
سرمقاله

چهارشنبه 7 آبان 1399 * 11 ربیع االول 1442 * 28 اکتبر 2020  روزنامه صبح استان * سال بیست و  چهارم * شماره 4763  

 

 

 

برخی توهین می کنند 
 تا روی آنتن اخبار باشند

سالک ، نماینده سابق مجلس : 

صفحه  ۶

اکسیژن تندروها 
بی ادبی و هتاکی است

مهاجری فعال رسانه ای :

دولت، مرعوب گروه های 
فشار شد و کار را خراب کرد

عباس آخوندی  :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

بازار پنچر خرید و فروش خودرو در بیرجند 2کمک ۳میلیارد و ۸۰۰میلیون تومانی دو خّیر برای مسکن ایتامهشدار هواشناسی درباره کاهش دما در استان 55

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

لبخندی ژکوندتر از ژکوند

شما این روزها به چهره همشهری ها دقت کرده اید؟ تلفیق دراماتیک و عجیبی از 
احساس های گوناگون و شاید گاهی سخت متضاد و درهم و برهم؛ درد و راحتی، 
غم و شادی، خنده و گریه، امید و ناامیدی، حرکت و سکون، خشم و آرامش و ترس 
و بی باکی. حتما درباره تابلویی معروف به »مونا لیزا« یا همان  »لبخند ژوکوند« 
اثر »لئوناردو داوینچی« شنیده اید و احتمااًل تصاویری از آن را دیده باشید. معروف 
بودن این تابلو به این است که شما هزار بار هم که نگاهش کنید، نمی توانید 
تشخیص بدهید مدل حاضر در نقاشی یعنی همان خانم  »ژکوند« در حال لبخند 
زدن است یا غمی شعله ور از درون، تلخندی به لب هایش نشانده است. این روزها 
با این وضعیت سخت اقتصادی و شرایط عجیب کرونایی و وقایع و اتفاق های بهت 
آور  در صحنه مدیریتی کشور و شگفتانه های غیرقابل درک در صحنه تصمیم 
ها و برنامه ریزی ها و روندهای غیرقابل باور در عرصه اظهار نظرها، لبخندهای 

شهروندان ما خیلی ژکوندتر از ژکوند واقعی شده ... ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

تار  و پود نحیف بازار فرش استان

میهمان نوازی  مردم 
برای     کرونا در استان 

در سایه بی توجهی مردم  به شیوع ویروس کووید ۱۹
میهمان ناخوانده در خراسان جنوبی جا خوش کرده است 

شیوع کرونا در ۵ شهرستان خراسان جنوبی
از شاخص کشوری باالتر است

جناب آقاي مهندس توكلي
با نهايت تاسف درگذشت شادروان
 جناب سرهنگ موحدي

  را خدمت جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده
براي آن مرحوم غفران و رحمت الهي و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي از خداوند متعال خواستارم.
محمد  فرهادي 

 مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي خراسان جنوبي

بدينوسيله مراتب سپاس و قدردانی خود را از
جناب سروان رمضانی

 فرماندهی محترم پاسگاه انتظامی مرک 
و كليه همکاران محترم شان 

که با تالش های پيگيرانه خود اقدام به دستگيری سارق کابل های 
برق خودروهای سنگين در دستگرد نمودند، اعالم می دارم.

غالمحسين رنجبر

جناب آقای مهندس آخوندی
فرماندار محترم شهرستان خوسف

انتصاب جناب عالی به عنوان فرماندار شهرستان خوسف که 
 موجبات مسرت  و خرسندی خاطر شهروندان شهرستان را فراهم آورده

خاصه اينكه با عنايت به تجربيات ارزنده شما بزرگوار در استان های 
سيستان و بلوچستان و مرکز خراسان جنوبی و ايده های نوينی که 
در رابطه با اتصال استان به استان های همجوار از جمله کرمان از 
طريق ايجاد جاده و مسيرهای کوتاه تر ارائه فرموده ايد، اين نويد 
را در دل ها زنده نموده که موجبات شكوفايی فرهنگی، اقتصادی و 

اجتماعی و خروج استان از بن بست را فراهم خواهد آورد
از درگاه خداوند متعال سالمتی و موفقيت روز افزون جناب عالی را در پيشبرد اهداف مدنظر آرزومندم.

اسماعیل خداپرست- رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی
 بین راهی استان خراسان جنوبی و مدیر مجتمع خدماتی رفاهی خاطره خوسف

به كارگيری نماهای شکننده و عناصر دارای اتصال سست به سازه )در نمای ساختمان( و يا بدون اتصال مناسب به سازه، ممنوع است.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیمبحث 21 مقررات ملی ساختمان)پدافند غيرعامل(

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق هیچ گاه از یاد نخواهد رفت 

سرور ارجمند جناب آقای دکترمعتمدیان 
 بدینوسیله از تالش ها ، زحمات و خدمات بی وقفه جناب عالی در استان خراسان جنوبی 
 به ویژه در حوزه راه و شهر سازی که تحولی عظیم در تکمیل و اجرای پروژه ها را در بخش های 

