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برای چانه زنی با دولت است

 آرین منش، فعال اصولگر ا :
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صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

سرمقاله

استانداری با ذوق تالش و اراده خدمت

عصر سه شنبه »حمید مالنوری« استاندار خراسان جنوبی در نشست هم اندیشی 
اصحاب رسانه استان مطالب مهمی را بیان می کند. مهم تر از آن اما، سرعت پیگیری 
 مطالب و درخواست های مطرح شده از سوی اصحاب رسانه است. گزارش ها 
و شنیده ها حکایت از آن می کند که بالفاصله بعد از جلسه، دستورهایی به مجموعه 
مدیران استانداری داده می شود و روز بعد، در جلساتی که از سوی معاونان ایشان 
برگزار می شود، اولین بارقه های امید از پیگیری های مداوم و مکرر برای تهیه یک 
سند رسانه ای در استان، تکاپو برای انتخاب یک مشاور رسانه ای و نکته سنجی 
بدون تبعیض و دقیق برای محوربندی و سرفصل گذاری هر کدام از مطالب و 
 مطالبات مطرح شده در این جلسه با قید تأکید بر فوریت و ارائه نتیجه پیگیری ها 
 به شخص ایشان، به صفحه رسانه ای استان می تابد. در همین روزهاست که  استاندار

 در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بر عملیاتی شدن شعار »خراسان 
جنوبی؛ تدبیر، تالش و توسعه با حضور جامعه نخبگانی«  ... ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

هشدار برای آب گرفتگی و رگباربا سرمایه گذاری تولید لوازم گرمایشی  بازار اشتغال استان گرم می شودخبرنگار آوا : مرا با معلولیتم باور کنید 32 2

عکس : اکبری

شروع خوب »آقای استاندار «
 مواضع استاندار  و جمعی از کلید واژه های مهمی که »مالنوری« در این چند هفته حضورش در استان در لفافه سخنرانی ها،

نشست ها، جلسات، دیدارها، سفرها، بازدیدها و پیگیری هایش بیان کرده، نشان می دهد او مدت هاست ردای نام و نشانی 
به نام مدیرکلی سیاسی وزارت کشور را از تن به درآورده و در قامت یک استاندار تمام عیار برای خراسان جنوبی، ششدانگ 
به مدد و یاری استان آمده تا کار و تالش را در پیش گیرد و برنامه هایش را به نتیجه برساند ... مشروح در سرمقاله امروز

ویروس منحوس 
نیمه جان شد 

خبر خوب دبیر ستاد استانی مبارزه باکرونا از کاهش ۵۰ درصدی آمار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: خوشبختانه پیک بیماری شکسته شد و روند نزولی خیلی خوبی در استان شروع شده که جای امیدواری دارد * میزان افرادی که نیاز به انجام 
تست دارند به صورت مشخص کاهش پیدا کرده است و مراجعه کنندگان به بیمارستان ها، میزان بیماران بستری کرونا مثبت و بیماران بستری تنفسی و نیز موارد فوتی کمتر 

شده  است * فوتی های کرونا هم به صورت قابل توجه در حال کاهش است و ما در زمان پیک یعنی هفته سوم آبان ماه پیک موارد فوتی 
را داشتیم که حدود ۹۰ مورد فوتی در هفته ثبت شد ولی در آذر ماه با شیب بسیار خوبی در حال کاهش است و اکنون به حدود ۴۰ مورد 
در هفته رسیده است * از صبح شنبه ۱۵ آذر ماه تمامی شهرستان های استان خراسان جنوبی جز طبس وضعیت مخاطره آنها به نارنجی 
تبدیل می شود و پیش بینی این است که اگر پیک چهارم در زمستان اتفاق بیفتد، قطعا از پیک های قبلی بدتر خواهد بود.* افزایش بستری 
بیماران جوان با عفونت شدید و ابتال به کرونا همچنین تاخیر این بیماران در مراجعه به بیمارستان نگران کننده است... مشروح درصفحه۳

جناب آقای مهدی ملک آبادی
با نهایت تأسف وتأثر درگذشت پدرعزیزتان را خدمت شما 
و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از خداوند 

متعال برای آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر
و بردباری مسئلت  می نماییم.

علی بهدانی، امیر خانی نژاد

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

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

آیا صدای دیگران را می شنوید ولی 
مفهوم گفتار را تشخیص نمی دهید؟ 

اگر پاسخ شما بله است حتما برای 
سنجش شنوایی تان امروز اقدام کنید، 

فردا دیر است.

به یک راننده پایه یک جهت کار در شرکت راهسازی نیازمندیم.
۰۹۰۲۱۶۱۱۸۴۴

بقا مختص ذات اوست
با نهایت تاثر وتاسف درگذشت

 خواهر گرانقدرمان و همسری مهربان 

دکتر مهشید دقیقی ) دندانپزشک(
 در تهران را به اطالع فامیل، دوستان، آشنایان و همکاران

 می رساند.
با قرائت فاتحه ای باعث شادی روح آن مرحومه باشیم.

یادش گرامی و همیشه در قلب ما است

خانواده های: دقیقی- ناصری

جناب آقای دکتر علیرضا عابدی
 رئیس محترم انجمن تولیدکنندگان

 بلوک های سبک ایران
اندیشه و تالش خدمتگزاران حقیقی هیچ گاه از یاد نخواهد 
رفت. بسی شایسته است به پاس زحمات مستمر شما 
در راستای توسعه و پیشرفت کارخانه هبلکس بیرجند و 
 ارتقاء آن به رتبه اول کارخانجات تولید بلوک های

سبک کشور نهایت سپاس و قدردانی خویش را ابراز 
بر  همراهی،تصمیم  ها  سال  از  پس  که  اینک  و  داشته 
ها، پیگیری  ها،  تالش  تمامی  بابت  اید،  گرفته   جدایی 
راهنمایی ها، دلسوزی ها، نوآوری ها و حمایت های بی دریغ تان تشکر و قدردانی می نماییم.

جمعی از پرسنل کارخانه هبلکس رضوی )واحد بیرجند(

جناب آقای دکتر احمد آریافر
ارتقای علمی جناب عالی را به مرتبه

استاد تمامی گروه معدن دانشگاه بیرجند
  تبریک عرض می نماییم. امید است با بهره مندی از توانمندی های 
ارزنده تان به عنوان اولین استاد تمام مهندسی معدن استان 
شاهد تحقق هر چه بیشتر اهداف آموزشی و توسعه معدنی 

استان باشیم.

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی معدن- دانشگاه بیرجند

به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد درگذشت
 همسر و پدر عزیزمان 

مرحوم محمد حسین معاضدی فر 
یاد و خاطره اش را گرامی می داریم. با توجه به رعایت دستور العمل های 
بهداشتی و عدم امکان حضور در آرامستان با ذکر صلوات و فاتحه ای برای 
آن عزیز سفر کرده از خداوند متعال آمرزش و مغفرت مسئلت می نماییم. 

خانواده معاضدی فر

چهل شب چشم من با گریه خو کرد
چه شب ها با تو بودن آرزو کرد
چهل شب تا سحر نقش خیالت
کنار من نشست و گفتگو کرد

ضمن قدردانی از تمامی دوستان و آشنایان 
عزیز،  مدیریت و پرسنل بانک تجارت استان، 

پرسنل بانک تجارت شعبه آزادی بیرجند، مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیریت آموزش و 
 پرورش شهرستان بیرجند، مدیریت و پرسنل بازرسی کل استان و شهرداری بیرجند 

که به صورت حضوری، تماس تلفنی و ارسال پیامک موجب تسلی خاطر بازماندگان شده اند، 
بدینوسیله به اطالع همه بزرگواران می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحوم حاج یحیی یعقوب نژاد و مرحوم کربالیی مهدی یعقوب نژاد و ششمین 
سالگرد مرحومه حاجیه فضه یعقوب نژاد مادر شهید غالمحسین یعقوب نژاد 
 با توجه به وضعیت موجود و حفظ سالمتی افراد، مراسمی برگزار نخواهد شد و هزینه مراسم صرف 
امور خیریه خواهد گردید. تقاضا داریم با ذکر فاتحه و صلوات روح آن عزیزان سفرکرده را شاد فرمایید.

   خانواده های: یعقوب نژاد و ندا 

تشکر و قدردانی 
به حکم ادب و حق شناسی، بدین وسیله 

از همه سروران ارجمند و همشهریان 
گرامی که به مناسبت درگذشت 

برادر عزیز و مهربان مان 

زنده یاد 
سرهنگ محمد حسن مقرنسی 

ما را مورد لطف و محبت قرار دادند
 تشکر و قدردانی می نماییم. جهت حفظ سالمتی شما بزرگواران در شرایط موجود با ذکر صلوات 

و فاتحه ای یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

خانواده های: مقرنسی و ناصح

خانواده های محترم ملک آبادی، خراشادی
و جناب آقای یوسف چنگیزیان

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 حاج علی ملک آبادی
 را تسلیت و تعزیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی 
برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای شما 

بزرگواران و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم. 

خانواده های: چنگیزیان، اصلی، یزدانی و فرزاد فلکی

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

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

طراحی ،تهیه مصالح ، ساخت و نصب ،تاسیسات مکانیکی ۲۰۹۹۰۰53۶۱۰۰۰۰۲۲
برقی ، ا بنیه و راه اندازی ماشین آالت خط ۱5۰ تنی 

پسماند شهرداری بیرجند مطابق مشخصات فنی پیوست 
در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر به  مبلغ  
3.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

طبق نمونه مندرج در اسناد

کلیه متقاضیان حقوقی دارای مدرک حقوقی مرتبط و معتبر ۱۲  ماهه
از مراجع ذیصالح و دارای سابقه اجرایی و مستند در خصوص 

طراحی و ساخت ماشین آالت مشابه با موضوع مناقصه
 به صورت واحد یا مشارکت رسمی )کنسرسیوم(

۱ - محل تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری
۲ - کلیه فرآیندهای مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir برگزار می گردد.

 www.setadiran.ir  3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ  15/ 09/ 99 تا ساعت  19مورخ 19 /09/ 99 از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی 
دریافت نمایند. ۴ - مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت  14:00مورخ 01 /10 /99

5 - زمان گشایش و قرائت پیشنهادها : ساعت  14:30 مورخ  02 /10/ 99 می باشد.
۶ - نشانی مناقصه گزار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر -  شهرداری مرکزی - تلفن : 05۶31830102

 7 - مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد 
محمد علی جاوید - شهردار بیرجندبه آدرس بیرجند، خیابان مطهری، سازمان صنعت و معدن مراجعه نمایند.
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هشدار مدیریت بحران برای کاهش خسارات بارندگی شدید و رگباری

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی درخصوص بارندگی رگباری و شدید به مردم به ویژه کشاورزان و عشایر هشدار داد. میرجلیلی 
گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارندگی های رگباری شدید و همچنین جاری شدن روان آب در بازه زمانی بعدازظهر 
امروز شنبه تا صبح سه شنبه در استان، در برخی نقاط قطعا با روان آب و آبگرفتگی معابر عمومی همراه خواهد بود.

