجند پرواز کرده ساعت ۰۸:۰۰ 
وارد فرودگاه بیرجند شده و ساعت ۰۸:۴۵ 
بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد نمود 
پروازهای  تعداد  پروازهای  این  برقراری  با 
استان  از هفته ای ۲۶ پرواز به هفته ای 

۲۸ پرواز افزایش یافت .

تاسیس شرکت خدمات عمومی میهن فراز ارتباط )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1399/06/03 به شماره ثبت 6311  به شناسه ملی 14009385357 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ایجادو بهره برداری از دفاتر خدمات پیشخوان دولت و ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی، ارائه کلیه خدمات موبایل )تلفن همراه( و 
فراهم کردن زیرساخت فروش آنالین خدمات شامل اتوماسیون اداری و خدمات شبکه های اطالع رسانی و مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی،اخذ وام از کلیه موسسات مالی و اعتباری و 
بانک ها 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 توحید ، خیابان نبوت ، کوچه نبوت 24]توحید 21ش حسین قرانی[ ، پالک 28 ، طبقه همکف کدپستی 9718838479 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدباقر بذرافشان به شماره ملی 0640380859 دارنده 700000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی حسینی به شماره ملی 0880002816 دارنده 300000 
ریال سهم الشرکه . اعضای هیئت مدیره: آقای محمدباقر بذرافشان به شماره ملی 0640380859 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، آقای مهدی 
حسینی به شماره ملی 0880002816 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمدباقر بذرافشان )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . 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 )961886(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کوشا رخشان نوین شرق )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 5192 و شناسه ملی 14005440699 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 1398/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای امیر ابراهیم آبادی به شماره ملی 
0640205178 و خانم الهه ابراهیم آبادی به شماره ملی 0640500315 و آقای محمد حسن 
ابراهیم آبادی به شماره ملی 0652844944 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 صورت های مالی )ترازنامه، 
صورت حساب سود و زیان ، صورت حساب تقسیم سود ( سال 96 مطرح و به تصویب اعضای حاضر 
در مجمع رسید. 3- آقای غالمرضا چاجی به شماره ملی 0650642392 به عنوان بازرس اصلی و 
آقای حسن رضا چاجی به شماره ملی 0651119197 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند. 4 - روزنامه آوای خراسان جنوبی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )967446(



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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امام رضا علیه  السالم فرمودند :

الناُس َضرباِن: بالٌِغ ال یَكتَفي، وطالٌِب ال یَِجُد

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

)کشف الغّمة: ج 3، ص 100(

روحانی: قیمت مواد مصرفی مردم
 در بازار ناعادالنه است

رئیس جمهور گفت: ما در توزیع مشکل داریم. 
بودم  این  دنبال  به  اول دولت دوازدهم  از  من 
که وزیر بازرگانی مستقل داشته باشیم. اما به 
هر دلیلی نشد و مردم ضرر کردند. اگر وزارت 
بازرگانی داشتیم وضع از این بهتر بود. روحانی با 
اشاره به وجود دالل در بازار خاطر نشان کرد: باید 
تمام مراحل تولید تا توزیع پایش شود. اعتراف 
می کنم که مردم عزیز ایران مواد مصرفی تولید 
شده، اما قیمت ناعادالنه است. وی اضافه کرد: 
ما در یک جنگ ظالمانه و تروریسم اقتصادی 
نیستیم،  دیگر  تحریم  شرایط  در  ما  هستیم. 
تحریم برای دولت گذشته برای مدتی بود، االن 

در جنگ اقتصادی هستیم.

حریرچی: موج سوم کرونا در پیش است

شیوع  به  نسبت  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
موج سوم کرونا در کشور هشدار داد و گفت: 
و  ندارند  مناسبی  نیز وضعیت  استان ها  برخی 
بیماری بدون هیچ مالحظه ای منتظر غفلت ما 
و  مرگ  میزان  کاهش  افزود:  حریرچی  است. 
میر در بیمارستان ها نشان می دهد کادر درمان 
عملکرد خوبی دارند اما افزایش میزان مراجعات 
به بیمارستان ها گویای افزایش شیوع کرونا و 
رسیدن به موج سوم کرونا است. وی با اشاره 
به شیوع بیماری آنفلوآنزا در فصل سرما و نگرانی 
از کمبود واکسن آنفلوآنزا، گفت: جوان ها نیاز به 

تزریق واکسن آنفلوآنزا ندارند.