مختلف رقم زد، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
پیگیری تخصیص و افزایش اعتبارات راه ها و باندهای دوم استان درجهت تسریع در تکمیل و 
 بهره برداری ، پیگیری آغازعملیات اجرایی قطعه ۱۶ راه آهن بیرجند- یونسی و اتصال به راه آهن

سراسری و تحقق آرزوي دیرینه مردم ، پیگیری تخصیص اعتبار مورد نیاز ابر پروژه راه آهن 
خراسان جنوبی که منجر به موافقت هیئت امنای ارزی کشور و تخصیص ۲۸۰۰ میلیارد تومان 
از محل صندوق توسعه ملی گردید و تشکیل کنسرسیوم ریلی و بانکي ، اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن ، باز آفرینی شهری و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و دیگر اقدامات مثمر ثمر 
در جهت تامین نیازهای مسکن استان  و نظارت بر مباحث شهرسازی و معماری تنها بخشی از 
خدمات ارزشمند حضرت عالی در این عرصه به شمار می رود که هیچگاه از یاد و خاطره مردم 

و مسئوالن این استان فراموش نخواهد شد.
رجاء واثق دارم که حضور جناب عالی در عرصه خدمت به هم میهنان عزیز اسالمی در جوار 
بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج )علیه السالم( همچون گذشته درخشان تر از قبل خواهد 
بود. توفیقات روز افزون صحت و سالمتی برای حضرت عالی از درگاه پروردگار متعال آرزومندم.

وحید داعی- مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان جنوبی

اجاره بستر آموزش مجازی
09335456570    learningpage.ir  )آموزشگاه ها ، اساتید و دانشجویان(  

“من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق”

جناب آقای دکتر عابدی
 بدينوسيله از مساعی شما پزشک حاذق و دانشمند متعهد و همكاران تان 
 در امر بهبودی برادرم کمال تقدير و تشكر را داشته، توفيقات روز افزون 

جناب عالی و همكاران را از خداوند متعال خواهانم.

مهندس صابری

خانواده های محترم يعقوب نژاد و ندا
مشيت الهی بر اين شد که برادری مهربان و همكاری دلسوز 
از جمع ما آسمانی گردد، با ابراز همدردی و تسليم در برابر 

اين مشيت الهی درگذشت

 مرحوم كرباليی مهدی يعقوب نژاد 
را خدمت شما تسليت عرض نموده و از خداوند متعال 

برای آن مرحوم علو درجات را آرزومنديم.

پرسنل بانک تجارت شعبه آزادی بيرجند

همکاران ارجمند سركار خانم  سيده مريم موسوی
جناب آقای سيد محمد موسوی

خبر درگذشت پدر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گرديد. 
صميمانه اين ضايعه را خدمت شما و ساير بازماندگان محترم تسليت عرض نموده، 
برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزيز صبر و شكيبايی 

از خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره و كاركنان
 شركت های دان و علوفه شرق و قاين طيور

قابل توجه کلیه کارکنان محترم ادارات و دستگاه های اجرایی و فرهنگیان ، مراکز دانشگاهی، قضایی، 
نظامی، انتظامی، بانک ها، بیمه ها، شرکت های دولتی و کانون های بازنشستگی خراسان جنوبی

موضوع : دعوت به عضویت و مشارکت در پروژه های مسکونی شرکت در شهر مقدس مشهد و 
شهر جدید گلبهار

با سالم
 احتراما به استحضار می رساند: شرکت تعاونی مسکن خاوران کارکنان دولت خراسان جنوبی در نظر دارد 
 نسبت به شروع ساخت و ساز پروژه های مسکونی در سطح شهر مقدس مشهد و شهر جدید گلبهار

 برای واجدین شرایط به صورت محدود اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط ) شاغلین و بازنشستگان( در خواست می گردد به نشانی اینترنتی 
شرکت به آدرس www.khavaran-tmk.ir مراجعه و اطالعات الزم در خصوص 
شرکت تعاونی و پروژه ها را کسب نموده و در صورت تمایل؛ درخواست عضویت را در سایت مذکور 

تکمیل نمایند، تا پس از بررسی  و ظرفیت سنجی پروژه ها، اقدام شایسته در خصوص عقد قرارداد
ایمان افتخاری- مدیر عامل صورت پذیرد.

رشکت تعاونی مسکن خاوران کارکنان دولت رخاسان جنوبی
شماره ثبت : 72597

خانواده محترم امياری
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت

شادروان محمدرضا امياری
 را خدمت شما تسليت عرض نموده، از خداوند تبارک و 
تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما و 

ساير بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماييم.

هيئت مديره موسسه خيريه حضرت علی اصغر )ع( خراسان جنوبی

صفحه  ۳

صفحه  5

قدردانی از ابراز همدردی

ايزد يكتا را  سپاس که درغمناک ترين روزهای فراغ پدرمان با 
حضورتان ، ارسال تاج گل ، چاپ بنر و پيام های تسليت ، ابراز 
همدردی نموديد که موجب تسلی خاطرمان شد، بدينوسيله 

قدردانی می نماييم.