استانداری با ذوق تالش و اراده خدمت
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( در همین روزهاست که استاندار در جلسه کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید استان بر عملیاتی شدن شعار »خراسان جنوبی؛ تدبیر، تالش و توسعه با حضور جامعه 
نخبگانی« و وظیفه و تکلیف همه دستگاه های اجرایی در حرکتی پرشتاب، جهادی و نهضت گونه، 
با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی، جوانان، بانوان و نخبگان استان از سراسر جهان هم 
تأکید می کند. »مالنوری« در جلسه با اصحاب رسانه که یکی از  جلسه های دارای بازخوردهای 
بسیار مناسب و دستاوردهای بسیار خوب بوده، به درستی تأکید می کند که: » رسانه باید با صداقت 
و شفافیت به نقد و تحلیل بپردازد و کسی که بخواهد این قدرت نقد و تحلیل را از رسانه بگیرد، 
مجرم تلقی می شود« و البته در ادامه او به یک نکته بسیار مهم دیگر، نه تنها »اشاره«،  بلکه به آن 
»اعتقاد« دارد و آن هم این که » رسانه در جامعه، امنیت روانی ایجاد می کند«. این مواضع و جمعی 
از کلیدواژه های مهمی که »مالنوری« در این چند هفته حضورش در استان در لفافه سخنرانی 
ها، نشست ها، جلسات، دیدارها، سفرها، بازدیدها و پیگیری هایش بیان کرده، نشان می دهد او 
مدت هاست ردای نام و نشانی به نام مدیرکلی سیاسی وزارت کشور را از تن درآورده و در قامت 
یک استاندار تمام عیار برای خراسان جنوبی، ششدانگ به مدد و یاری استان آمده تا کار و تالش 
را در پیش بگیرد و برنامه هایش را به نتیجه برساند. شناخت مناسب، فهم دقیق و تحلیل باالیی 
که او حتی در مقام مقایسه خراسان جنوبی با بعضی استان های همجوار در جلسات ارائه می کند، 
بخشی از این رویکرد است. منصفانه و صادقانه می گویم که تصور نمی کردم هیچ استانداری در 
چند ماه باقی مانده از عمر یک دولت، جرأت کند سکان مدیریت یک استان را به دست بگیرد و 
اینچنین قوی و با اراده هم جلو بیاید. او در یکی از جلسات، مطلبی را می گوید که سال هاست همه 
ما می نویسیم و به آن تأکید داریم؛ »فهم مشترک«. مالنوری چه می گوید؟ او در یکی از همین 
جلسات اخیرش به درستی تصریح می کند که:» همه ما در بخش دولتی و غیردولتی به این فهم 
و درک مشترک نرسیده ایم که چطور می توانیم از ظرفیت های استان خراسان جنوبی در راستای 
رفع کاستی ها و نیازهای استان استفاده کنیم.» و این دقیقاً راز معماییست که سال هاست یا موتور 
محرک توسعه استان را خاموش می کند، یا مدام چوب الی چرخ های حرکتش می گذارد و یا هم 
مثل یک طناب نامرئی، از پشت و در خالف راستای حرکت ماشین توسعه استان، به سمت خود می 
کشد و این حرکت ضروری را، ُکند و ُکند و ُکندتر می کند. »مالنوری« هم برای کار آمده است، 
چنته او هم از تجربه و همت و ذوق و امید، ُپر است، قدم های او هم استوار است و دست هایش 
برای یاری گرفتن به سوی مدیران، نخبگان، اصحاب رسانه و همه مردم، دراز. او هم مدیری از 
دولت است که به دور هر گرایش سیاسی، صرفاً آمده تا خدمتی به این استان محروم اما با داشته 
های وسیع بکند و با وجدانی راضی، تعهدی انجام شده، تکلیفی به ثمر نشسته و باری به مقصد  
رسیده، دعای خیر مردم را پشت سرش داشته باشد. آیا او »می خواهد« و »می تواند«؟ با شناختی 
که از همه استانداران داشته ام و با شناختی که در همین چند هفته از او پیدا کرده ام، بله. قطعاً هم 
خدمت را )و صرفاً خدمت را( می خواهد و هم توانش را دارد و می تواند. البته او نیاز به همدلی های 
بیشتِر مردمی، رسانه ای و مدیریتی دارد. او نیاز به دست های گرمی دارد که دستش را محکم 
بفشارند و نیاز به قدم های باثباتی دارد که همپا و همقدم با گام های بلند توسعه ای او، پیش بیایند و 
حرکت کنند. او نیاز به دل هایی دارد که همسو باشند، قلب هایی که دلسوز باشند و چشم هایی که 
متعهدانه  و با امید، فردا را بهتر از امروز ببینند و بخواهند. او در جاده خطیر توسعه و پیشرفت استان، 
نیاز به همراه و همسفر دارد. همت بلندش را باید ستود، تالشش را باید قدر دانست، دلسوزی هایش 
را باید سپاس گفت و بزرگی و بزرگواریش را در فهم درستی که از استان به دست آورده و احترام 
ویژه ای که برای مردم، فرهنگ و علما و شهدا و بزرگان استان قائل است باید ستود. پیشگویی نمی 
کنم، اما بر اساس تجربه، پیش بینی می کنم او در خراسان جنوبی موفق خواهد زیست و موفق 
خواهد بود. برای شریک شدن در خوشنامی این موفقیت، بیندیشیم که از حاال، ما »چه می توانیم« 

بکنیم و »چه باید« انجام بدهیم.
 )لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

خبر استاندار از عملیاتی شدن سرمایه گذاری ۴ هزار میلیاردی در استان

با سرمایه گذاری تولید لوازم گرمایشی
 بازار اشتغال خراسان جنوبی گرم می شود 

ظرفیت های شترداری در خراسان جنوبی مغفول مانده است
شتر تحفه کویر برای اهالی استان ؛

هلدینگ  گفت: سرمایه گذاری یک  استاندار 
سازمان  مشارکت  با  استان  در  بین المللی 
وارد  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
فاز عملیاتی شد. طی نشست استاندار، رئیس 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان و نماینده 
هلدینگ جاده ابریشم در تهران، سرمایه گذاری 
این مجموعه در استان خراسان جنوبی وارد 
فاز عملیاتی شد. برنامه عملیاتی و فاز اجرایی 
سرمایه گذاری هلدینگ در این نشست مورد 

آمادگی  اعالم  و  گرفت  قرار  بررسی  و  نقد 
کامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 
برای مهیا کردن شرایط و زمینه های حضور 
بود.  نشست  نتایج  از  سرمایه گذار  واحد  این 
نماینده هلدینگ جاده ابریشم نیز با نظر مثبت 
خراسان  در  کار  سریع تر  هرچه  شروع  برای 
جنوبی اعالم آمادگی کرد و در این نشست 
حضور  با  تخصصی  جلسه  طی  شد،  مقرر 
مدیران و کارشناسان هلدینگ و متولیان در 

استان، عملیات اجرایی این طرح نهایی شود. 
هلدینگ جاده ابریشم، یک هلدینگ بین المللی 
است که فعالیت های تجاری و اقتصادی قابل 
توجه دارد و قرار است با سرمایه گذاری چهار 
هزار میلیارد ریالی در زمینه تولید پکیج های 
استان  در  خانگی  لوازم  مونتاژ  و  گرمایشی 
خراسان جنوبی، زمینه اشتغال سه هزار و ۵00 
نفر را فراهم کند. استاندار خراسان جنوبی هفته 
گذشته از سرمایه گذاری 400 میلیارد تومانی 

در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با اشتغالزایی 
سه هزار و ۵00 نفر خبر داد و گفت: با توسعه 
سرمایه گذاری این شرکت، اشتغالزایی آن به 

10 هزار نفر افزایش خواهد یافت.  

ویژه  منطقه  در  هلدینگ  این  افزود:  وی 
اقتصادی خراسان جنوبی مستقر می شود و 
نسبت به احداث سوله و کارگاه تولیدی اقدام 

خواهد کرد.

برای  کویر  تحفه   شترداری  و  شتر  صنعت 
و ظرفیت های  است  جنوبی  خراسان  اهالی 
بسیار فراوانی دارد که مورد غفلت واقع شده 
رفع  برای  نیازمند حمایت و تالش  و  است 
موانع توسعه است. به گزارش تسنیم، استان 
کویری خراسان جنوبی دومین قطب پرورش 
شتر در کشور است که با داشتن هوای گرم 
بسیار  مکان  وسیع،  بیابان های  و  و خشک 
خوبی برای پرورش شتر است. شترداری یک 
صنعت سودمند است و مسئوالن برای استفاده 
حداکثری از این صنعت، باید آستین باال بزنند 
چرا که شتر حیوانی است که نیاز غذایی باالیی 
ندارد و می تواند در بیابان زندگی کند و پرورش 
آن نسبت به گاو و گوسفند از صرفه اقتصادی 

باالتری برخوردار است.
شیر شتر نیز نسبت به شیر گاو، حاوی 10 
برابر آهن، ۵ برابر پتاسیم و ویتامین C، چهار 
برابر سدیم و 3 برابر کلسیم و منیزیم و مقدار 

بیشتری اسیدهای چرب غیر اشباع، پروتئین، 
کلر و اسید فولیک بوده و آغوز آن سرشار از 

آنتی بادی ها و ترکیبات ضد سرطانی است.
چربی و الکتوز شیر شتر نسبت به شیر گاو 
همین  و  است  بیشتر  آن  انسولین  و  کمتر 
ویژگی موجب شده تا گزینه مناسبی برای 
افراد دیابتی، رژیمی و حساس به الکتوز باشد 
ضمن اینکه شیر این حیوان برای درمان آب 
آوردگی مفاصل، یرقان، بیماری های طحال، 
سل، ترمیم زخم ها، تنگی نفس یا آسم، کم 

خونی، بواسیر و... بسیار مفید است.
الغرکنندگی  خاصیت  دارای  نیز  شتر  شیر 
بوده و یک غذای رژیمی است ضمن اینکه 
موجود  پادتن های  که  داده  نشان  تحقیقات 
در شیر شتر برای غلبه بر بیماری هایی نظیر 
سرطان، ایدز، آلزایمر و هپاتیت C مفید است.

از شترداران خراسان جنوبی در گفتگو  یکی 
به  گذشته  از  اجدادم  کرد:  اظهار  تسنیم  با 

پرورش شتر مشغول بوده  و من نیز بعد از 
وضعیت  به  توجه  با  و  تحصیالت  پایان 
حرفه  این  به  گرفتم  تصمیم  جامعه،  فعلی 
روی بیاورم. قاسمی با بیان اینکه عشایر در 
بدترین و سخت ترین شرایط، زندگی می کنند 
از امکاناتی که مردم در شهر  از بسیاری  و 
این  با  گفت:  هستند،  بی بهره  برخوردارند 
وجود بیش از 2۵ درصد گوشت کشور توسط 
عشایر تولید می شود. وی خراسان جنوبی را 
قطب دوم شترداری در کشور دانست و بیان 
کرد: مسئوالن باید نگاه ویژه ای به صنعت 
شترداری داشته باشند چرا که پشم شتری 
که تولید می شود، می تواند برای چندین نفر 
کارآفرینی به همراه داشته باشد و باید توسط 

مسئوالن مورد توجه قرار گیرد.

نبود صنایع فرآوری شتر در استان 

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 

کشاورزی خراسان جنوبی نیز با تاکید بر اینکه 
هیچ صنایع فرآوری شتر در استان وجود ندارد 
گفت: به دنبال جذب سرمایه گذار برای احداث 
کارخانه فرآوری شیر شتر هستیم که تعدادی 
سرمایه گذار نیز مراجعه کردند و پیگیر کار ها 
هستند.اشرفی با بیان اینکه شیر شتر به دلیل 
خواصی که دارد باید به عنوان شیر خشک 
صادر شود افزود: شیر شتر چندین برابر شیر 
گاو کلسیم، فسفر و آهن دارد و از همه مهمتر 
انسولینی که در شیر شتر موجود است برای 
درمان دیابت مفید بوده و تاثیرات زیادی برای 
درمان هپاتیت و سل داشته و برای مداوای 
بسیاری از امراض صعب العالج مفید است. 
شترداری  اول  رتبه  نهبندان  داد:  ادامه  وی 
در استان را دارد و بعد از آن شهرستان های 
طبس، خوسف، بشرویه و سرایان به ترتیب 

پیشرو در پرورش شتر هستند.
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 

کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: شتر 
یکی از ظرفیت های استان است که به دلیل 
نبود کشتارگاه به صورت زنده از استان خارج 
و به استان های تهران، اصفهان، کرمان، یزد، 
خراسان رضوی، سمنان و قم ارسال می شود.

حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  اشرفی 
پتانسیل دامی خوبی در استان وجود دارد بیان 
کرد: توسعه شترداری ساده نیست و با توجه 
بهترین  استان  وضعیت  و  بودن  کویری  به 
دامی که در استان پرورش داده می شود شتر 
است. وی یادآور شد: در خراسان جنوبی ۵ 
شهرستان طبس، خوسف، نهبندان، بشرویه 
و زیرکوه مرکز پرورش شتر هستند. معاون 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی دومین 
استان کشور در جمعیت شتر است اما متاسفانه 
استفاده از ظرفیت های این نعمت الهی مغفول 

مانده است که همت باالیی را می طلبد.

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای  پیرایش مردانه
با  اعطای گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای   کارآموز می پذیرد. فرصتی خوب برای هنرجویان 

عالقه مندآرایشگری  )کالس ها درایام کرونا به  صورت  غیرحضوری  “مجازی”  برگزارمی شود(        
آدرس : بیرجند ، بلوارشعبانیه، ساختمان خانه محله، جنب مسجد

امام هادی )ع(، پشت ایستگاه اتوبوس   ۰۹۱۵۳۶۱۴۳۷۷ 

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

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱۰۵عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

۳222۸2۵۳ - ۰۹۱۵۵۶2۰۷۳۷فـرش هـامون خیابان مطهری، نبش مطهری  2۱/۱ بدون دریافت پیش قسط و سود فروش ویژه فرش و موکت با اقساط بلند مدت

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای  
واگذاری محل بوفه

موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند در نظر دارد: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری محل 
بوفه بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( به شماره 5099091852000001 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا 
 ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه الکترونیک دولت به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه 1399/09/06 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۹:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه 
پاکت ها: بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری- بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(، 