به خاطر خیز جدید کرونا نخوابیدم

وزیر بهداشت، گفت: تقسیم  بندی مناطق قرمز، 
زرد ، سفید و نارنجی غلط است. زیرا این مناطق با 
سرعت زیادی می  توانند از نظر وضعیت ویروس 
تغییر کنند. سعید نمکی اظهار کرد: تا صبح مژه بر 
هم نگذاشتم، به دلیل خیز جدیدی که در کشور 
در حال شکل گیری است. متأسفانه این فراز و 
فرودها ما را دچار مشکل و فشار می کند. چندی 
پیش در خدمت آقای رئیس جمهور اعالم کردم 
که هر نیم میلی متر از این سراشیبی، همراه با 
هزاران لیتر عرق در زیر لباس های بسیار غیرقابل 
تحمل و گرم در بیمارستان ها و ناتوان شدن و 
مرگ سربازان ما در عرصه سالمت است. بسیار 
عدم  دلیل  به  که  می شوم  همکارانم  شرمسار 
مالحظه گروه اندکی، اکثریت به زحمت می افتند.

تحریم و قرارگرفتن در لیست سیاه
FATF ارز را به ۲۷ هزار تومان رساند

مقام اسبق بانکی گفت: متاسفانه قیمت ارز در 
ایران طی کمتر از ۶ ماه روند صعودی شدیدی 
را تجربه کرده است و در صرافی های بانکی نیز 
دالر از ۲۷ هزار تومان فراتر رفته است. به گفته 
وی در حالی که ارز مسافری یا اسکناس ارزی 
مورد نیاز تنها ۵ درصد از کل گردش ارزی را 
تشکیل می دهد، این ارز مبنای قیمت گذاری در 
بازار شده است. حسینی هاشمی ادامه داد: تشدید 
تحریم های اقتصادی، تحریم فروش نفت از 
 FATF لیست سیاه در  قرارگیری  ایران،  سوی 
عواملی است که از سوی خارجی ها به اقتصاد و 

تعیین قیمت ارز ما تحمیل شده است. 

واعظی: روحانی، جهانگیری را مأمور 
کرده تا گرانی ها را سامان دهد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دستورالعمل 
داده ایم خودروساز، خودرو را به کسانی بفروشد 
که نیازمند هستند و قبال هم خودرو نخریده اند. 
واعظی با اشاره به وضعیت گرانی ها هم ادامه 
داد: رئیس جمهور به جهانگیری دستور داد و او 

مأمور شده تا گرانی ها را سامان دهد.

خانه های خالی تا پایان شهریور 
به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود

معاون وزیر راه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه 
اطالعات مربوط به خانه های خالی را به سازمان 
از حدود ۲۸  ارائه می دهیم، گفت:  امور مالیاتی 
میلیون واحد در کل کشور ۱۳ میلیون شناسنامه 
دار شدند. وی افزود: در این بین مشخص شده که 
۱.۵ میلیون نفر مالک بیش از یک واحد مسکونی 
تا  کردیم  ارسال  پیامک  آنها  برای  که  هستند 

وضعیت خانه های خود را مشخص کنند.

ارزش سهام عدالت و دارایکم چقدر است؟   

به گزارش بورس، شاخص کل دیروز با ۳۹۵۱۴ 
واحد افزایش رو به رو شد و بر همین اساس 
ارزش  یافت.  افزایش  نیز  عدالت  ارزش سهام 
سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۷ میلیون 
و ۲۰۸ هزار تومان افزایش یافت. بدین ترتیب 
فروش  برای  عدالت  سهام  درصد   ۶۰ ارزش 
به حدود ۱۰ میلیون و ۳۲۴ هزار تومان رسید.  
قیمت پایانی هر واحد از دارایکم نیز ۲۴ هزار و 
۵۱۴ تومان معامله شد تا ارزش ۲۰۰ واحد از 
اولین ETF دولتی به ۴ میلیون ۹۰۲ هزار و ۸۰۰ 

تومان افزایش پیدا کند.

عالیی: شانس پیروزی حزب اللهی ها 
در انتخابات آزاد بیشتر است

سردار حسین عالیی با یادآوری ادوار نخست 
انتخابات در کشور گفت: در نخستین انتخابات 
مجلس از منافقین گرفته تا بقیه گروه ها! همه 
نامزد شدند ولی مردم به انقالبیون رأی دادند. 
ما دیدم که هر زمانی انتخابات آزاد بوده است در 
نتیجه آن افراد حزب اللهی بیشتر رأی آورده اند. 
در انتخابات آزاِد شوراهای شهر و روستا که در 
زمان آقای خاتمی برگزار شد، برخی نگران نتیجه 
انتخابات بودند ولی افرادی که هماهنگ با دولت 
بودند رأی نیاورند. بنابراین هرچه انتخابات آزادتر 

و رقابتی تر باشد برای کشور بهتر است.