همسر و فرزندان شادروان محمدولی سليمانی
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در حالی حباب قیمت  خودروی داخل در حال 
شکسته شدن است که وضعیت بازار خرید و 
فروش خودرو در بیرجند حال مساعدی ندارد 
و خریدار و فروشنده حاضر به معامله نیستند 
و فروشنده به دنبال گرانی و خریدار به دنبال 
ارزانی است. به گزارش تسنیم، حکایت کاهش 
قیمت 10 تا 15 درصدی خودروهای داخلی 
طریق  از  اخیر  وقت  چند  که  خبری  است 
مسئوالن اعالم شد. برای پرس و جوی بیشتر 
در این رابطه راهی تعدادی از نمایشگاه های 
اتومبیل سطح شهر بیرجند شدیم. نمایشگاهی 
بزرگ در راسته یکی از خیابان های اصلی شهر 
بیرجند در حالی که تعدادی خودروی صفر از 
پشت ویترین خودنمایی می کند اما فروشی 
تسنیم  به  نمایشگاه  مسئول  را  این  نیستند 
گفت. وی معتقد است: این خودروها فروخته 
شده و صاحبانش برای بردن خودروها مراجعه 
نمی کنند. به سراغ یکی دیگر از نمایشگاه داران 

می رویم. مسئول نمایشگاه مرد جوانی است و 
درب نمایشگاه ایستاده و رفت و آمد عابران 
را نظاره گر است. در پاسخ به سوال خبرنگار 
تسنیم مبنی بر قیمت خودروهای موجود گفت: 
خودروی فروشی نداریم این خودروها فروخته 
نمایشگاه  از چند  و جو  پرس  با  است.  شده 
اتومبیل در بیرجند آنچه دستگیرمان شد این 
است که یا نمایشگاه خودرویی ندارد یا اگر 
به  تمایلی  فروشنده  است  موجود  خودرویی 
فروش ندارد و جمله فروخته شد تنها بهانه ای 

برای نفروختن است.

فروشندگان خودرو در بازار زیادند

به دنبال کاهشی شدن نرخ دالر و یورو در بازار، 
قیمت خودرو در بازار رو به کاهش گذاشت و 
درحال حاضر تعداد فروشندگان خودرو در بازار 
صورت  معامله ای  مجموع  در  اما  است  زیاد 
نمی گیرد چون خریداری برای خودرو در بازار 
وجود ندارد. یکی از شهروندان بیرجندی معتقد 
است قیمت پراید تا یک ماه پیش 98 میلیون 
تومان بود که در چند وقت پیش خود را به 
160 میلیون تومان رساند حال با این حباب 
قیمت ها مسئوالن خبر از ارزانی 15 میلیونی 
خودرو می دهند و این در حالی است که با وجود 
کاهش 15 میلیون تومانی اما باز هم به قیمت 

اصلی پراید باز نمی گردد. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر قیمت های موجود در بازار منطقی 
نیست و به خودرو بیشتر به عنوان یک کاالی 
مصرفی نگاه می شود، افزود: فعاالن بازار خودرو 
قباًل پیش بینی کرده بودند همانطور که قیمت 
خودرو به طور نجومی باال رفت، دچار ریزش 
نیز شود چون قیمت ها واقعی نبوده و متقاضی 
واقعی برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد. 
یکی دیگر از شهروندان بیرجندی گفت: طی 
روزهای اخیر تعداد فروشندگان در بازار خودرو 
نگه  اما خریداران دست  قبل شده  از  بیشتر 

داشته اند و فعال خرید نمی کنند.

خرید و فروشی نمی شود

یکی از نمایشگاه داران اتومبیل در بیرجند گفت: 
در حال حاضر قیمت های کاهش یافته فقط بر 
روی کاغذ نوشته می شود و خرید و فروشی 
صورت نمی گیرد و با تداوم کاهش نرخ ارز، 
قیمت خودرو در بازار نیز ریزشی خواهد بود. 
به گفته وی اگر تا دیروز بازار خودرو در مقابل 
امروز  اما  می کرد  مقاومت  قیمت ها  کاهش 
این  در  قیمت ها  توجه  قابل  کاهش  شاهد 
بازار هستیم و قیمت سایپا 131 که در بازار 
تا 130 و 132 میلیون تومان باال رفته بود در 
حال حاضر به 125 میلیون رسیده است و تا 

115 میلیون تومان نیز پایین خواهد آمد. یکی 
از شهروندان هم معتقد است: چند وقتی است  
قصد داشتم یک دستگاه پراید خریداری کنم 
اما قیمت ها در بازار مدام در حال افزایش بود و 
به سطحی رسیده بود که توان خرید نداشتم به 
توصیه دوستانم دست نگه داشتم و صبر کردم 
تا قیمت در بازار کاهش یابد، در عین حال در 
قرعه کشی خودروسازان نیز شرکت کردم که 
البته برنده نشدم. وی گفت: حاال با کاهش نرخ 
ارز، قیمت خودرو نیز در بازار کاهشی شده و 
نرخ پراید که تا 130 میلیون تومان هم باال 
رفته بود حاال حدود 7 میلیون تومان کاهش 
یافته است و امیدوارم حباب قیمت بازار خودرو 
شکسته شود و خریداران بتوانند خودروی مورد 

نیاز خود را خریداری کنند.