طبقه دوم، امور مالی     تلفن : 05632328507

آگهی مزایده کتبی فروش اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97 و 99/ 800 مورخ 1399/8/27 سازمان اوقاف و امور خیریه اعیان بکباب آپارتمان مسکونی واقع در مشهد مقدس متعلق 
به آستان مقدس امامزاده سید علی )علیه السالم( را از طریق مزایده کتبی واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ 1399/9/15  لغایت 1399/9/30  با عنایت به شروط اعالم شده ذیل در مزایده شرکت 
فرمایند . الف : مشخصات آپارتمان: ششدانگ باب آپارتمان مسکونی از مجموعه آپارتمان 8 واحدی به مساحت 60/06  متر مربع مجزا شده از پالک ثبتی 19۴9 اصلی بخش 3 مشهد به نشانی: مشهد، 
سه چهار راه شهدا - خیابان آیت ا... بهجت و آزادی سابق( - بهجت به سه راه سوم سمت چپ پالک 151 طبقه سوم شمالی واحد پنجم دارای امتیاز آب و برق و گاز مستقل و پارکینگ با قیمت پایه 
کارشناسی /6/000/000000 ریال معادل) ششصد میلیون تومان( که عرصه آن متعلق به موقوفه گل جهان خانم از موقوفات شهرستان مشهد می باشد.  با شرایط:  1- به متقاضیان می با پست پیشنهاد 
خود را با خوانا و بدون خط خوردگی به همراه چک بانکی تضمین شده به مبلغ 6/000/000/000  ریال )10 درصد ارزش پایه( به عنوان سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت دربسته  حداکثر تا پایان وقت 
اداری مورخ 1399/9/30 به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان تحویل و یا صرفا از طریق پست پیشتاز به آدرس خراسان جنوبی - نهبندان ، خیابان شهید هاشمی پور اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان نهبندان )کد پستی 9751۴۴51(  ارسال نمایند . الزم به ذکر است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر پست شود ترتیب اثر داده نخواهد شد 2- کمیسیون ماده در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 
مورخ 1399/10/7  در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان تشکیل و با حضور اعضای کمیسیون پیشنهادات رسیده و مفتوح  و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه آزاد می باشد 
3- به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط و بدون فیش سپرده و با کمتر از مبلغ اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.  ۴-  متقاضیان می بایست آدرس و مشخصات کامل محل سکونت و شماره 
تلفن ثابت و همراه خویش را در برگه پیشنهاد درج نمایند 5-  پس از اعالم نتیجه از طرف کمیسیون، برنده مزایده مکلف است ظرف مدت دو هفته به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان مراجعه 
و نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام نماید. در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی و سپرده وی به نفع بقعه متبرکه ضبط و به نظر بعدی با همان مبلغ پیشنهای نفر اول در صورت تمایل واگذار خواهد 
شد 6-  در صورت مساوی بودن پیشنهادات واصله ، برنده مزایده با نظر اکثریت اعضای کمیسیون تعیین خواهد شد .7-  کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مجاز و مختار خواهد بود . 
8- کلیه هزینه های نشر آگهی ، کارشناسی ها  و انتقال سند و  پذیره انتقال سند اجاره عرصه به عهده برنده مزایده می باشد 9- مبلغ سپرده واریزی اشخاصی که برنده مزایده نشوند پس از انجام مزایده 
قابل برگشت خواهد بود 10- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان مراجعه و یا با شماره 2- 32625۴91-056 داخلی 3 تماس 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندانحاصل نمایند . ضمنا جهت بازدید از آپارتمان مورد نظر با آقای محمد مهربان با شماره 09158233526 هماهنگ نمایند.

۳2۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵2۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳22۰ - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
) مدرن ب

     لولـه بازکنـی 
روزی

انه 
  شب

سنگبـری ونـوس ) الونـدی(
تولید کننده انواع سنگ های گرانیت نهبندان ) کرم - طوسی - پرتقالی(

کارخانه: بیرجند- شهرک صنعتی - خیابان تولید - انتهای تولید 5 
 تلفن: 05632350824 - 05632255588

مدیریت کارخانه : 09151611482    مدیریت فروش : 09153633619  
venus.sangboore1385 : با مدیریت: غالمرضا الوندی    اینستاگرام
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آموزش غیرحضوری در تمامی شهرستان های خراسان جنوبی ادامه دارد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: آموزش غیرحضوری در تمامی مدارس شهرستان های قرمز و نارنجی استان از شنبه ۱۵ آذر ماه به مدت یک هفته دیگر تمدید 
 شد و حضور کادر اجرایی مدارس در شهرستان های نارنجی الزامی است. واقعی با قدردانی از مشارکت فرهنگیان، دانش آموزان و اولیا در کاهش شیوع ویروس کرونا افزود: 

در شهرستان های نارنجی کادر اجرایی باید برای پاسخگویی به نیاز دانش آموزان و اولیای آنان به ویژه دانش آموزان محروم از گوشی هوشمند، در مدارس حضور داشته باشند.
 *جناب استاندار انصافه دهیاریها مقداری

از زمین مردم را برای کوچه و جوی آب و 
... بردارن و ۲۰ درصد از باقیمانده زمین را 
هم به عنوان هدیه به دهیاری طلب کنن 
تا مجوز تغییر کاربری رو به مالک بدن !!!

* آوا سالم، پس از ترکیدگی لوله آب )آب 
و فاضالب( در مجاورت قنات امیرآباد و 
تخریب و خسارات به آن و منازل مجاور 
و ۲ مرحله تماس بابت اطالع رسانی و 
درخواست تهیه گزارش میدانی از طرف 
همکاران آن روزنامه هنوز اقدامی نشده.

)با گذشت زمان موضوع کمرنگ و اهالی 
و کشاورزان متضرر خواهند شد( با تشکر 

از اقدامی که انجام خواهید داد.

این شرایط  استاندار سالم در  آقای   *
که  ای  کسبه  برای  سخت  کرونایی 
عوارض شهرداری و چند مدل مالیات 
میده چرا شهرداری برای تخلیه بار کسبه 
هم عوارض جدید وضع کرده تا پرداخت 

نشه راهنمایی اجازه تخلیه بار رو نمیده.

* تامین اجتماعی فقط پول بیمه از مردم 
میگیره وگرنه آنچنان خدمتی نمی کنه 
یه آزمایش برام دکتر نوشته ۱۳۷ هزار 
تومان بنده بیمار باید پرداخت کنم حدود 
۳۷ هزار تومان را بیمه! اصال با حق بیمه 
ای که تامین اجتماعی دریافت میکنه 

تناسب نداره نه تو آزمایش نه تو دارو.

از  بعد  خوسف  فاضالب  طرح  *چرا 
۱۵سال پیگیری مسئولین انجام نگرفت؟

*  ازمسئولین خواهشمندیم نسبت به هم 
سطح کردن ورودی خیابان نرجس ۴ 
اقدام کنند که باعث خراب شدن جلوبندی 

ماشین ها می شود.

* خوش به حال مردم خوب و با صفای 
مرکز استان خراسان جنوبی که چندین 
و  دکترها  بهترین  و  دارند  بیمارستان 
آزمایشگاه ها و بهترین مراکز درمانی 
ولی شهرستان خوسف یک درمانگاه 
هم  آن  داروخانه  حتی  و  ندارد  خوب 
به  برسد  چه  تا  نیست  روزی  شبانه 
یک بیمارستان.  آیا بعد از ۴۱ سال از 
پیروزی انقالب اسالمی مردم ما نباید 
 مزه شیرین عدالت در توسعه را بچشند ؟

خویش  درمان  و  بهداشت  امور  برای 
آواره مرکز استان بیرجند نباشند. خدایا 
تو خود نظر لطفی به این مردم شریف 

بنما و مسئولین ما را یاری فرمای .

اردیبهشت  کوچه  انتهای  ماهه  دو   *
۲ سطل آشغال نداره و سه بار تماس 
گرفتم شهرداری که سطل آشغالی بیارن 
اما متاسفانه هر بار فقط میگن باشه از آوا 
خواهش می کنم بیان انتهای کوچه یه 
عکس از انباشت آشغال بگیرین و نمای 

تمیزترین شهر کشور رو  ببینین.

ورود  )با  گزارش  درخصوص  * سالم. 
از  بازشد(  فرزان  طرح  گره  دادستان 
اطالعی  شهرداری  و  مالک  مذاکرات 
نوشته های شما  اساس  بر  ندارم ولی 
کل ملک رو حدود ۲۶۰میلیون تومان 
اندکه شهرداری پول  کارشناسی کرده 
را پرداخت و مالک شده . من از شما 
کنید  بررسی  دارم  را  درخواست  این 
آیا در  شهر بیرجند )هر کجای شهر 
باشد( و یا حتی روستاهای اطراف ملک 
کلنگی با همین شرایط به این قیمت 
می دهند؟؟ قطعا اگر درست کارشناسی 
می شد مالک توافق می کرد، در شهر 
ما برای کارشناسی هایی که یک طرف 
آن شهرداری هست فشارهای مخفی 
هست که قیمت ها پایین گذاشته شود، 
بروید بررسی کنید از مشاوران امالک 
قیمت بگیرید با قیمت های کارشناسی 
مقایسه کنید. نمی گویم قیمت مشاوران 
۱۰۰درصد درست است ولی نه اینکه ۵۰ 
یا ۶۰ درصد اختالف قیمت مشاور امالک 
وکارشناس رسمی وجود داشته باشد اگر 
شما بجای مالک بودید به این قیمت می 
دادید؟؟ یک سوزن به خود یک جوال دوز 
به دیگران بزنید، بر فرض که مالک قیمت 
اگر شهرداری  باشد  کرده   باالتر طلب 
از  را  آن هزینه  برابر  پرداخت، ۱۰  می 
امالک آنجا به عنوان ارزش افزوده ملک 
دریافت می کرد دیگر اینهمه کاغذ بازی 
اداری و درد سر نداشت ،آیا رسم مسلمانی 
هست،آیا نظر اسالم اینه؟؟ از وضعیت 
زندگی ومالی مالک اطالعی ندارم ولی  
اگر از طبقه ضعیف جامعه باشد و فقط 
 همین ملک را داشته با این کار او را بر زمین

زده اید با این قیمت باید برود مستاجری، 
این کار افتخار ندارد، درست است این کار 
 باعث رفاه عموم مردم است ولی دلیل

 نمی شودکه ما به یک نفر ظلم کنیم.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

روند نگران کننده  

بستری جوانان مبتال 

به کرونادر استان
جم -  رئیس بخش عفونی بیمارستان 
ولی عصر )عج( بیرجند گفت: افزایش 
بستری بیماران جوان با عفونت شدید 
و ابتال به کرونا همچنین تاخیر این 
بیماران در مراجعه به بیمارستان نگران 
کننده است و دیر آمدن چالشی برای 
محسوب  کرونایی  بیماران  درمان 
می شود. دکتر ضیایی با اشاره به روند 
شیوع کرونا در ماه های اخیر افزود: در 
اردیبهشت امسال تنها یک بیمار مبتال 
به کرونا در بخش آی سی یو )مراقبت 
عصر)عج(  ولی  بیمارستان   ویژه( 
سایر  و  بستری  ماه  یک  مدت  به 
در  ولی  بود  خالی  کرونا  بخش های 
تخت ها  اشغال  وضعیت  حاضر  حال 
است. وی  کرده  فرق  بیماران  نوع  و 
تصریح کرد: در گذشته اغلب بیماران 
مسن و دارای بیماری زمینه ای بودند 
ولی االن چند بیمار جوان و بدون سابقه 
بیماری زمینه ای داریم که با عفونت 
مرکز  رئیس  شده اند.  بستری  شدید 
تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: ۱۳ تخت 
 آی سی یو بیمارستان ولی عصر )عج( 
بیرجند پر است، ۲ آی سی یو دیگر نیز 
با ظرفیت هر کدام ۶ تخت داریم که 
این ۲ بخش هم تکمیل شده است. وی 
با اشاره به ارائه خدمات درمانی به این 
بیماران و اینکه با مراقبت های پزشکی 
برخی  انتقال  حال  در  گرفته  صورت 
بیماران از آی سی یو به بخش هستیم، 
برای  آمده  به وجود  افزود: مشکالت 
این بیماران ناشی از دیر مراجعه کردن 
به بیمارستان است.ضیایی تاکید کرد: 
هراسی«  »بیمارستان  آمدن«،  »دیر 
این مسئله  پیرامون  و »شایعاتی که 
منعکس می شود« چالشی برای درمان 
بیماران کرونایی محسوب می شود و اگر 
حال بیماری در بیمارستان خوب نشود، 
مطمئنا در منزل هم خوب نخواهد شد.

خبرهای شیرین
در تلخی روزهای

بد کرونایی
سالم. به عنوان یک هم استانی که 
به خودم قول داده بودم همیشه مثبت 
فکر کنم و به جای انتقاد بیشتر پیشنهاد 
کنم گریزی زدم به روزهای گذشته 
استان فکر کنم سال پیش بود وقتی 
مدیر کل راه و شهرسازی را منصوب 
کرده بودند بعضی ها به صراحت می 
گفتند جوان است و از پس کار بر نمی 
آید، از حق نگذریم من هم ته دلم با 
این وضعیت جاده ها و اعتباراتی که 
نبود و نمی توانستند جذب کنند همین 
را با خودم زمزمه می کردم اما چند 
وقتی است که هر هفته یک خبر از 
اضافه شدن باندهای دوم به مسیرهای 
اصلی استان می خوانم. اول از همه 
نیروی  به  که  دارم  خودم  به  نقدی 
جوانی و انگیزه در مدیریت توجه نکرده 
بودم، دوم واقعا خوشحال شدم در این 
شرایط کرونایی با اینکه هر روز یک 
غم جدید برای از دست دادن عزیزان 
مان به واسطه این ویروس منحوس 
اضافه می شود خبرهای خوب جاده 
ای چقدر دلم را روشن می کند، سوم 
اینکه برای من و امثال من که در این 
جاده ها عزیزی را از دست داده اند، 
اصالح وضعیت و دوبانده سازی آن 
مثل آبی بر روی آتش است و چهارم 
اینکه از نمایندگان و نماینده ولی فقیه 
و استاندار و معاونین ایشان می خواهم 
به طور جدی همت مدیر کل راه و 
دست اندرکاران امر دو بانده سازی را 
یک تجلیل واقعی نمایند. کاش کرونا 
یک  همتش  برای  خودمان  تا  نبود 
مراسم خداقوت جانانه مردمی در یکی 
از همین جاده ها برگزار می کردیم.  
این روزها خوشحال کردن مردم کار 
سختی است، برداشتن دغدغه های 
جاده ای  که کمتر از کرونا به این مردم 
 آسیب نزد خودش یک جهاد است که 
این  از  خودش  خداوند  شاءا...   ان 
عزیزان قبول کند و چراغ دل شان 

باشد. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر ویژه

 ایرنا - »مرا با معلولیتم باور کنید« جمله ای 
است که خبرنگار معلول بیرجندی با خود 
تکرار می کند و آرزو دارد روزی کل جامعه 
آن را بپذیرد. نسرین کاری خبرنگار روزنامه 
با  بیرجند  شهر  در  اجتماعی  فعال  و  آوا 
وجود معلولیت اما موفقیت هایی تاکنون در 
زندگی به دست آورده که همه آن را مدیون 
شب های  از  یکی  در  او  است.  خودباوری 
سرد زمستان سال ۱۳۵۴ به عنوان دومین 
فرزند خانواده پا به این جهان گذاشت اما 
از آنجا که ۲ ماه زودتر از موعد به دنیا آمد 
جثه کوچکش همه را به حیرت وا داشت که 
چطور چنین نوزادی زنده خواهد ماند! اگرچه 
تمام اندامش در یک مشت جا می گرفت 
قد  او  که  داشت  امید  مادر همچنان  ولی 
می کشد و بزرگ می شود. هرچه از نوزادی 
او  جسمی  نقص  می گرفت  فاصله  بیشتر 
اینکه  تا  اطرافیان می آمد  به چشم  بیشتر 
خانواده روزی متوجه معلولیت او از ناحیه پا 
شد اما نسرین همچون همه کودکان دیگر 
راه  بزند،  توانست حرف  با وجود معلولیت 
برود و رشد کند البته کمی رشدش نسبت 

به هم سن و ساالنش کمتر بود.