مطهری:  وزیر کشور چه انتصابی 
 انجام داده که کار به اینجا کشیده؟ 

علی مطهری نماینده سابق مجلس در واکنش 
به مخالفت فرمانداری تهران با نامگذاری خیابانی 
با نام مهندس بازرگان در کانال تلگرامی خود 
دولت  در  اتفاق  این  که  است  نوشت: عجیب 
چگونه  می دهد.  رخ  »اعتدال«  به  متصف 
تهران  فرمانداری  تطبیق  در هیئت  معتدالنی 
وزیر  این طور تصمیم می گیرند؟!  هستند که 
کشور چه انتصاباتی انجام داده که کار به اینجا 
باید  کشیده است؟ همین طور رئیس جمهور 
توجهی به انتصاباتش کند که کار را به اینجا 
رسانده اند که زیرمجموعه او می گوید مهندس 
بازرگان در ردیف شخصیت های انقالب نیست 

 و نمی تواند خیابانی به نام او باشد!
مصباحی مقدم: بی اعتمادی اثر خودش را 

 در انتخابات آینده خواهد گذاشت
مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: 
مهمترین مشکل داخلی ما برای انتخابات آینده، 
مسالۀ بی اعتمادی گسترده در سطح جامعه نسبت 
به دولتمردان است، این بی اعتمادی اثر خودش 
زمان  تا  اگر  و  گذاشت  خواهد  انتخابات  در  را 
انتخابات تحول مثبتی در ابعاد اقتصادی کشور 
رخ ندهد، احتمال دارد که شاهد مشارکت باشکوه 
و باالی مردم در انتخابات نباشیم. وی افزود: 
مسئله عدالت یک نقش محوری در انتخابات 
۱۴۰۰ خواهد داشت، چرا که دولت آقای روحانی 

هم فقر را افزایش داده و هم نابرابری را.

اشرفی اصفهانی: اصالح طلبان باید به 
 دنبال حضور ناطق  در انتخابات باشند

اصالح طلب،  اصفهانی، چهره  اشرفی  محمد 
ضعف دولت روحانی را از جمله مشکالت اصالح 
»بهترین  داد:  پیشنهاد  و  کرده  عنوان  طلبان 
گزینه برای حفظ گفتمان اعتدال و عقالنیت 
باید  اصالح طلبان  است.  ناطق نوری  در کشور 
به دنبال اقناع ایشان برای حضور در انتخابات 
باشند«. وی افزود: معتقدم اگر جریان اصالحات 
به دنبال حضور او باشد این احتمال وجود دارد 
که طیف هایی از جریان اصولگرایی نیز از ایشان 
حمایت کنند. آقای هاشمی هم هر بار وی را 
معرفی  کشور  مدیریت  برای  گزینه  بهترین 
می کردند. الریجانی در مرحله بعد قرار می گیرد.

 روحانی در تدارک بازنشستگی است
مهدی آیتی، فعال سیاسی اصالح طلب، گفت: 
آقای روحانی مثل دیگر دولتمردان بعد از خروج 
تشخیص  مجمع  در  یقین  قطع  به  قدرت  از 
مصلحت عضویت خواهد داشت. اما ایشان به 
دلیل عملکردی که در این سال ها داشته، بین 
جریان اصالحات و جریان اصولگرایی جایگاه 
و پایگاهی ندارد؛ به عبارت دیگر روحانی را نه 
اصالح طلبان قبول دارند و  نه اصولگرایان!  وی 
افزود: دوره سیاسی روحانی تمام شده و ایشان در 

تدارک ورود به مرحله بازنشستگی است.