قیمت خودروهای داخلی کاهش دارد 
اما کسی آن را اجرا نمی کند

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران بیرجند نیز 
با اعالم اینکه اگر چه از چند روز گذشته شاهد 
کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستیم 
اما کسی آن را اجرا نمی کند، بیان کرد: در چند 
وقت اخیر قیمت خودروهای داخلی آنقدر افزایش 
یافت که در حال حاضر این کاهش های اعالم 
شده در اصل دردی از مردم دوا نمی کند چرا که 

یک پراید معمولی وقتی به  160 میلیون تومان 
رسیده حال این  10 یا 15 میلیونی که قرار است 
کاهش داده شود تأثیری در قیمت واقعی پراید 
ندارد. راعی فرد افزود: درحال حاضر بازار خودرو 
راکد و یا به تعبیری قفل است چرا که فروشنده 
به دنبال باال رفتن قیمت های خودرو است و 
حاضر به فروش نیست و خریدار هم در این 
اوضاع و احوال پولی برای خرید خودرو ندارد  
و به نوعی سردرگمی در بازار خودرو ایجاد شده 
است. وی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت در بازار 
خودروهای داخلی اعالم شد اما بازار خودروهای 
از  برخی  افزود:  است،  باال  همچنان  خارجی 
مردم منتظرند تا جریان انتخابات آمریکا تمام 
شود به گمان شان بعد از انتخابات بازار خودرو 
آرام تر می شود و برخی دیگر هم معتقدند بعد از 
انتخابات آمریکا بازار خودرو باال می گیرد. رئیس 
اتحادیه صنف نمایشگاه داران بیرجند اظهار کرد: 
معامله ای  است که  فرضیات  با همین  شاید 
درحال حاضر صورت نمی گیرد آن طور که اگر 
به یک نمایشگاه خودرو مراجعه کنید شاید با 
شود  اعالم  اما  صفر  خودروی  داشتن  وجود 
خودرو فروخته شده و این ریسک فرد نمایشگاه 
دار است که منتظر است تا قیمت ها باال رود و 
به طور کلی هم اکنون قدرت خرید و فروش 

خودرو در بازار وجود ندارد.

برق  خط   ، 12روز  مدت  ظرف  سابقه  بي  اقدامی  در 
چهارکیلومتري فوالد قائنات به شبکه اصلي برق کشور 
متصل شد و 35 کیلومتر فیبر نوري این مجتمع نیز انجام 
قاینات،  فوالد  مجتمع  عمومي  روابط  گزارش  به  شد. 
فخرآبادي مدیر این مجتمع با اعالم مطلب فوق افزود: 
باتوجه به ضرورت اجرایي شدن این دو موضوع بسیارمهم و 
حیاتي براي تداوم فعالیت هاي اصلي مجتمع فوالد قائنات، 
با همکاري شرکت برق منطقه اي استان خراسان جنوبي، 
هاي  حمایت  و  استان  مخابرات  توانیر، شرکت   شرکت 

معنوي سازمان ایمیدرو، شرکت ملي فوالد ایران، استانداري 
و نماینده مردم  شریف قائنات در مجلس شوراي اسالمي 
و همت و تالش شبانه روزي پرسنل زحمتکش پیمانکار 
اتفاق بزرگ شکل گرفت. در مدت زمان  این  وکارفرما 
خاموشي برق منطقه، خط 400 کیلو ولت شادمهر-کاوه 
قائنات بدون راکتور برقدار شد و خط چهارکیلومتري برق 
این مجتمع نیز به شبکه برق اصلي شرق کشور متصل 
گردید و راکتور بیش از50 تني این شبکه به پست برق 
این مجتمع منتقل شد. مدیرمجتمع فوالد قائنات همچنین 

خاطر نشان کرد: این رویداد بزرگ که به زعم مدیران 
استاني تاکنون در این استان بي سابقه بوده است، نشان 
داد که مي توان با تکیه بر دانش و آگاهي فني وتخصصي 
جوانان و متخصصان ایراني کارهاي بزرگي را انجام داد. 
فخرآبادي همچنین افزود: با توجه به نیاز مبرم این مجتمع 
براي برخورداري از شبکه ارتباطي بي سیم و باسیم کشور 
و متصل شدن به خطوط مخابراتي استان و دیگر نقاط 
کشور الزم بود که 35 کیلومترکابل گذاري فیبرنوري براي 
این مجتمع انجام شود که این مهم نیز ظرف همین مدت 

دوازده روزه انجام شد واین مجتمع به شبکه ارتباطي کشور 
متصل شد.