معافیت از بازی های مدرسه، 
خاطره ای  آزار دهنده

و  سن  هم  با  بازی  در  او  کودکی  دوران 
گذاشته شد  پشت سر  خوبی  به  ساالنش 
هیچگاه  کودکانه  معصومیت  همان  چون 
نگذاشت که دیگر همبازی هایش او را به دید 
معلول ببینند. آن طور که خودش می گوید 
زمانی که وارد مدرسه شد چون در کنار سایر 
حس  می خواند  درس  عادی  دانش آموزان 
ترحم معلمان و همکالسی ها در زمانی که 
زنگ ورزش بود یا فعالیت هایی که نیاز به 
تحرک زیادتر داشت او را آزرده خاطر می کرد 
چون همواره از نسرین می خواستند که گوشه 

بنشیند و فقط تماشا کند.
معافیت از بازی های مدرسه اگرچه برای این 
دختر معلول آزار دهنده بود اما او هیچگاه باور 

نکرد که نمی تواند در فعالیت های اجتماعی 
مدرسه مشارکت کند. نسرین سال به سال 
بزرگ تر شد و با همه سختی ها از دوران های 
مختلف زندگی عبور کرد تا اینکه به دانشگاه 
رسید. مهارتی که از کودکی در امور رایانه 
داشت به او کمک کرد تا بتواند همزمان با 
قبول شدن در رشته جغرافیا دانشگاه بیرجند 
مغازه ای کوچک از خدمات رایانه ای دایر کند 
و به دوستان دانشجویش در تایپ مقاالت و 

پایان نامه ها کمک کند.

ورود به حرفه خبرنگاری 

نسرین این کارش را شروع ورود به فعالیت های 
اجتماعی دانست و گفت: در زمان دانشجویی 
سردبیری یک مجله را در دانشگاه به عهده 
گرفتم به همین دلیل دوستان زیادی پیدا 
انرژی  من  به  مسیر  این  در  که  کردم 
می دادند. وی افزود: بعد از اینکه از دانشگاه 
و  تایپ  کار  به  مدتی  شدم  فارغ التحصیل 
تکثیر در مغازه ای که داشتم پرداختم اما با 
افزایش هزینه های این کسب و کار، تصمیم 
به تعطیلی آن گرفتم. این خبرنگار و فعال 
اجتماعی گفت: به خاطر سرعتی که در تایپ 
فارسی و انگلیسی داشتم از سال ۹۱ وارد 
تحریریه یک روزنامه محلی شدم و از آنجا 
هم کار خبرنگاری را در پیش گرفتم و اکنون 
هشت سال از این فعالیت هایم می گذرد. وی 
در کنار تایپ، به طراحی صفحات روزنامه، 
تهیه گزارش و خبر و حتی طراحی جدول 
هم می پردازد و خوشحال است که به عنوان 
فعال فرهنگی در عرصه مطبوعات مشغول 
به کار است.کاری خود را یک فعال اجتماعی 
موفق هم می داند زیرا همواره در امور خیریه 
پویش های  راه اندازی  با  و  داشته  مشارکت 
متعدد توانسته است نتایج خوبی از مشارکت 

در امور خیر کسب کند.

حس خوب مشارکت در کار خیر

به  کمک  مهربانی،  دیوار  راه اندازی  ایده 
کودکان کار در قالب پویش های متعدد و 

آزادسازی ۲ زندانی نیازمند از جمله مواردی 
است که نسرین در خالل سایر فعالیت های 
اجتماعی خود به آنها پرداخته و به حس خوب 
رضایت نیز دست یافته است. اما باز هم نگاه 
تلخی که جامعه به معلوالن دارد او را در 
این مسیرهای دشوار، آزرده خاطر کرده تا 
جایی که گفت: گاهی برای تهیه گزارش به 

جایی می رفتم اما تعجب می کردند که چطور 
تهیه کنم و می پرسیدند  می توانم گزارش 
که  نداشته  دیگری  شخص  روزنامه  مگر 
تو را فرستاده است؟! وی با تاکید بر اینکه 
جامعه باید بپذیرد معلولیت، محدودیت نیست 
و معلوالن هم می توانند توانمند باشند، افزود: 
بزرگترین مشکل معلوالن برای حضور در 
جامعه این است که همواره شخص معلول 
از روی ظاهرش قضاوت می شود در صورتی 
که  جامعه باید به این باور برسد که یک فرد 
را با توانمندی اش بسنجد.نسرین معتقد است 
که هر معلول فعال در جامعه شاخص هایی 
این  و  شود  سنجیده  آن  با  باید  که  دارد 

گونه می توان با دیدگاه خوب به معلوالن، 
شخصیت اجتماعی آنها را بیشتر پرورش داد.
وی با اشاره به روحیه اجتماعی که از همان 
دوران کودکی همراهش بوده است، گفت: از 
بچگی دوستان زیادی داشتم و معموال بین 
دوستانم کمتر به مشکل بر می خوردم اما 
گاهی در مسایل کاری، عاطفی و احساسی 

موانعی بر سر راه می دیدم که آن هم مقصر 
خودم نبودم بلکه دیگران بودند.

می خواهم خبرنگار مطرح 
کشوری یا جهانی شوم

به خاطر  اجتماعی گفت: چون  فعال  این 
با  جاها  بسیاری  در  شدم،  قضاوت  ظاهر 
احساساتم بازی شده است اما این بی مهرها 
هیچ گاه مرا از پای نینداخت و همیشه به 
دنبال محقق کردن رویاهای خود هستم. 
وی اظهار کرد: خبرنگاری در روح و جان 
چاپ  من  از  اثر  یک  وقتی  و  است  من 
می شود بازخوردهای خوبی برایم دارد. وی 

پیشرفت در حرفه خبرنگاری را یک هدف 
بزرگ برای خود عنوان کرد و گفت: دوست 
دارم در کارم انسان موفقی باشم و روزی 
به عنوان یک فعال اجتماعی و خبرنگار در 
بعد کشوری و جهانی مطرح شوم.کاری که 
اکنون در رشته مترجمی زبان نیز تحصیل 
می کند آرزو دارد روزی بتواند یک کتاب از 

نویسنده ای بزرگ را ترجمه کند.

بزرگترین عذاب برایم
بیکار نشستن است

پیش  خوب  زندگی  اینجای  تا  گفت:  وی 
رفتم و هیچ زمانی وقتم را تلف نکردم زیرا 

بزرگترین عذاب برایم بیکار نشستن است.
آن عالقه  به  نسرین  که  مواردی  از  یکی 
زیادی نشان می دهد مطالعه کردن است تا 
جایی که از کتابخانه کوچکی در خانه اش 
سخن می گوید و اینکه در شبانه روز باید حتما 

نیم ساعت مطالعه داشته باشد.
فعالیت در حوزه های گردشگری و محیط 
این  عالقه مندی های  دیگر  از  نیز  زیست 
سایر  دارد  تالش  که  است  معلول  بانوی 

جامعه را هم به این حوزه ها حساس تر کند.
وی همچنین فعالیت خوبی در فضای مجازی 
برخالف  فضا  این  که  است  معتقد  و  دارد 
برخی تصورات می تواند موفقیت های خوبی 

برای هر فرد به همراه داشته باشد.
توصیه او به سایر معلوالن این است که هیچ 
را دست کم  توانمندی هایشان  و  گاه خود 
نگیرند و منتظر نباشند که سالی یک بار در 
روز معلول، مسئوالن از آنها یاد کنند. وی 
آرزو دارد روزی برسد که دیگر اشتغال، ازدواج 
زمره مشکالت  در  معابر  مناسب سازی  و 
قبول  با  جامعه  و  نشود  مطرح  معلوالن 
توانمندی های معلوالن زمینه حضور آنها را 
در فعالیت های اجتماعی فراهم کند. نسرین 
دختر  را یک  خودم  گفت:  پایان  در  کاری 
معلول موفق می دانم و هنور نشده کاری 
شروع کرده و تا آخر راه نرفته باشم، پس 

انتظار دارم جامعه مرا با معلولیتم باور کند.

خبرنگار بیرجندی از معلولیت می گوید 

مرا با معلولیتم باور کنید

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
نرخ بروز موارد جدید کرونا در آذر ماه نسبت 
به آبان امسال در استان خراسان جنوبی ۵۰ 
درصد کاهش پیدا کرده است.محمد دهقانی 
ازای هر  به  آبان ماه  افزود: در  فیروزآبادی 
جدید  مورد   ۲۷ جمعیت  نفر  هزار   ۱۰۰
مبتال به کرونا در استان شناسایی  شدند و 
در آذر ماه این رقم به ۱۳.۳ در ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت رسیده و نصف شده است. وی 
گفت: نرخ بروز موارد جدید خراسان جنوبی 
در حال حاضر از میانگین کشوری هم کمتر 
است و ۱۳.۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در 
استان بوده که این شاخص در کشور ۱۵.۷ 
است در حالی که پیش از این نرخ بروز موارد 
جدید استان به صورت روزانه ۲.۴ برابر کشور 
بود.دبیر ستاد استانی مدیریت کرونا ادامه داد: 
از زمان شروع اعمال محدودیت ها که سه 
بیرجند،  شامل  جنوبی  خراسان  شهرستان 
شهرستان  ردیف ۴۶  در  طبس  و  قاینات 
بحرانی کشور قرار گرفت و محدودیت های 
داشتیم،  را   ۱۸ ساعت  تا  صنوف  فعالیت 
متعاقب آن براساس تصمیم جدید رنگ بندی 
نارنجی  قرمز،  رنگ  سه  به  شهرستان ها 
در سطح کشور مشخص شد. وی  زرد  و 
اظهار کرد: براساس رنگ بندی اولیه هفت 
قرمز  وضعیت  جنوبی  خراسان  شهرستان 
)خیلی پرخطر( و چهار شهرستان وضعیت 
نارنجی )پرخطر( داشت و هیچ شهرستان 
استان وضعیت زرد )متوسط خطر( نداشت.  
دهقانی گفت: با محدودیت هایی که اعمال 
شد در شهرستان های قرمز فقط گروه شغلی 

یک اجازه فعالیت داشت و گروه های شغلی 
تعطیل  فعالیت ها  سایر  و  چهار  و  سه  دو، 
ساعت ۲۱  از  شبانه  تردد  محدودیت  شد، 
تا ۴ صبح در شهرهای قرمز و محدودیت 
ورود و خروج خودروها را در شهرهای قرمز 
و نارنجی داشتیم. وی اضافه کرد: به دنبال 
و  مردم  همراهی  و  محدودیت ها  اجرای 
اصناف به تدریج شاهد کاهش موارد ابتال به 
کرونا، بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها، 
تست های مثبت، موارد بستری و کاهش 
موارد فوتی به صورت واضح در استان بودیم. 
وی گفت: خوشبختانه پیک بیماری شکسته 
شد و روند نزولی خیلی خوبی در استان شروع 
افزود:  وی  دارد.  امیدواری  جای  که  شده 
میزان افرادی که نیاز به انجام تست دارند 
به صورت مشخص کاهش پیدا کرده است 
و مراجعه کنندگان به بیمارستان ها، میزان 
بیماران بستری کرونا مثبت و بیماران بستری 
تنفسی و نیز موارد فوتی کمتر شده که آمار را 

روزانه به مردم اعالم می کنیم.

فوتی های کرونا کمتر شد

وی گفت: فوتی های کرونا هم به صورت 
قابل توجه در حال کاهش است و ما در زمان 
پیک یعنی هفته سوم آبان ماه پیک موارد 
فوتی را داشیتم که حدود ۹۰ مورد فوتی در 
هفته ثبت شد ولی در آذر ماه با شیب بسیار 
خوبی در حال کاهش است و اکنون به حدود 
۴۰ مورد در هفته رسیده است. دهقانی بیان 
کرد: درخصوص نسبت مرگ و میر موارد 
مثبت در استان ۴.۷ درصد از کل موارد مثبت 

فوت می شوند که این نسبت در کشور ۵.۱ 
درصد است. وی گفت: امیدواریم به حدی 
برسد که مثل چند ماه اول امسال که خیلی 
از روزها فوتی های ما صفر بود و با خوشحالی 

اعالم می کردیم مجددا به این حد برسیم. 
دبیر ستاد استانی مدیریت کرونا درباره ادامه 
اجرای طرح  از ۲ هفته  محدودیت ها پس 
اظهار کرد: برنامه ای که ستاد ملی دارد این 
است هر هفته میزان مخاطره شهرستان ها 
یا رنگ بندی آنها را براساس فرمولی که دارد، 

مشخص و اعالم کند.