صادق زیباکالم: کارگزاران می خواهند 
با  الریجانی به رویاهایشان برسند

ظریف،  الریجانی،  گفت:  زیباکالم  صادق 
جهانگیری، هاشمی و عارف که جای خود دارند، 
حتی اگر شخص خاتمی هم تأیید صالحیت 
اردیبهشت  در  میلیونی که  آن ۲۴  دیگر  شود 
۹۶ پای صندوق حاضر شدند و به روحانی رأی 
دادند، انگیزه ای برای شور و نشاط سیاسی ندارند.
 وی افزود: کارگزاران این واقعیت تلخ اما ساده را 
نمی خواهند قبول کنند چون امیدوارند در ماه 
آخر منتهی به انتخابات تغییر و تحوالتی به وجود 
آید، قبض و بسط هایی رخ دهد و یک دفعه 
ستاره بخت و اقبال علی الریجانی بشکفد. آنها 
 نمی خواهند قبول کنند که ما مشکل داریم و 

 می خواهند از طریق او به رویاهایشان برسند.
نظر شخصی یک اصالح طلب درباره 
 کاندیداتوری جهانگیری و هاشمی   

عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت درباره 
نام هایی که به عنوان کاندیدای جریان اصالحات 
ترجیح می دهم که  بیان کرد:  مطرح هستند، 
آقای  هم  اما  کنم؛  پرهیز  افراد  نام  آوردن  از 
جهانگیری و هم آقای هاشمی دارای تجارب 
بسیاری در عرصه سیاست هستند و نام شان 
در دوره های پیشین ریاست جمهوری هم مطرح 
شده است. قائمی افزود: اگر من به عنوان یک 
دهم  ارائه  را  خود  شخصی  نظر  بخواهم  فرد 
واقعیت این است که هیچ کدام از این دو فرد 

را برای عبور از بحران قوی نمی دانم.

محمودآبادی - بحث اجرای نسخه الکترونیک در 
تمام شهرستان های استان عملیاتی شده و مردم می 

توانند در این خصوص مطالبه گری کنند.
مدیرکل بیمه سالمت روز گذشته در نشست خبری 
این نهاد که در حاشیه رزمایش سایبری بیمه سالمت 
در کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: 
خوشبختانه هم اکنون تمام مطب های خصوصی، 
داروخانه ها و آزمایشگاه های استان امکان دسترسی 

به نسخه الکترونیکی را دارند.
نسخه  اینکه بحث  به  اشاره  با  اربابی  دکتر علی 
الکترونیک در کشور جدی شده است، افزود: البته این 
تغییر رفتار نمی تواند تنها سازمانی باشد، بلکه مردم 
 نیز باید تمایل به استفاده از این امکان را داشته باشند. 
وی با تشریح مزایای تولید نسخه الکترونیک اعالم 
مزایای  با  امکان  این  که  موجود  در شرایط  کرد: 
بیشمار مهیا شده، شرکت های بیمه ای نیز باید 
 برای بیمه تکمیلی به همین سمت حرکت کنند. 
وضعیت بیمه،وضعیت همپوشانی،عدم تاریخ اعتبار 
مزایای نسخه های  از  تنها بخش کوچکی   ... و 
الکترونیکی بود که اربابی آنها را برشمر و گفت: 
حتی انجام رادیولوژی و سونوگرافی ها نیز با نسخه 

الکترونیک امکان پذیر است. 
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: حداقل تا ابتدای آذر 
ماه سال جاری میزان تولید نسخه های الکترونیک 
افزایش چشمگیری پیدا کند و تا اوایل سال آینده 

دیگر در مطبی نسخه کاغذی صادر نشود. 
وی این خدمت بی نظیر در ایران را که هر ایرانی 
می تواند بیمه باشد را بسیار ارزشمند توصیف کرد 
وگفت: امروز دیگر نباید کسی به خاطر نداشتن 

بیمه نگرانی داشته باشد.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی با اشاره به 
انجام آزمون وسع ادامه داد: هر شهروند ایرانی که 
 بیمه سالمت ندارد با شرکت در آزمون وسع می تواند 

از مزایای رایگان آن بهره مند شود.
علی اربابی تصریح کرد: عده ای نیز که تمایلی به 
انجام آزمون وسع ندارند، می توانند از مزایای یکی از 

صندوق های بیمه سالمت بهره مند شوند.
 وی تاکید کرد: آزمون وسع در سازمان رفاه انجام 
می شود و هیچ دخل و تصرف یا مداخله ای از استان 
در این آزمون وجود ندارد. بنابراین نتیجه فقط به ما 

اعالم و دهک فرد مشخص می شود.