بازار پنچر خرید و فروش خودرو در بیرجند

در اقدامی بي سابقه محقق شد ؛  

برقدار شدن خط ۴كیلومتری
 فوالد قائنات و اجرای ۳۵كیلومتر
 فیبر نوری در ۱۲ روز

خریدار و فروشنده
 پای معامله نمی روند

سرمقاله

لبخندی ژكوندتر از ژكوند

* هرم پور    

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( این روزها با این وضعیت سخت اقتصادی و شرایط عجیب کرونایی 
و وقایع و اتفاق های بهت آور در صحنه مدیریتی کشور و شگفتانه های غیرقابل درک در صحنه 
تصمیم ها و برنامه ریزی ها و روندهای غیرقابل باور در عرصه اظهار نظرها، لبخندهای شهروندان 
ما خیلی ژکوندتر از ژکوند واقعی شده و هر نقاش آماتوری هم  به طرفه العینی، خیلی  راحت تر 
از خود آقای »داوینچی« عزیز  می تواند چنین لبخندهای تاریخی را از مردم استان ما ثبت و 
نقاشی کند! شرایط نه تنها برای تک تک مردم اینطور شده، بلکه شرایط برای کلیت استان هم 
 اینگونه رقم خورده است. خودم را به عنوان یک شهروند در مقام مقایسه و تصمیم قرار می دهم؛ 
صبح با دنیایی از انرژی از خانه بیرون می آیم و  به خودم بارها و بارها القاء می کنم که »امروز 
بهترین روز تو خواهد بود، بی خیال مشکالت باش، قوی باش، شاد باش، با نشاط باش، لبخند 
بزن، قدم هایت را محکم بردار!« با چه چیزی روبرو می شوم؟ شهری پر از آشوِب بی نظمی، 
تلخی چهره ها، نگرانی موج زننده در  نگاه های مردم، بی اعتمادی آشکار به همدیگر، نمودهایی 
آشکار از فقر و بدبختی و نداری که زباله گردی تنها یک نمونه از آن است، رانندگی های عجیب 
و غریب و البته گاهی همراه با بد و بیراه گفتن های تعجب آور، تصادف، گره کور مشکالت اداری و 
بروکراسی های تهوع آور، گرانی اقالم، کمبود همه روزه بعضی مایحتاج از روغن گرفته تا گوشت، 
فخر فروشی بعضی مدیران علیرغم همه بی سوادی ها و بی لیاقتی های محرزشان در استان، 
 کمبود و گرانی دارو، دعواهای مسخره مسئوالن، تهدیدها علیه کشور برای فشار آوردن های 
بیشتر و بیشتر و بیشتر و بعد، آمار رادیو و تلویزیون از کرونای لعنتی و آن طرف هم پایین 
صفحات روزنامه هایی که بوی فراق از آنها به مشام می رسد و هر روز، عکس دوستی، آشنایی، 
خویشاوندی و همشهری عزیزی چاپ می شود که خبر آسمانی شدن شان آمده و در غربت 
 تحمیلی این روزهای کرونایی، تشییع و تدفین و بدرقه شده اند و باز محدودیت های بی شمارتر

 و جیب های خالی تر و خجالتی مدام و اساسی تر که هر روز، همراه لقمه ساده سفره های بی آب 
و رنگ مان، به دهان می گذاریم و به اجبار، پایینش می دهیم! خب. چکار باید بکنیم؟ اگر فقط 
کرونا بود، می گفتم مردم. اگر فقط بی نظمی های اجتماعی بود باز هم می گفتم مردم. اما بخش 
 مهمی از آن هم به عهد مسئوالن است. وضعیت روانی جامعه اصاًل خوب نیست. یکی دو روز پیش 
در یکی از سایت های آماری، آمار جالبی را می دیدم. سال 1394 تعداد خانوارهای مستمری بگیر 
اداره کل بهزیستی استان با مشکل روانی و ترخیصی از مراکز بهزیستی،  14 خانوار بوده اند، سال 
1397 شده اند 30 خانوار و سال 1398 هم  128 خانوار! همین تعداد خانوارها با مشکل روانی 
مزمن، در سال 1394 تعداد 310 خانوار بوده اند و سال 1398 به 416 خانوار رسیده اند! تعداد تخت 
های روانی فعال بخش های بیمارستانی استان هم که در سال 1390 تعداد 38 تخت بوده و در 
سال 1397 به 104 تخت رسیده، در سال  1398 به تعداد 117 تخت رسیده است! این آمار چه 
 می گویند؟ بله. بخشی به خاطر تالش های مسئوالن در جذب امکانات است، بخش مهم ترش 
که دیده نمی شود، وجود نیاز به این مجموعه هاست که پیامد افزایش مشکالت روانی در 
مردم استاِن است.  من هر روز مقاله هایی را می بینم و می خوانم که در بسیاری از کشورها، 
همپای مشکالت متعدد اقتصادی و کرونایی، سیستمی به موازات تصمیم های حکومتی، ساز و 
کارهای تخلیه روانی مردم و کاهش فشارهای عصبی را برایشان طراحی و اجرا می کند و چقدر 
نتیجه گرفته اند و چقدر اثرگذار بوده اند. این باِر سنگین را به جای مسئوالن، مردم در فضای 
مجازی استان و اندکی هم رسانه های مکتوب بر دوش کشیده اند. این روزها بدتر از کرونا، 
مشکالت روانی در حال قربانی گرفتن از جامعه استانی است. فقط برای یک هفته صفحات 
حوادث روزنامه ها و سایت ها را مطالعه بفرمایید تا متوجه شوید که در حال تبدیل شدن به چه 
موجوداتی هستیم. این شرایط حق ماست؟ واقعاً نه. مسئوالن محترم کجا هستند؟ در خواب 
خوش مستی! »غالم چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی....نگارین گلشنش روی است 