نحوه محاسبه میزان خطر 
شهرستان ها فرمول پیچیده دارد

خطر  میزان  محاسبه  نحوه  گفت:  وی 
دارد  ریاضی  پیچیده  فرمول  شهرستان ها 
و مولفه های زیادی در آن دخیل است که 
با قرار دادن در آن فرمول، میزان مخاطره 
مشخص  را  آن  رنگ بندی  یا  شهرستان 
می کنند. دهقانی فیروزآبادی افزود: توضیح 
ساده این است که اگر یک شهرستان به 
ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰ مورد 
شرایط  باشد  داشته  روزانه  مثبت  بستری 
خیلی پرخطر یا قرمز می شود، اگر میزان 
بستری مثبت روزانه تا ۶ نفر به ازای ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت باشد، نارنجی یا پرخطر 
مثبت  بستری  نفر  چهار  تا  اگر  و  است 
روزانه به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باشد، 
در  است. وی گفت:  متوسط خطر  یا  زرد 
و  قرمز  قبلی هفت شهرستان  رنگ بندی 
چهار شهرستان نارنجی رنگ بود اما از روز 

چهارشنبه ۱۲ آذر قاینات از قرمز به نارنجی 
آن  محدودیت های  نتیجه  در  شد  تبدیل 
براساس شهرستان نارنجی خواهد بود یعنی 
گروه های شغلی یک و دو  اجازه فعالیت پیدا 
کردند و فعالیت بقیه ممنوع است. رئیس 
ادارات  اظهار کرد:  پزشکی  دانشگاه علوم 
و سازمان ها هم که کارمندان تا یک سوم 
اجازه حضور داشتند در وضعیت نارنجی به 

۵۰ درصد با تشخیص مدیر می رسد.  

۱۰ شهرستان خراسان جنوبی به 
رنگ نارنجی و یک شهرستان قرمز 

وی گفت: از صبح شنبه ۱۵ آذر ماه تمامی 
جنوبی جز  خراسان  استان  شهرستان های 
نارنجی  به  آنها  مخاطره  وضعیت  طبس 
تبدیل می شود و شهرستان طبس تا پایان 
هفته وضعیت قرمز )خیلی پرخطر( را خواهد 
شهرستان  به  مربوط  محدودیت  و  داشت 
قرمز در آن ادامه دارد. دهقانی افزود: برای 
۱۰ شهرستان دیگر از جمله بیرجند )مرکز 
شهرستان  گروه  محدودیت های  استان( 
یعنی  داشت  تداوم خواهد  آنها  در  نارنجی 
فعالیت  اجازه  دو  و  یک  شغلی  گروه های 
دارند و فعالیت گروه های شغلی سه و چهار 
ممنوع است، در مورد ادارات و سازمان ها تا 
سقف ۵۰ درصد به تشخیص مدیر نیروها در 
اداره مشغول به کار می شوند. وی بیان کرد: 
درخصوص محدودیت ترددها نیز قرار است 
روز شنبه در ستاد ملی کرونا تصمیم گیری 

شود و اطالع رسانی خواهیم کرد.
از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

همراهی و همکاری مردم به ویژه اصناف 
فعالیت  محدودیت   طرح  اجرای  در  استان 
صنوف و ترددها تشکر کرد و گفت: اجرای 
بهداشتی  پروتکل های  کامل  و  دقیق 
و  بیماری  کنترل  الزمه  محدودیت ها  و 
پیشگیری از انتقال ویروس کرونا است. وی 
تصریح کرد: روند کاهشی بیماری کووید ۱۹ 
در استان به خاطر همراهی مردم و رعایت 
محدودیت هایی بود که با همکاری اصناف 
و مردم در ترددها و مشارکت دستگاه های 
و  شد  اعمال  اخیر  هفته های  در  مختلف 
امیدواریم این همراهی و روند نزولی بیماری 
همچنان ادامه داشته باشد. پس از گذر خیز 
بیماری در تیر ماه امسال، از ابتدای مهر ماه 
نمودار موارد ابتال و بستری کرونا در خراسان 
جنوبی صعودی شد به طوری که نرخ بروز 
موارد جدید بیماری کووید ۱۹ در آبان ماه به 

بیش از ۲ برابر میانگین کشوری رسید.
 ۲۵ بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از  بعد  گفت:  خبری  نشست  در  ماه  آبان 
شیوع بیماری ناشناخته کرونا که همه دنیا 
را درگیر کرد، از اوایل مهر امسال در پیک 
سوم بیماری هستیم که روند افزایشی واضح 
و مشخص دارد. وی افزود: در پیک اول و 
دوم جزو استان هایی بودیم که خیلی درگیر 
بیماری نشدیم و جزو رتبه های آخر درگیری 
بودیم و خیلی فشار بر سیستم بهداشت و 
درمان وارد نشد اما در پیک سوم استان هایی 
که در پیک های قبلی آلودگی کمتری داشتند 
در راس قرار گرفتند و شدت بیماری به میزان 

قابل توجهی باالتر است.

به همت مردم استان  
ویروس منحوس نیمه جان شد 

کاهش موارد ابتال و فوتی کرونا به دنبال اجرای محدودیت ها

خبر خوب دبیر ستاد استانی کرونا از کاهش ۵۰ درصدی آمار



موفقیت و انرژی

نظرات دیگران

تفکر کنید تا حافظه فعال تان بهتر شود

حافظه فعال تقریبا شبیه دفترچه یادداشت مغز 
است، جایی که اطالعات جدید موقتا نگهداری 
می شود.  هنگامی که نام کسی یا آدرسی که 
می خواهید بروید را می شنوید این اطالعات را 
در حافظه فعال نگه می دارید تا اینکه کارتان با 
این اطالعات تمام شود. اگر این اطالعات بیشتر 
از این برایتان استفاده ای نداشته باشد مغزتان 
اجازه می دهد به کل پاک شود. اما اگر استفاده 
داشته باشد، به حافظه بلند مدت سپرده می شود. 
آنجا می تواند تقویت شده و بعدا به یاد آورده شود. 
حافظه فعال چیزی است که هر روز استفاده می 
کنیم، پس اگر قویتر باشد، زندگی روزانه ما را 

خیلی راحت تر می کند. 

پذیرا بودن نظرات دیگران

این مورد هم بخشی از هوش عاطفی است اما 
در محیط کار پذیرا بودن نسبت به بازخوردها و 
نظرات دیگران نقش مهمی در موفقیت شغلی 
ایفا می کند، به خصوص در مشاغل جدید. حتما 
در مورد این موضوع فکر کنید زیرا بازخوردها 
و نظرات سازنده به شما کمک می کند بتوانید 
کارتان را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. اگر 
در مقابل نظرات دیگران حالت تدافعی گرفته و 
نگرشی منفی نسبت به آن ها داشته باشید، مسلما 
نمی توانید از این نظرات به خوبی استفاده کرده و 

آن را در استراتژی کارتان به کار ببندید.
کلید دریافت و ارائه بازخورد و پیشنهاد این است 
که به برخوردهایتان با دیگران نگرش مثبتی 
داشته باشید. مسلما دلیل اینکه دیگران به شما 
پیشنهاد مثبت و سازنده می دهند این نیست که 
با شما مشکل یا خصومت شخصی دارند بلکه به 
این خاطر است که دوست دارند شما کارتان را به 
بهترین شکل ممکن انجام دهید و در آن پیشرفت 
کنید. بنابراین سعی کنید نگرش تان را نسبت به 
دیگران تغییر دهید تا با نظرات خود شما را در 

رسیدن به اهداف تان کمک کنند.
 اگر باز هم نسبت به پیشنهادات و بازخوردهای 
سایرین نظر مثبتی ندارید سعی کنید پیشنهاد و 
نظرات دیگران را تبدیل به یک کار روزمره کنید. 
از افراد مختلف درخواست کنید که بازخوردهایی 
سازنده به شما ارائه دهند و به این ترتیب مهارت 
کردن  اجرایی  جسارت  دهید.  ارتقاء  را  هایتان 
رویاها و ایده های تان را داشته باشید، چرا که دنیا 

پر است از ترسو های خوش  فکر.

خودداری از مصرف بیش از حد چای

به دلیل داشتن کافئین، نوشیدن بیش از پنج لیوان 
چای سیاه و سبز در روز، باعث عوارض خفیف تا 
شدید در بدن می شود. این عوارض شامل سردرد، 
عصبی شدن، مشکالت خواب، استفراغ، اسهال، 

لرزش،  نامنظم،  قلب  پذیری، ضربان  تحریک 
سوزش قلب، سرگیجه، صدای زنگ در گوش، 
تشنج و گیجی است. برای مادر شیرده نوشیدن 
بیش از 3 لیوان چای سیاه و سبز در روز ممکن 

است تحریک پذیری کودک را افزایش دهد.

ایجاد مشکالت پوستی با سرد شدن هوا

با سرد شدن هوا، میزان رطوبت آن کاهش می یابد. 
تاثیر این شرایط بر پوست، خشکی، ترک خوردگی 
و ایجاد خارش و گاهی مشکالت شدیدتر مانند 
اگزما و درماتیت است. بادهای شدید همچنین 

آسیب  پوست  محافظ  چربی  الیه  به  می تواند 
برساند. بیشتر از مرطوب کننده ها و ضد آفتاب ها 
استفاده کنید. از دوش گرفتن طوالنی و با آب داغ 
که باعث از بین رفتن روغن های طبیعی پوست 

می شود خودداری کنید.

قروقروت را دست کم نگیرید  

قره قروت حاوی ویتامین بوده و برای جلوگیری از 
ابتال شدن به ویروس کرونا مفید است، لذا سبب 
جذب کلسیم می شود و از ابتال به سرطان روده 
بزرگ نیز جلوگیری می کند، همچنین دستگاه 

ایمنی بدن را تقویت کرده و از ابتال به بیماری های 
عفونی و آنفلوآنزا جلوگیری می کند. کسانی که 
دارای مشکل الغری هستند برای چاق شدن 
آن  کنند،کالری  مصرف  قره قروت  می توانند 

همچون نان بوده و سبب چاق شدن می شود.

 مکان های اصلی شیوع ویروس کرونا 

 بر اساس یافته های پژوهش که توسط محققان 
دانشگاه استنفورد انجام شده، مکان هایی نظیر: 
رستوران ها، هتل ها، مسافرخانه ها، مراکز درمانی، 
کافه ها و مراکز خواربار فروشی، منابع اصلی شیوع 

ها،  رستوران  هستند.  کرونا  ویروس  انتقال  و 
باالترین نرخ شیوع و ابتال به ویروس کرونا را به 
ثبت رسانده اند. محدودسازی حضور در این مکان 
ها، از جمله راهبرد های مهم و موثری است که 
برای مقابله با کرونا می تواند مورد توجه قرار گیرد.

شیوع کرونا با دست دادن و آرنج!

دکتر مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:  
در پی شیوع کرونا برخی زدن مشت ها و آرنج ها به 
یکدیگر را جایگزین دست دادن کرده اند، این دو 
حرکت بسیار اشتباه است و باعث انتقال ویروس 

کرونا می شود. یکی از مهم ترین توصیه پزشکان 
برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به یکدیگر 
رعایت فاصله فیزیکی است در حالی که در دست 
دادن با مشت یا زدن آرنج دست ها به یکدیگر   این 

موضوع نادیده گرفته می شود و باید اجتناب شود.

 مرطوب نگه داشتن بدن جزو مهم ترین نکاتی است که فرد می تواند در مبارزه با آنفلوآنزا انجام دهد 
مواد تشکیل دهنده سوپ مرغ باعث مبارزه با التهاب می شود و پاسخ های التهابی به بیماری را کاهش می دهد. 
سوپ مرغ همچنین راه بینی و گلو را باز می کند و فرد راحت تر نفس می کشد. سیر دارای خواص ضد ویروس 
و ضد باکتری است.  زنجبیل باعث از بین بردن حاالتی مثل حالت تهوع در آنفلوآنزا و بهبود سیستم گوارشی 
می شود. جو دوسر نیز منبع غنی از فیبر است که فیبر موجود در این ماده غذایی حاوی باکتری های مفید 
است. همچنین برای افرادی که مبتال به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند، مناسب است، زیرا می تواند تب، 

اسهال و استفراغ را از بین ببرد.

با وجود آلرژی و حساسیت در فصل سرما و همزمانی آن با بیماری همه گیر کووید 19برخی از عالئم مشابه 
بین ابتال به آلرژی و کرونا فرد را سردرگم می کند. پزشکان می گویند عالئم آلرژی می تواند شبیه برخی 
عالئم کووید 19 باشد. آلرژی باعث برخی از مشکالت تنفسی می شود و ویروس کرونا هم سیستم تنفسی فرد 
مبتال را درگیر می کند، به همین دلیل برخی از افراد نگران هستند عالئم آلرژی ممکن است کووید  19 باشد.
براساس اظهارات پزشکان آلرژی و ویروس کرونا دارای عالئم همپوشانی هستند. سرفه خشک، تنگی نفس، 
خس خس سینه، گرفتگی بینی و سردرد همه این عالئم در آلرژی و کرونا دیده می شود، اما معموال چیزی که 

پزشکان به بیماران خود می گویند این است که معموال با ویروس کرونا دچار تب می شوند.