پرداخت مطالبات
 مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی به آخرین 
سالمت  بیمه  به  شده  داده  تخصیص  اعتبارات 
اشاره کرد و گفت: سال گذشته از مجموع اعتبارات 
بیمه  سازمان  به  آن  درصد   ۲۲ دولت،  مصوب 
موضوع  این  که  نشده  داده  تخصیص  سالمت 
ارائه  موسسات  مطالبات  پرداخت  در  منفی  آثار 
 دهندگان خدمات درمانی در سال ۹۸ داشته است. 
اربابی ادامه داد: مجموعه بدهی بیمه سالمت در 

سال ۹۸ به بیمارستان های دانشگاهی حدود سه 
بیمارستان  و  داروخانه ها  مطالبات  باشد،  می  ماه 
های غیردانشگاهی تا پایان بهمن  ماه  پرداخت 
و  دندانپزشکان  پزشکان،  مطالبات  کلیه  و  شده 

پاراکلینیک تسویه شده است.
 مدیرکل بیمه سالمت استان افزود: اتفاق خوبی که 
سال گذشته رخ داده، این است که مطالبات سال 
پرداخت شده  دانشگاهی  ۹۷ بخش های دولتی 
است و تنها مطالبات مربوط به حفظ قدرت خرید 
اسناد خزانه به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان باقیمانده که 
 معادل هشت روز از عملکرد دانشگاه ها می باشد
شد. خواهد  پرداخت  اعتبار  تامین  محض  به   و 
وی بیان کرد: بودجه مصوب هیئت دولت برای 
امسال حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که 
تا کنون می بایست چهار هزار و  ۵۰۰ میلیارد تومان 
بابت سه ماه از محل یارانه ها تامین می شده اما  تنها 
 حدود۲۸۷۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است. 
اربابی گفت: هزینه بستری ها در سال ۹۷ نسبت 
به سال ۹۶ حدود هشت درصد کاهش پیدا کرده 

است و ما توانستیم زیان انباشته را به میزان ۵۰ 
درصد کاهش دهیم.

در  حاضر صد  حال  در  افزود:  مسئول  مقام  این 
صد مطالبات فروردین و اردیبهشت ماه ۹۹ و ۷۰ 
درصد مطالبات خرداد ماه و در بخش غیر دولتی 
ها،  بیمارستان  ها،  داروخانه  مطالبات  دانشگاهی 
پزشکان و پاراکلینیک سال ۹۹ نیز لغایت پایان 

خرداد ماه تسویه شده است.

خدمات بیمه سالمت به بیماران کرونایی
مدیرکل بیمه سالمت در ادامه اقدامات این سازمان 
 در دوران شیوع ویروس کرونا تاکنون را تشریح کرد.
درباره  سالمت  بیمه  سایبری  رزمایش  در  اربابی 
اقدامات انجام شده توسط سازمان بیمه سالمت از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: یکی از 
مهم ترین اقدامات سازمان بیمه سالمت از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا در کشور، پوشش بیمه ای برای 

افراد فاقد بیمه روی تخت بیمارستان بود. 
بیمه  عادی،  شرایط  در  که  است  حالی  در  این 

و  نمی شود  انجام  بیمارستان  تخت  روی  شدن 
باید  بیمه ای  پوشش  و  وسع  ارزیابی  برای  افراد 
دوره انتظار را بگذرانند. بر اساس مقررات، ارزیابی 
طول  ماه  یک  حداقل  رفاه  وزارت  توسط  وسع 
این  اما در دوران شیوع ویروس کرونا،  می کشد، 
بازه زمانی با تعامل انجام شده بین سازمان بیمه 
 سالمت و وزارت رفاه به یک روز کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در دوران شیوع کرونا در کشور، برخی 
تشخیصی  خدمات  با  مرتبط  بالینی  راهنماهای 
برداشته شد. به طور مثال در مواقع عادی، دوره 
زمانی برای انجام سی تی اسکن ۱۸۰ روز است، اما 
نیاز به ارائه این خدمت برای بیماران کرونایی باعث 

شد که این محدودیت فعال حذف شود.
اربابی اظهار کرد: در بخش بستری در بیمارستان های 
بیمه سالمت  توسط  هزینه ها  درصد  دولتی، ۹۰ 
پرداخت می شود و در بخش سرپایی نیز پرداخت 

۷۰ درصد هزینه ها بر عهده بیمه سالمت است.
وی افزود: پس از شیوع ویروس کرونا، تمدید اعتبار 
دفترچه های بیمه سالمت که برگه سفید داشت و 