و مشکین سایبان ابرو«!
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

 جک پارکینگی ، 
کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  

نبـش رجایـی 15
تلفن تماس:

09155614880

تاسیس موسسه غیر تجاری مرکز خدمات تخصصی روانشناختی همراه همیشگی در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ به 
شماره ثبت ۵۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۴۳۵۶۲  ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. نام: مرکز خدمات تخصصی روانشناختی همراه همیشگی موسسه غیر 
 تجاری موضوع فعالیت : تأسیس مرکز روان شناسی و دوره های مشاوره و روانکاوی اداره سالن ها، همایش ها، 
کنفرانس ها، و برگزاری مراسمات و جشن ها. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی، شهرستان 
بیرجند، بخش مرکزی، شهر بیرجند، محله صدفی، خیابان ))اصلی(( ، بلوار دانشگاه ، پالک ۰، طبقه همکف 
کدپستی :۹۷۱۷۴۳۴۷۶۵  مدیران آقای علی کاردیده به شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۰۴۰ به سمت مدیر عامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود، آقای امین برفی شوکت آباد به شماره ملی 
۰۶۵۳۱۶۶۶۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود، خانم بتول می خوش به شماره ملی ۰۶۵۳۱۶۸۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود.  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 رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 
های موسسه تعیین گردید.  صرفا خانم بتول می خوش به شماره ملی ۰۶۵۳۱۶۸۳۷۳ که در سامانه به عنوان 
امضا کننده دفاتر معرفی شده است می تواند به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نماید . الزم به ذکر است از پاسخ 

به سایر اشخاص غیر ذینفع که دارای سمت نبوده خودداری می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند  )۱۰۲۵۵۹۸(

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15

09155614880  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای  پیرایش مردانه
اعطای گواهینامه معتبر درجه ۱ و ۲ فنی و حرفه ای  و تخفیف کارآموز می پذیرد. 

)با شرایط نقد و اقساط(          آدرس: خیابان الهیه، جنب کتابخانه
091586۳295۳ - 0915۳614۳۷۷

۳2 44 66 66 
۳2 42 4۳ 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: توحید۲۱ ، نبش نبوت ۲۱ ، پالک ۱۰۵عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

3۲۲۲۸۲۵3 - ۰۹۱۵۵6۲۰737فـرش هـامون خیابان مطهری، نبش مطهری  ۲۱/۱ بدون دریافت پیش قسط و سود فروش ویژه فرش و موکت با اقساط بلند مدت

بیرجند –  خیابان جمهوری 19- حاشیه میدان شهید 
سندروس  تلفن: ۳222۷۳61

نرخ کلیه خدمات براساس تعرفه خیریه و درآمد حاصله 
صرف درمان نیازمندان می گردد.

 9 تا 12 ظهرپزشک عمومی آقای دکتر محمد حسن صائب
4 تا 6/۳0 عصرپزشک عمومی آقای دکتر حشمت ا... رخش خورشید

 9 تا 12 ظهرکارشناس مامایی خانم بهاره فیروز جهان تیغی

 8/۳0 تا 11/۳0 صبحدندانپزشک خانم دکتر سیده  راضیه نوربخش

 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبهدندانپزشک آقای دکتر شهرام اربابی
 ۳/۳0 تا 6 عصر

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه دندانپزشک خانم دکتر مریم قاضی زاده 
۳/۳0 تا 6 عصر

درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر )عج(
ساعات کار 8 صبح تا 12 ظهر      ۳/۳0 تا 6/۳0 عصر

تأییدیه تحصیلی
 قبول شدگان دانشگاه ها

 سریع و ارزان صادر می شود
صبح و عصر

دوستان عزیز
برای گزارش معامالت فصلی 

سریعا اقدام فرمایید
مرکز تخصصی بیمه و مالیات چمنی 

صبح و عصر

ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور
تنظیم بیمه بیکاری

سابقه بیمه 
صبح و عصر

پاسداران – روبروی شعبه تأمین اجتماعی – باهنر غربی – مرکز خدمات اداری  چمنی   ۳242   ۳242





موفقیت و انرژی

 خودشناسی

به قصد ترحم با آن ها برخورد نکنید

معلول،  شخص  چنانچه  زندگی:  درس  یک 
متوجه ترحم اطرافیان شود و مجموعه ای از این 
 جمالت» به خاطر این که تو ضعیف هستی، 
نمی توانی، من کمکت می کنم« شوند، در روحیه 
وی تأثیر منفی گذاشته و بارها شاهد آن بودیم که 
این اشخاص دچار افسردگی می شوند. در این 
مواقع با رفتار معقوالنه می توان به این اشخاص 
 کمک کرد. به عنوان مثال چنانچه شخص معلولی

می خواهد از خیابان بگذرد و از لحاظ راه رفتن 
مشکل دارد، شما می توانید به او کمک کنید. در 
مواردی که این اشخاص نیاز به کمک دارند، خیلي 
معقوالنه می توانید به آن ها بگویید» چنانچه به 