آیا خارش گلو و سرفه از عالئم آلرژی است یا کرونا؟مبتالیان به آنفلوآنزا چه بخورند؟

بیماری کرونا یا هر بیماری به علت ناشناخته شدن، یک 
موقعیت ترس را در بدن ایجاد می کند. معموالً اتفاقاتی که 
به هر صورت به بدن آسیب وارد می کند عالوه بر آسیب 
های جسمانی، یک ترومای روانی هم ایجاد می کند که 
شوک نام دارد. علت این شوک هم این است که شخص 
دچار مجموعه ای از معضالت می شود و امکان برگشت یا 

احساس زنده ماندن و در خطر بودنش را می فهمد.
برای کاهش اضطراب به حالت های روانی و عالئم زیاد 
توجه نکنید. چنانچه به صورت جزیی به عالمت های 

بیماری کرونا  تمرکز کنید مشکل ساز می شود. گلودرد 
یا سردرد به تنهایی عالمت بیماری نیست. عالئم بیماری 
کرونا را به صورت کلی در نظر بگیرید. هر روز تشریفات و 
برنامه خویش را برای شروع یک روز کاری داشته باشید. 
به تغذیه مطلوب اهمیت بدهید. هر روز خویش را با گوش 
دادن به موسیقی دلچسب و گفت و گو در مورد موضوعی 
غیر از بیماری شروع کنید. به این در روانشناسی تاب آوری 
یا بقای زیستن می گویند. به این معنی که شخص از طریق 
جمالت مثبت و رعایت دستورالعمل هایی که دارد برای 

یک زندگی بهتر سعی کند. به عنوان مثال بعضی می گویند 
من تمایلی به ادامه زندگی نداشتم تنها به عشق فرزندانم 
زنده ام یا به عشق سفر به دنیا.این یعنی شخص برای 
خویش هدف گذاری کرده است. در این وضعیت باید آرام 
باشیم و برای آرامش از موسیقی ها و کلمات آرام بخش 
استفاده کنیم. هیچ گاه جا به جا نشویم. زیرا در محیطی که 
هستیم امکان ایمنی روانی بیشتر است و از قدرت باالتری 
برخوردار هستیم. برخورد غیرتخصصی با موضوع نکنیم و 

از مراجع تخصصی کار را دنبال کنیم.

مقابله با ترس از ابتال به کرونا

شنبه 15 آذر  1399 * شماره  ۴۷9۴ 4
یاد یاران

)شهید عباس اسدالهی، قاین(: مادرم خدا می داند که شهادت هزار مرتبه بهتر است از داماد شدن و شهادت یک تولدی است برای زندگی جاودانه و ای کاش که جان ها داشتم و 
بارها برای پیروزی اسالم بر کفر می جنگیدم و از شهادت مرا باکی نیست.
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فروشگاه لوازم یدکی خودرو 
با موقعیت عالی به فروش می رسد.

۰۹۰۵۹۹۵۳۴6۲ ی
وش

فر

برگ سبز خودروی پراید تیپ ۱۳۲ به شماره 
پالک ۱6۲ م ۲۴ ایران ۳۲ به نام نسترن 
اسالمی با کد ملی ۰6۵۱۷۵۵۵۱۴ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م

به یک نفر همکار و شراکت در کار 
فروشگاه لوازم خودرو نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

زم
از تولید به مصرف )کیفیت عالی(نیا

کارخانه سنگ بری محمدعلی بوشادی
 با بهترین سنگ مرغوب

 آماده خدمت رسانی به همشهریان 
و صنوف مختلف می باشد.

آدرس کارخانه : کیلومتر 12 جاده 
بیرجند - مشهد  تلفن: 32321895

آدرس دفتر سنگ فروشی :
 شهید تیمورپور 13 - پالک 2

تلفن: 32357477 - 09151614049  

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

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

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

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳6۲۴۹۹۸  
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 3۰۰۰ تومـان

با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 
سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه

۰5632255118 - ۰9358753434شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

استخـدام لبنیـات سنتـی قائـم
به تعدادی نیروی آقا جهت کار در مجموعه قائم نیازمندیم.

آدرس: میدان سوم مدرس- باهنر غربی
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طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بیرجند اجرا شد

توزیع روزانه ۱۵ تن تخم مرغ؛ گرانی را از جهاد کشاورزی پیگیری کنید

شناسایی 98 بیمارجدید کرونا و فوت 5 نفر دیگر

صداوسیما-  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در شبانه روز گذشته ۲۱۰مورد آزمایش جدید از افراد مشکوک به کرونا در استان گرفته شد که جواب ۹۸ آزمایش 
مثبت قطعی بود. دکتر مهدی زاده افزود: از ۹۸مبتالی جدید شناسایی شده، ۲۶ نفر از بیرجند، ۱۸نفر قاین، ۱۰نفر بشرویه، سرایان و زیرکوه هر کدام ۸ نفر، فردوس، طبس و 
نهبندان هر کدام ۷نفر، ۴نفر مربوط به خوسف، ۲نفر درمیان و یک نفر نیز مربوط به سربیشه است. وی افزود: با فوت ۵نفر دیگر، تعداد فوتی های کرونا در استان به ۶۳۲ نفر رسید.

از  استان  هواشناسی  کارشناس   *
کاهش دمای هوا تا اواسط هفته خبر 
داد. نخعی افزود: با نفوذ توده هوای 
وقت  اواخر  از  استان  جو  به  ناپایدار 
شنبه، سامانه بارشی از روز یکشنبه در 

خراسان جنوبی فعال خواهد بود.
* مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: 
با توجه به مجاز بودن فعالیت گروه های 
شغلی یک و دو در شهرستان های با 
وضعیت نارنجی از ۱۵ آذر رشته های 
ورزشی کم برخورد و باشگاه های بدنسازی 
کنند. آغاز  را  خود  فعالیت  می توانند 
* رئیس اداره میراث فرهنگی بیرجند 
صنایع  مجوز   ۵۰۰ از  بیش  گفت: 
دستی برای صنعتگران این شهرستان 
از ابتدای امسال تا اواسط آذر صادر و 

تمدید شده است.
* فرمانده انتظامی نهبندان از کشف 
مقادیری کاالی قاچاق از ۲ دستگاه 
اتوبوس مسافربری در جاده های این 

شهرستان خبر داد.
استاندارد  پروانه کاربرد عالمت  * دو 
محصوالت  در  ها  آالینده  مجاز  حد 
کشاورزی  محصول  برای  کشاورزی 

زیتون در استان صادر شد.
* رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
به همراه نماینده ولی فقیه در سازمان و 
همچنین مدیر شعبه شرکت شهرکهای 
کشاورزی خراسان جنوبی از چگونگی 
پیشرفت نهضت گلخانه ای بازدید کردند.
* معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان  
جهادکشاورزی با بیان اینکه محصول 
چغندرقند از ۲۳۰ هکتار سطح کشت 
این محصول در خراسان جنوبی در حال 
برداشت است، گفت: میانگین برداشت 
چغندرقند در خراسان جنوبی ۱۰۸ تن در 
هکتار است و پیش بینی می شود امسال 
۲۴ هزار و ۸۴۰ تن محصول از مزارع 

چغندرقند برداشت شود.
* صنایع دستی هم اکنون به ۲۹۸معلول 

خراسان جنوبی آموزش داده می شود.
* ۱۵ صندوق اعتباری خرد زنان در 

روستا های سربیشه فعال است.
* ۲.۵ تن زعفران خراسان جنوبی که 
افت شدید قیمت، آن ها را در انبار های 
تعاون روستایی دپو کرده بود، در بازار 

بورس به فروش رسید.

اخبار  کوتاه 
۱۲ کیلومتر دیگر از باند دوم محور 

دیهوک - راور افتتاح شد

ایرنا - ۱۲کیلومتر دیگر از پروژه احداث باند 
دوم محور دیهوک - راور در خراسان جنوبی 
زیر بار ترافیک رفت. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان گفت: ۱۲ کیلومتر دیگر از باند دوم محور 
دیهوک - راور با اعتبار هزینه شده ۳۶ میلیارد 
تومان به بهره برداری رسید. وحید داعی افزود: 
و  تکمیل  در  که  وعده ای  طبق  قطعه  این 
بازگشایی پروژه های احداث باند دوم در سطح 
محورهای استان داده بودیم و با پیگیری و 
تالش های صورت گرفته و همکاری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه 
استان در بازگشایی محور زیر بار ترافیک رفت.

وی اظهار کرد: با تکمیل این ۱۲ کیلومتر در 
مجموع ۱۱۴ کیلومتر از مسیر ۲۰۵ کیلومتری 
محور دیهوک - راور در استان دوبانده شده 
است. وی گفت: تالش برای تکمیل دوبانده 
سازی این محور که از اهمیت و تردد باالیی 
نیز برخوردار است، ادامه دارد. در حال حاضر 
عملیات اجرایی ساخت باند دوم در ۱۴ محور 
استان در دست اجرا است و در سه محور مهم 
شامل بیرجند - قاین، دیهوک - راور و بیرجند - 
زاهدان به سمت استان های همجوار ادامه دارد.

اختصاص ۲65 تخت بیمارستانی
 به بیماران تنفسی

تخت  جنوبی، ۲۶۵  خراسان  در  اکنون  هم 
بیمارستانی با بیماران تنفسی پر شده است. به 
گزارش صداوسیما، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: از این تعداد بیمار 
تنفسی، ۱۶۱ نفر مبتال به کرونایند که از این 
تعداد ۳۸ نفر در بخش های آی سی یو بستری 
اند و حال ۱۲ نفرشان وخیم است.دکتر مهدی 
زاده همچنین تعداد افراد بهبود یافته یا قرنطینه 
خانگی در استان را ۱۲هزار و ۳۹۵نفر اعالم کرد. 

آغاز برداشت طالی سفید دراستان

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  اصغری- 
بشرویه با بیان اینکه برداشت پنبه در بشرویه 
قطب تولید این محصول در خراسان جنوبی 
آغاز شده است،گفت: پنبه بشرویه به لحاظ 
طول و استحکام الیاف در کشور نمونه است. 
و ۵۰۰  هزار  کرد: ۳  بیان  سرچاهی  حسین 
هکتار از اراضی بشرویه زیر کشت پنبه است که 
کشاورزان پنبه کار در این شهرستان تالش می  
کنند با استفاده از کشت بقایای محصول قبلی 
اراضی و به کار بردن روش های آبیاری نوین 

عملکرد محصول در سطح افزایش دهند.

۲۴ طرح عمرانی و زیربنایی دانشگاه بیرجند در دست اجرا است

پنجمین اثر خراسان جنوبی ثبت جهانی می شود

معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند گفت: 
اکنون ۲۴ طرح عمرانی و زیربنایی با اعتبار 
هزینه شده ۴۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان در 
دانشگاه بیرجند در دست اجرا است. سید وحید 
اسالمی در گفت و گو با ایرنا افزود: همچنین 
برای تکمیل این تعداد طرح که به صورت 
میانگین بین ۵ تا ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد به ۱۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار 
دیگر نیاز داریم.  وی بیان کرد: تکمیل دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی، احداث دانشکده هنر و 
علوم تربیتی، احداث آزمایشگاه مرجع، مرمت 

سالن  امیرآباد،  باغ  مجموعه  تاریخی  ابنیه 
اجتماعات پردیش شوکت آباد، فاز ۲ خوابگاه 
متاهلین، تکمیل پژوهشکده انار فردوس، فاز ۲ 
ساختمان آزمایشگاه های مهندسی، ساختمان 
نوآوری، احداث سردرب قدیم دانشگاه، احداث 
کمربندی، احداث سلف مکمل و احداث سالن 
ورزشی چند منظوره خواهران از شاخص ترین 

طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند است.
معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند با بیان 
اینکه سالن ورزشی چند منظوره خواهران با 
زیربنای هزار و ۸۰۰ مترمربع و با ۳۰ درصد 
پیشرفت فزیکی در دست اجرا است، اضافه 
و ۵۰۰  میلیارد  یک  طرح  این  برای  کرد: 
هفت  و  شده  هزینه  اعتبار  تومان  میلیون 
وی  است.  نیاز  دیگر  اعتبار  تومان  میلیارد 
دانشگاه  مکمل  سلف  طرح  احداث  گفت: 
نیز با زیربنای ۱۰۰ مترمربع و با ۹۸ درصد 

پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.
اسالمی همچنین از پیشرفت ۹۰ درصدی 
احداث کمربندی )الین دوم( دانشگاه بیرجند و 
توسعه پارکینگ ضلع جنوبی سازمان مرکزی و 
اجرای سه راه ادبیات و سازمان مرکزی خبرداد 
و گفت: برای این طرح ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان اعتبار هزینه شده و برای تکمیل آن به 

یک میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.
آزمایشگاه های  دوم  فاز  کرد:  اظهار  وی 
مهندسی نیز با زیربنای ۸۵۰ مترمربع و ۹۰ 
درصد پیشرفت فزیکی در دست اجرا است 
که تاکنون برای اجرای این طرح ۲ میلیارد و 
۲۸۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است. 
وی با بیان اینکه پژوهشکده انار فردوس نیز 
با زیربنای هزار و ۲۵۰ مترمربع  از ۱۷ درصد 
پیشرفت فیزیکی برخوردار است، اضافه کرد: 
تاکنون برای اجرای این طرح ۱۹۶ میلیون 

تومان اعتبار هزینه شده و برای تکمیل آن 
به سه میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم.