 اعتبار آنها پایان یافته بود نیز در دو نوبت انجام شد.
مدیرکل بیمه سالمت گفت: سامانه تلفنی ۱۶۶۶ 
نیز از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور فعال شد 
تا به سوال های بیمه شدگان در زمینه این بیماری 
پاسخ بدهد. بر اساس بررسی های انجام شده، این 
مشاوره های تلفنی در کاهش حجم مراجعه مردم 
به بیمارستان ها و مراکز درمانی و آرامش دادن به 
این  در  بود.  موثر  بسیار  و کاهش اضطراب  آنها 
زمینه ۱۳۰ خط جدید به سامانه ۱۶۶۶ اضافه شد 
و ۳۰ پرستار، ۱۰ پزشک عمومی در سه شیفت به 

سواالت پاسخ دادند. 
به طور مثال فقط در یکی از ماه های ابتدایی شیوع 
ویروس کرونا در کشور، ۴۰۰ هزار تماس با سامانه 

۱۶۶۶ داشتیم که پاسخ داده شد.
وی اظهار کرد: همچنین گروهی شامل پزشکان 
متخصص عفونی و متخصص ریه برای ارائه آخرین 
اطالعات مربوط به بیماری کووید ۱۹ و راهنمایی 
ارائه  برای  سامانه ۱۶۶۶  در  پاسخ گو  کارشناسان 

اطالعات دقیق تر به بیمه شدگان شکل گرفت.

نظارت مناسب سازمان الکترونیک 
منجر به نظارت مناسب بر رفتار

 بیمه شدگان می شود
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی با بیان این 
مطلب گفت: با استفاده از سازمان الکترونیک می توان 
رفتارشناسی  و  بیمه شده ها  روی  مناسبی  نظارت 
و  داده ها  باید  این موضوع  برای  و  داد  انجام  آنها 
 اطالعات درست در اختیار بیمه ها قرار داشته باشد.

دکتر علی اربابی افزود: اگر بخواهیم نگاه متعالی تری 
به بیمه داشته باشیم باید اقدامات بیمه را به پیش، 
حین و پس از خدمت تبدیل کنیم. در این صورت به 
داده هایی نیاز داریم که اگر به درستی جمع آوری و 
 تحلیل و رسیدگی نشود، به اهداف مورد نظر نمی رسیم.

وی ادامه داد: هدف این است که روی اسناد پزشکی 
بررسی دقیقی داشته باشیم و با استفاده از اصول 
و قواعد بتوانیم مدیریت منطقی روی منابع انجام 
دهیم تا عدالت در دسترسی به خدمات سالمت 
باید نیازهای ذینفعان هم  اجرایی شود. از طرفی 
شناسایی شده و چهارچوب مشخصی داشته باشد. 
یکی از اصولی که باید رعایت شود، جدا کردن الیه 

تصمیم های راهبری از مدیریت است.
اربابی بیان کرد: مدیران ارشد سازمان بیمه سالمت 
حمایت ویژه ای از خدمات الکترونیکی داشته و با 
ایجاد معاونت فناوری اطالعات، اولین قدم برای 
گام  که  شد  برداشته  خدمات  شدن  الکترونیکی 

موثری محسوب می شود.
مدیرکل بیمه سالمت اظهار کرد: وقتی سند بخواهد 
بررسی شود، اول باید مشخص باشد که قوانین 
چیست و سپس بر اساس قوانین، تقبل هزینه انجام 
در  و  می رود  مالی  سامانه  به  آن  اطالعات  شود. 
سامانه مالی بر اساس بودجه، تخصیص داده شده و 
در نهایت پرداخت می شود. اگر این زنجیره در نظر 
گرفته شود، می بینیم با یک رسیدگی ساده سر وکار 
 نداریم و با زنجیره ای از فعالیت ها در ارتباط هستیم.

وی افزود: رسیدگی الکترونیک اسناد بستری نیز 
بیمه سالمت  برنامه های سازمان  از سال ۹۷ در 
قرار گرفت که هر سال برنامه عملیاتی برای آن 
در نظر گرفته شد. اسناد در حوزه بستری و سرپایی 
رسیدگی می شود. برای اسناد سرپایی، چهارچوب 
اولیه نسخه الکترونیکی راه اندازی شده و ابزار اولیه 

در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.

 اجرای صد در صد نسخه الکترونیکی در استان
 مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی خبر داد :

خانواده های محترم معروف
 با نهایت تأسف و تاثر عروج ناگهانی

 مرحوم ایرج معروف 
را خدمت شما عزیزان و تمامی بازماندگان صمیمانه تسلیت 
عرض می نماییم و برایتان از درگاه احدیت صبر و اجر و برای  

آن عزیز سفر کرده علو درجات آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت حسینی

کانون هنرمندان انتهای پارک توحید بارعایت پروتکل بهداشتی