کمک نیاز دارید، در خدمتت هستم«

فواید  خودشناسی

وقتی خودتان را بشناسید، می توانید رفتارهایی را 
که در شما انگیزه ایجاد می کند، شناسایی کنید و 
بر عادات بد خویش غلبه و رفتارها و عادت های 
خوب تان را تقویت کنید. چنانچه به زندگی عرفا 
و دانشمندان بزرگ نگاه کنید، خواهید دید در هر 
شرایط از زندگی راضی هستند و مشکالت و 
مصائب را جزیی از سفر زندگی می دانند. شخصی 
جبران  برای  است،  رسیده  خودشناسی  به  که 
حقارت های درونی دست به موفقیت های عجیب 
و دستاوردهای بزرگ نمی زند تا تائید دیگران را 
کسب کند، بلکه چنانچه هدفی در ذهن دارد، 
مطابق با نیازها و ارزش های فردی خویش است. 
قسمتی از غصه های ما در زندگی ناشی از عدم 
شناخت خویش و مقایسه زندگی خود با دیگران 
است. هنگامی که واکنش های بیرونی شما با 
احساسات، ارزش ها و باورهای شما تطابق داشته 
باشد، با تضاد و چالش کمتری روبرو خواهید شد. 
زمانی که شخصی به صلح درونی برسد، به تبع آن 
تصمیمات سنجیده و دقیقی می گیرد که در آینده 
دچار سرزنش نخواهد شد. زمانی که خودتان را 
بهتر بشناسید، در انتخاب های خود به دقت عمل 
می کنید. به طور مثال شاید فردی تصمیم بگیرد 
یک ماشین لوکس داشته باشد و یا در یک رشته 
تحصیلی عالی به مدارج باال برسد ولی در پس 
زمینه ذهن خود، هدفش از این کار دیده شدن و 
فخر فروشی باشد. شخصی که در روند خودشناسی 
است، از قضاوت سایرین نمی ترسد و عزت نفس 
باالیی دارد. وی خود را با هر شرایطی که هست 
دوست دارد و هیچوقت به خاطر خودنمایی یک 

هدف را انتخاب نمی کند.

بلوبری تقویت کننده مغز

بلوبری سرشار از ترکیبات گیاهی پلی فنول است 
که ممکن است فواید تقویت کننده مغز را ارائه کند. 
آنتی اکسیدان هایی که مسئول رنگ آبی بنفش 
بلوبری هستند، ممکن است تا حد زیادی در این 

زمینه نقش داشته باشند. آب بلوبری نیز سرشار 
اثر مثبت آن  این ترکیبات است. قوی ترین  از 
شامل حافظه کوتاه و بلند مدت می شود، افزون 
بر این، مصرف بلوبری کامل گزینه ای سالم تر و با 

محتوای قند کمتر محسوب می شود.

ماست ماده غذایی مفید برای الغری

ماست می تواند یک ماده غذایی مفید برای کاهش 
وزن باشد، زیرا سرشار از پروتئین است و این ماده 
مغذی می تواند احساس سیری را برای مدت 
زمان طوالنی تر ایجاد کند. همچنین، ماست حاوی 

پروبیوتیک هاست که می تواند به کاهش وزن و 
چربی کمک کند. اما ماست های طعم دار به طور 
معمول سرشار از شکر است که گزینه خوبی برای 
اندازه دور کمر نیست و می تواند موجب افزایش 

وزن شود.

تقویت سیستم ایمنی بدن با هل

گیاه هل از دارو های خوش عطر بوده و دهان را نیز 
خوشبو می کند همچنین دمنوش آن برای تقویت 
سیستم ایمنی مفید است. هل برای تقویت کبد، 
معده و افزایش اشتها و تکرر ادرار ناشی از سردی 

سیستم ادراری به خصوص برای سالمندان اثر 
خوبی دارد. یک تا دو عدد هل سبز را می توان 
داخل یک قوری کوچک دم کرده روزی سه تا 
چهار بار به تنهایی استفاده کرده یا همراه چای 

میل شود.  

پیشگیری از کرونا با مسواک زدن

خواص ضد میکروبی خمیر دندان با کاهش بار 
افراد به  ابتالی  از  ویروسی در دهان می تواند 
بیماری کرونا پیشگیری کند، بنابراین مسواک 
زدن زمانی که می خواهید از خانه خارج شوید به 

پیشگیری از ابتال به کووید 19 کمک می کند. 
عملکرد ضد میکروبی خمیردندان در دهان به 
مدت سه تا پنج ساعت باقی می ماند و در نتیجه 
باعث کاهش بار ویروسی بزاق یا عفونت توسط 

ویروس هایی می شود که وارد دهان می شود.

دو عامل اصلی خطرساز در کرونا

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید 
بر رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، فاصله 
گذاری اجتماعی و خود مراقبتی اظهار کرد: به طور 
حتم همکاری مردم در رعایت نکات بهداشتی نقش 

موثری در کاهش آمار ابتال به بیماری کرونا دارد.  
دکتر شاپور بدیعی افزود: براساس بررسی های انجام 
شده بیماری های دیابت و قلبی عروقی دو عامل 
اصلی و خطر ساز در افراد فوت شده به علت بیماری 

کرونا، بوده است.