دانشکده  پیشرفت ۹۰ درصدی  از  اسالمی 
ادبیات و علوم انسانی با زیربنای ۶ هزار و 
۷۰۰ متر مربع خبر داد و گفت: برای اجرای 
این طرح ۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و 
برای تکمیل این طرح به  هشت میلیارد تومان 
اعتبار دیگر نیاز داریم. وی با اشاره به اینکه 
دانشکده علوم تربیتی با زیربنای ۱۰ هزار و 
۵۰۰ مربع و ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی در 
دست اجراست، بیان کرد: دانشکده هنر نیز از 
۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تاکنون 
در زمینه احداث آن هشت میلیارد تومان اعتبار 
هزینه شده و برای تکمیل آن به ۳۴ میلیارد 

تومان اعتبار دیگر نیاز داریم.
معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند عنوان 
کرد: احداث آزمایشگاه مرجع نیز با زیربنای 

درصد   ۱۰ و  مربع  متر   ۲۰۰ و  هزار  سه 
پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است که 
میلیارد  یک  آن  اجرای  زمینه  در  تاکنون 
و ۴۶۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده و 
برای تکمیل این طرح به ۱۵ میلیارد تومان 

اعتبار دیگر نیاز داریم.
اجتماعات  سالن  اینکه  بیان  با  اسالمی 
دانشجویی پردیس شوکت آباد با زیربنای ۲ 
هزار مترمربع  از ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی 
برخوردار است، اظهار کرد: تاکنون برای اجرای 
این طرح پنج میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومان 
اعتبار هزینه شده و برای تکمیل آن به ۲ 
میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم. وی گفت: 
همچنین برای مرمت ابنیه تاریخی مجموعه 
باغ امیرآباد با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۲ 
میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام طرح به 

۹ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان از ثبت کاروانسراهای استان 
به عنوان  پنجمین اثر استان در ثبت آثار جهانی 
خبر داد و گفت: هنر بانوان روستای خراشاد به 
کشورهای هلند، ایتالیا، فرانسه و آلمان ارسال 
می شود. به گزارش تسنیم، حسن رمضانی در 
دیدار با رئیس مجمع نمایندگان استان، با بیان 
اینکه سال ۹۲ یک اثر ثبت شده جهانی داشتیم 
االن چهار اثر ثبت شده جهانی داریم افزود: در 
حال حاضر عالوه بر باغ جهانی اکبریه،  قنات 
بلده فردوس، بیابان لوت به عنوان اولین اثر 

طبیعی ایران ثبت جهانی شده و روستای خراشاد 
هم به عنوان روستای جهانی ثبت شده است.

بافت  بیرجند ۶۰ هکتار  رمضانی گفت: در 
تاریخی مصوب داریم که در محالت قدیمی 
شهر است و تاکنون محدوده را به تصویب 
رساندیم و به عنوان بافت تاریخی مصوب شد 
و عالوه بر میراث فرهنگی، شهرداری و راه 
شهرسازی پای کار آمدند. وی با بیان اینکه 
بافت تاریخی بیرجند بافت سامان دهی شده و 
خوب است هرچند مشکالتی هم داریم افزود: 
بافت تاریخی خوسف هم که بسیار ارزشمند 

است و ۲۰ هکتار را ثبت کردیم ردیف ملی هم 
دارد که امسال پایدار شده است. رمضانی عنوان 
کرد: در حوزه صنایع دستی ۶۲۰ هنرمند فعال 
صنایع دستی در خوسف داریم که در زمینه مله 
بافی و تراش سنگهای قیمتی فعال هستند. 
۳ هزار و ۷۵۰ هنرمند در بیرجند داریم که در 
زمینه توبافی و نساجی سنتی فعال هستند. 
۵۵۰ هنرمند بافته های نساجی سوزن دوزی 
در درمیان  داریم  که هنرمندان صنایع دستی 
از ابتدای شکل گیری تا سال ۹۲ حدود دو 
هزار نفر بوده و از سال ۹۲ تا االن به ده هزار 

نفر رسیده است. وی با بیان اینکه تنها از ابتدای 
سال تاکنون سه هزار هنرمند صنایع دستی 
بیمه روستایی شده و حق بیمه پرداخت شده 
است اظهار کرد: در ادامه برنامه ریزی شده که 
به هر کدام از این سه هزار نفر کمک بالعوض 

شود و تسهیالت ارزان قیمت داده شود.

شخصیت های بزرگ استان مورد 
توجه قرار گیرد

خسروی، نماینده مردم شهرستان های بیرجند 
درمیان خوسف در مجلس هم گفت:  باید  به 

میراث غنی  فرهنگی و  اصلی خود بیشتر 
بپردازیم و شخصیت های بزرگ ما مورد توجه و 
اولویت اول قرار گیرند. رئیس مجمع نمایندگان 
خراسان جنوبی ادامه داد:گزارش های کّمی چیز 
خوبی است که آثار ثبت شده چقدر افزایش یافته 
است اما مهم نتیجه کیفیت برنامه ها است و  باید 
دید خروجی برای جامعه چه بوده هرچند زحمات 
شما قابل قدردانی است اما باید دید با وجود این 
همه سرمایه گذاری که کردید آیا خروجی آن 
 بیرجند را در بین ۳۱ استان با بروجن اشتباه 

نمی گیرند.

مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس   - ایرنا 
ارتقای  استان خراسان جنوبی گفت: طرح 
امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده به 

مواد مخدر در شهرستان بیرجند اجرا شد.
سرهنگ غالمرضا شاهوردی روز پنجشنبه 

تامین  راستای  در  کرد:  اعالم  رسانه ها  به 
مطالبات  و  روانی  و  اجتماعی  امنیت 
شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و 
پاکسازی نقاط آلوده در شهرستان بیرجند 
به مرحله اجرا درآمد. وی گفت: ماموران با 

انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی چندین 
نقطه آلوده در شهرستان بیرجند را که به 
موادمخدر  فروشان  خرده  فعالیت  محل 

تبدیل شده بود، شناسایی کردند.
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 

خراسان جنوبی بیان کرد: در پاکسازی این 
محله ها ۱۹ نفر معتاد مواد مخدر دستگیر و 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: همچنین در این رابطه ۲ منزل که 
به پاتوق مصرف و توزیع مواد مخدر تبدیل 

شده بود با دستور مقام قضایی پلمب شد. 
سرهنگ شاهوردی گفت: عموم شهروندان 
در صورت اطالع از فعالیت مشکوک به ویژه 
در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به 

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.

گروه خیریه موج مهربانی ؛ زیباسازی و راه اندازی مجدد قطارشادی موسسه در هفته معلولین مدیون زحمات شما خوبان می باشد.

 
* 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

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 1۵

091۵۵614880  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( 
- پذیرای نذورات و هدایای شما مردم خیر و نیک اندیش جهت نیازمندان و ایتام می باشد.  همچنین آمادگی کامل جهت دریافت البسه، جهیزیه، سبدهای غذایی، مواد پروتئینی و گوشتی، خریداری 

گوسفند، عقیقه کامل ، دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : 60۳۷-99۷۵-99۲1-۵۳1۷
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: 0۵6۳۲۲۳۷666 – 0۵6۳۲۲۳۳۳۳1 - 091۵۵6۵8۵9۵

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: 60۳۷-99۷9-۵004-8۵۳9

بیرجند- خیابان توحید نرسیده به توحید 13        همراه:  09151600987  زینلی

عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی با ۳ سال ضمانت 

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

شعبه  1 : بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید ۲8   تلفن تماس:  0۵6۳۲4۳۲9۵0

شعبه ۲ :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ،نبش امام حسین ۳

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: 091۵۵61۲۵۳۳

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۱۲6 مورخ  ۱۳۹۹/۷/۱6  هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان محسن زاده فرزند 
عبدالحسین به شماره شناسنامه 6۰۱  صادره از بیرجند در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱6۵۵/۷۸ مترمربع پالک ۸۲۲ فرعی از 
۱۰۷۷- اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در روستای فنود خریداری از وراث مالک رسمی مرحوم محمدعلی غفارپور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/1       تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/1۵
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه 

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 
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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
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 
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 امام علی علیه  السالم فرمودند:

النَّظیُف مَِن الثِّیاِب یُذِهُب الَهمَّ و الُحزَن

لباس پاکیزه اندوه را می  زداید.

)کافی : ج 6 ، ص 444(

جزییات محدودیت های 
کرونایی  از شنبه

قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، کلیات 
با  مبارزه  های  محدودیت  اعمال  روند 
کرونا از شنبه هفته آینده را مطرح کرد. 
در این اطالعیه آمده است: برآوردهای 
علمی وتخصصی، براین واقعیت تاکید 
دارد که شرایط کنونی،کاماًل شکننده بوده 
و با کمترین سستی و سهل انگاری در 
اجرای دستورالعمل ها، مجدداً به حالت 
.این  گشت  بازخواهد  قبلی  نامطلوب 
قرارگاه در ادامه اطالعیه خودش آورده 
مختلف،  شهرهای  تغییرشرایط  است:  
به منزله عادی شدن وضعیت نبوده و از 
روز شنبه هفته آینده، محدودیت ها در 
همه شهرهای کشورمتناسب با وضعیت 
قرمز، نارنجی یا زرد مجدانه اعمال خواهد 
شد. ورود خودروهای شخصی با پالک 
نارنجی  غیربومی، به شهرهای قرمز و 
شخصِی  خودروهای  ورود  همچنین  و 
نارنجی  و  قرمز  بومِی شهرهای  پالک 
همچون  است،  ممنوع  سایرشهرها  به 
خودروهای  شبانه  تردد  قبل،  دوهفته 
بامداد،   ۴ الی   ۲۱ ازساعت  مشمول، 
با  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  درهمه 
جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر، ممنوع است 
و  محدودیت های پیش بینی شده برای 
فعالیت اصناف ومشاغل وسایرفعالیت ها، 
متناسب با وضعیت جدید اعالمی شهرها 
)قرمز، نارنجی و یا زرد( اکیداً اعمال می 
مراکز  گزارش همه  این  براساس  شود. 
دانشگاه ها،  مدارس،  از  اعم  آموزشی 
موسسات آموزش عالی، آموزشگاه های 
خصوصی، حوزه های علمیه در شهرهای 
زرد، نارنجی و قرمز تعطیل بوده و خدمات 
می شود.  ارائه  غیر حضوری  به صورت 
برپایی نمازهای جمعه، مراسم مذهبی و 
آیینی در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز 

کماکان امکان پذیر نیست. 

درباره  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
مجلس  اند  گفته  روحانی  آقای  گفت: 
هول شده، کسی هول نشده است؛ همه 
ما ۷ ساله منتظریم کاری انجام بدهید و 
مردم با دولت دوازدهم با خاطره خوش 
خداحافظی کنند و رفع تحریم در همین 
دولت انجام شود، این قانون هم همین 
کار را انجام خواهد داد. قالیباف با بیان 

اینکه در سال آینده دچار کسری بودجه 
هستیم، افزود: مردم از نان که ساده ترین 
موضوع است دچار مشکل هستند اینها 
به ضعف های مدیریتی برمی گردد. وی 
اضافه کرد: مجلس در کار اجرایی دخالت 
نمی کند اما قانون گذاری حق ماست. وی 
در پاسخ به سوال مجری در مورد اینکه 
چند درصد از مشکالت کشور ناشی از 
از  ناشی  درصد  چند  و  مدیریت  سوء 

تحریم هاست، گفت: با نگاه کارشناسی 
6۰ تا 65 درصد مشکالت به دلیل سوء 
مدیریت ها و 3۰ تا 35 درصد ناشی از 
شورای  مجلس  رئیس  تحریم هاست. 
اسالمی با اشاره به تصمیمی که دولت 
تومانی گرفت، گفت:  ارز ۴۲۰۰  درباره 
به  تومانی  ارز ۴۲۰۰  از همین  بخشی 
نهاده های دامی داده شد اما ما شاهد 
تومان  تا ۲6 هزار  افزایش قیمت مرغ 

هستیم و به نظرم این اوج بی عرضگی 
مدیران اجرایی و چوب حراج به اموال 

بیت المال زدن است.

هسته ای  مذاکره کننده  تیم  سابق  رئیس 
کشورمان گفت: در بند 5 برجام آمده که اگر 
می خواهید فعالیت علمی و تحقیق و توسعه 
داشته  علمی  موضوع  فالن  به  راجع  را 
باشید، باید آن را در نطنز انجام دهید. در 
واقع آن ها می گویند این کار را بکنید تا اگر 

خواستیم، بتوانیم در آن اخالل ایجاد کنیم. 
جلیلی اضافه کرد: آنها می گویند اگر در 
جا های مختلف تحقیق و توسعه علمی 
داشته باشید، نمی توانیم قوای تروریستی 
خود را به همه جا بفرستیم و زمانی این 
فعالیت ها در یک جا متمرکز شد، عناصر 

را می فرستد و در آن جا  خرابکار خودش 
خرابکاری صورت می دهندکه چند وقت 
پیش این اقدام را انجام دادند. وی ادامه 
داد: غربی ها می گویند تحقیق و توسعه شما 
نباید به ُفردو برود، چرا؟ چون در زیر زمین 

است و نمی توان آن را بمباران کرد.

ایران  پایبندی  به  اشاره  با  خارجه  وزیر 
به تعهداتش در توافق هسته ای برجام 
آتی  دولت  نیت  حسن  اثبات  شرایط 
آمریکا را مشخص کرد. ظریف گفت: 
»ایاالت متحده از توافق هسته ای خارج 
شد ولی از سازمان ملل خارج نشده است. 

و به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل، 
مسئولیت ها و تعهداتی دارد و یک قطعنامه 
شورای امنیت هم داریم که باید آن را  
رعایت کند.«وی اضافه کرد: آمریکا آن 
قطعنامه را نقض کرده، زیرا دولت ترامپ 
دولتی یاغی بوده. حاال اگر دولت بایدن 

هم می خواهد دولت یاغی باشد می تواند 
اجرای تعهداتش را به مذاکره منوط کند. 
ظریف گفت: »ایاالت متحده ذیل این 
قطعنامه تعهداتی دارد که باید اجرا کند و 
در موقعیتی نیست که برای آن شرط و 

شروط تعیین کند.« 

رئیس جمهور خطاب به مردم و مسئوالن 
نیروهای مسلح  و  قوه  کشور در هر سه 
گفت: همه دست به دست هم دهیم و 
در پی ایجاد امید و ثبات باشیم. برای حل 
مساله ای عجله نکنیم و هول نشویم. وی 
آورد  به دست  اگر دولت موفقیتی  افزود: 
تقدیم شما می کند و اصال  را کامال  آن 
غصه این را نخورید. این دولت مسائل و 

مشکالت را حل و تمام می کند و یا شما 
حل کنید. ما دست آنانی که به ملت ما 
روحانی  می بوسیم.  کنند،  مردم کمک  و 
تامل،  حوصله،  با  بگذارید  کرد:  تصریح 
خردورزی و دقت آنانی که تجربه بیست 
و چندساله در این امر دارند و می دانند چکار 
کنند و در دیپلماسی موفق بودند و آمریکا 
را بارها و بارها در این سه سال در سازمان 

ملل شکست دادند، کارشان را انجام دهند. 
همه  کرد:  اضافه  دوازدهم  دولت  رئیس 
هدف واحد داریم و برادریم البته می دانیم 
هر قوه ای هر کاری را با نیت خیر انجام 
می دهد و می خواهد زودتر کار انجام شود؛ 
اما با هم مشورت کنیم و هماهنگ باشیم. 
همفکری کنیم و کارها را دقیق تر و پخته تر 

پیش ببریم و پیش خواهیم برد.

آقای روحانی، ما هول نیستیم هفت سال منتظر بودیم شما کاری بکنید

سعید جلیلی: بند ۵ برجام، دلیل انفجار نطنز شد

ظریف: دولت ایاالت متحده و بایدن حسن نیت خود را ثابت کند

توضیح نوبخت درباره یارانه   هاغصه نخورید و هول نشوید؛ دولت موفقیتی به دست آورده به شما تقدیم می کند
و افزایش حقوق سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بودجه 
دولت ۸۴۱ هزار میلیارد است که در این میان 
3۱۷ هزار میلیارد آن درآمدها هستند. محمد باقر 
نوبخت افزود: تمام کسانی که یارانه ۴5 هزار 
تومانی می گیرند همچنان یارانه بگیر خواهند بود 
و ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان پا برجاست اما جایی 
که این ارزخطرزا باشد آن را حذف می کنیم و از 
آن طرف یارانه معیشتی را افزایش می دهیم. 
افزایش ۲5  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  معاون 
درصدی حقوق کارمندان، اضافه کرد: در الیحه 
بودجه افزایش حقوق، سربازان وظیفه، کارگران 
و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را 
در نظر داریم. نوبخت با اشاره به درآمد مالیاتی 
۲۲5هزار میلیاردی در سال آینده، تاکید کرد: به 
هیچ وجه حامل های انرژی اعم از آب، برق و 

سوخت گران نخواهد شد.

خروج از کشور چقدر هزینه دارد ؟

در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده که 
باشد.  تومان  هزار  نفر ۲6۴  هر  برای  عوارض 
عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱3۲ هزار 
تومان است. اما در صورت خروج برای بار دوم 
عوارض به میزان 5۰ درصد و در سفرهای سوم یا 
بیشتر تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.همچنین 
زائران عتبات عالیات در خروج  عوارض خروج 
هوایی ۴5 هزار تومان و خروج زمینی و دریایی ۱5 
هزار تومان پیش بینی شده است.زائران اربعین نیز 
در زمان خروج از مرزهای زمینی به مقصد عراق از 

پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

گوشت گوسفندی  ارزان شد

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
از کاهش 5 هزار تومانی قیمت گوشت در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی 
به  تا ۱۰3 هزار تومان  با نرخ ۱۰۰  بدون دنبه 
مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود ۱۱۰ تا ۱۱5 

هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.

سهم الکچری ها در درآمد کشور چند ؟

 دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده از 
خانه های الکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانه های 
مالیات دریافت کند. تومان  میلیارد   خالی ۲۰۰ 

 پیش بینی درآمدی دولت از محل مالیات خودرو های 
گران قیمت و وانت های دو کابین نیز مجموعًا 

۹۰۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وام مسکن معلوالن افزایش یافت

مقام مسئول بنیاد مسکن از افزایش وام مسکن 
معلوالن به ۱35 میلیون تومان خبر داد و گفت: 
65۰۰ واحد مسکونی خانوارهای دارای ۲ معلول 
خرداد آینده تحویل می شود. سهرابی، اظهار کرد:  
برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته 
امداد امام خمینی تسهیالت مسکن روستایی هم از 
سوی بنیاد مسکن و هم از سوی سازمان بهزیستی 
و کمیته امداد تعلق می گیرد که فرصت خوبی است 
تا خانوارهای دارای دومعلول از این امکان در تامین 

مسکن خود بهره مند شود.

خروج »اقتصاد ایران« از زیر صفر

به گزارش دنیای اقتصاد رشد اقتصادی در تابستان 
سال جاری پس از ۹ فصل از سطح زیر صفر خارج 
شد و به رقم ۲/ ۰ درصد رسید که در صورت تداوم 
این رشد در فصل آینده، می تواند به معنای پایان 
رکود باشد. پس از بهار سال ۱3۹۷ و با بازگشت 
تحریم های اقتصادی، روند رشد اقتصادی همواره 
منفی ثبت شده است. آمار فصل تابستان می تواند 

نقطه عطفی در روند حرکتی اقتصاد کشور باشد.

قالیبافان وام ۱۲ میلیون تومانی می گیرند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
از پرداخت وام ۱۲ میلیون تومانی به قالیبافان با 
بازپرداخت 36 ماهه خبر داد. عبداله بهرامی درباره 
حمایت شبکه بانکی از بافندگان فرش دستباف 
گفت: در طول ۱۰ سال اخیر تسهیالت کم بهره 
به قالیبافان یا وام خرید به خریداران فرش داده 
بانکی  تنها  تعاون  بانک توسعه  نشده است و 
بوده که در این زمینه ورود کرده و تسهیالت به 

خریداران و قالیبافان داده است.

وام یک میلیونی واریز شد

بانک مرکزی از واریز وام یک میلیونی به حساب 
برخی از مشموالن تسهیالت کرونایی خبر داد و 
اعالم کرد: در صورت دریافت اطالعات مشموالن 

جدید، متعاقباً تسهیالت را واریز می کند.

انحصار واردات به خودروسازان می رسد؟

مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که در 
صورت تصویب می تواند واردات خودرو را هم در 
انحصار خودروسازان قرار دهد؛ یعنی از این پس نه 
تنها تولید خودرو در داخل عمال انحصاری خواهد 
بود بلکه واردات آن نیز قانونا به صورت انحصاری 

در اختیار همان گروه محدود قرار خواهد گرفت.

واعظی: بندهایی را تصویب کرده اند
  تا دولت نتواند تحریم ها را بردارد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برخی از اقدامات 
جفا در حق مردم است، دوستان سنگ اندازی 
می کنند و قوانینی را به تصویب می رسانند تا دولت 
نتواند تحریم ها را بردارد. واعظی ادامه داد: همین 
تفکری که اکثریت در مجلس دارند هشت سال 
خودشان سرکار بودند نه تنها نتوانستند مشکل 
هسته ای را حل کنند، بلکه قطعنامه هایی را چه در 
شورای امنیت سازمان ملل و چه در شورای حکام 
علیه کشور گرفتند. آنها می خواهند که این دولت 
نتواند برای مردم گشایشی به وجود بیاورد برای 
همین به طور دائم حمله می کنند تا در انتخابات 

۱۴۰۰ خودشان پیروز شوند.

قانون »راهبردی لغو تحریم ها« 
فرصت های بزرگی ایجاد می کند

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس 
شورای اسالمی در صفحه شخصی خود با اشاره به 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که توسط 
مجلس تدوین شده، نوشت: دیپلماسی، زبان قدرت 
را خوب می فهمد. قانون راهبردی لغو تحریم ها، 
فرصت های بزرگی ایجاد می کند. وی با بیان 
اینکه آمریکا و سه کشور اروپا، برجام را بی اعتبار 
کردند تا بشکه نفت ایران و ارز تبادل نشود، تاکید 
کرد: اراده مسکو و پکن در مسیر همکاری و مقابله 

 با تحریم های یک جانبه آمریکاست.
خباز به تندروها: چرا در مقابل ترورهای 

 دوره احمدی نژاد لب فروبستید؟
محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره 
به حمله منتقدان دولت به رئیس جمهور، وزیر امور 
خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای بعد از ترور 
دانشمند ایرانی گفت: به خاطر داریم این ترورها 
یک بار در زمان وزارت اژه ای اتفاق افتاد و سه 
بار هم در زمان وزارت مصلحی، این آدم های 
تندرو آن زمان هم بودند و دیدند اما همه لب فرو 
بسته بودند. دلیل آن هم خیلی روشن بود چون 
آنها تصور می کردند احمدی نژاد از خودشان و 
یک اصولگرا است، بنابراین اگر سخنی می گفتند 
علیه جریان اصولگرایی صحبت می شد، بنابراین 
سکوت کردند و دم فرو بستند اما احمدی نژاد در 
دور دوم به کاسه و کوزه همه اینها زد و همه چیز 

را زیر سؤال برد.

طرح های مجلس در رابطه با برجام برای 
چانه زنی با دولت است

جواد آرین منش، فعال سیاسی اصولگرا، درباره 
طرح مجلس برای خروج از برجام به برنا گفت:  
طرحی که به تصویب رسید حرکتی صرفا نمایشی 
و ظاهری است چرا که اگر مجلس حتی در راس 
امور نیز می بود، اختیار چنین تصمیم گیری هایی 
نداشت. موضوع توافق هسته ای در حوزه اختیارات 
مجلس نبود چه برسد به مجلس امروز که چیزی 
از قدرت و مردمی بودن در آن، وجود ندارد.او افزود: 
چنین تصمیم گیری هایی در مجلس شاید برای 
چانه زنی با دولت و هسته دیپلماسی کشور مصرف 
داشته باشد. نمایندگان می خواهند طوری القا کنند 
که دولت بداند، جریانی انقالبی و مخالف با هر 

 گونه گفتگو در مجلس، حضور دارد.
نایب رئیس مجلس: متهمان بورس را

  به قوه قضائیه اعالم کردم
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس 
با  بازار سرمایه که  اعالم کرد: لیست متهمان 
عملکرد سوء خود باعث سقوط بورس شده اند را 
جهت رسیدگی و برخورد الزم به آیت ا... رئیسی 

 رئیس قوه قضائیه اعالم کردم.
 واکنش متفاوت ابطحی به مصوبه مجلس

ابطحی، فعال اصالح طلب در توئیتی با اشاره 
به مصوبه جنجالی مجلس نوشت: دولت باید از 
مصوبه هسته ای مجلس استقبال و استفاده کند. 
وقتی دو جریان متفاوت در کشور هستند، همیشه 
 نباید با هم دعوا کنند. گاهی دیدگاه افراطی می تواند

  کمک جریان اعتدالی برای چانه زنی باشد.
نتانیاهو: ایرانی ها هر اتفاقی در کشورشان 

 رخ دهد، ما را متهم می کنند  
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک سخنرانی 
در اندیشکده هادسن، بازگشت به توافق هسته ای 
ایران را اشتباه خواند. در جریان این پرسش و 
پاسخ در یک ویدئو کنفرانس، از نتانیاهو درباره 
اتهامات به اسرائیل برای ترور محسن فخری 
شد.  سوال  نیز  ایران  هسته ای  دانشمند  زاده 
نتانیاهو در پاسخ به این سوال از پاسخ دقیق 
طفره رفت و گفت: آنها)ایرانی ها( همیشه ما را 
سرزنش می کنند. درست یا غلط. هرچیزی که در 

ایران اتفاق می افتد ما را سرزنش می کنند.

بایدن: مذاکره با ایران دشوار خواهد بود

رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتقاد از ترامپ 
به خاطر خروج از توافق هسته ای با ایران، گفت: 
بود  خواهد  دشوار  بسیار  دوباره  مذاکره  اکنون 
اما باید با هماهنگی متحدان مان اقدام کنیم. 
وی ادامه داد: اما من یک چیز را می دانم، ما 
نمی توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. به 
همین دلیل من می خواهم عضوی از یک گروه 
بزرگ شوم که نه تنها با ایران بلکه با روسیه، 
چین و طیف گسترده ای از موضوعات برخورد 
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طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و
ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 

کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه
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