تهیه سوپ های مقوی مانند سوپ کدو حلوایی، سوپ شیر و جو، خوراک لوبیا با قارچ، سوپ شیر و خامه و 
قارچ و... کنار وعده های غذایی. گنجاندن آش های تهیه شده بر پایه حبوبات و سبزیحات در برنامه غذایی. 
اضافه کردن سبوس های بسته بندی و پاستوریزه شده به سوپ، آش، کوکو و کتلت. تهیه میان وعده 
برای بیمار: شامل سیب، پرتقال، لیمو شیرین )پس از شستشوی مناسب در سلفون پیچیده شود(، شیر کم 
 چرب، شله زرد، تهیه غذاهای نرم یا پوره برای بیماران بی اشتها یا ناتوان )دریافت گزارش مستمر از بخش 

 در خصوص میزان دریافت غذایی بیماران( حذف غذاهای سرد مانند الویه از منوی پرسنل. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مسمومیت با مواد مخدر یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت ها محسوب می گردد. مصرف همزمان مواد 
مخدر با برخی از داروهاي خواب آور و آرام بخش می تواند سبب بروز مسمومیت هاي شدید و حتی مرگ 
در فرد مصرف کننده گردد. فرآورده هاي تقلبی تمجیزک و نورجیزک، نه تنها سبب ترک اعتیاد نمی شود 
بلکه در اغلب آنها مواد سمی و کشنده وجود دارد. فرآورده هاي مخدر و اعتیاد زاي “پان” یا”پراگ” برخالف 
ادعاي مطرح شده مبنی بر خوشبوکنندگی دهان و یا ترک سیگار، سبب بروز اعتیاد می گردد. در برخی از 
باشگاه هاي بدنسازي و ورزشی داروهاي هورمونی دامی به جوانان و نوجوانان عرضه می شود. از این رو الزم 

است فرزندان مان را از عواقب مصرف این داروها آگاه نمایید.   مرکز اطالع رسانی داروها و سموم

هفتم آبان: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرکراهنمای تغذیه بالینی برای بیماران مبتال به کرونا 

قاطعّیت داشتن یا جرات ورزی، یکی از راهکارهای مثمر 
ثمر و تاثیرگذار برای غلبه بر رودربایستی تلقی می شود. بر 
این اساس، قاطعّیت داشتن باعث می گردد که شخص در 
موقعیت های گوناگون سر تعظیم در برابر خواسته های 
سایرین فرود نیاورد. در این زمینه صادقانه صحبت کردن 
و عوض نکردن نظر خویش با پافشاری و خواهش دیگران 
هم تاثیرگذار و مؤثر می باشد. قبول کردن و پذیرفتن 
مسئولیت دیگران به عهده ما نیست. باید بدانیم بهتر است 
پیش از قبول هر عملی همه شرایط خود و افرادی که در 

اولویت زندگی مان قرار دارند را بررسی کنیم و بعد از آن 
بدون رودربایستی، کاری را که مایل به انجامش هستیم را 
یا انجام دهیم و یا انجام ندهیم. ترس از این که سایرین 
چطور در خصوص من قضاوت می کنند از عوامل مهم 
رودربایستی است. قضاوت دیگران صرفا فکر لحظه ایی 
آن ها است و هیچ تغییری در روش زندگی کردن و هدف 
گذاری های ما ندارد. بنابراین در شرایط رودربایستی از این 
که افراد دیگر در خصوص ما چه فکری می کنند، ترس 
نداشته و به مقصود و عمل خویش فکر کنیم. بسیاري از 

مواقع اشخاص فکر می کنند که عالقه داشتن ، دوستی یا 
رفاقت به معنای مطیع شدن صرف در برابر دیگران است. 
این مسأله به ویژه در خصوص نوجوانان بسیار صدق می 
کند چراکه آنها به پذیرفته شدن در گروه دوستان نیاز بسیاري 
دارند و از این روش به دنبال کسب هویت دلخواه خویش 
هستند. در این شرایط الزم است بدانید که حتی چنانچه در 
این گروه پذیرفته نشوید فرصت های شما به طور کل از بین 
نمی رود و شما می توانید به دنبال رفاقت با گروه دیگری از 
اشخاص باشید که در آن حس آزادی بیشتری داشته باشید.

راهکارهایی برای مقابله با رودربایستی
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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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

683197452

724685193

591423867

147258639

258936741

369741285

876319524

912564378

435872916

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید سکندر سکندری،  قاین(: شهادت سعادت بسیار بزرگی است، این راه راهی است که خداوند بندگان گنهکارش را به مهمانی دعوت می کند و آن را به فیض نهایی می رساند، 
یعنی مرغ سعادت را می فرستد تا روی سرش بنشیند و او را راهنمایی کند.

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  1۶۳۶ 1۶1  0915

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

خیابان ارتش  09152174998 - 09153624998  
32218490 - 32218229

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

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    09157238001 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ـ
ض

عر

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

09157563875 - سعدیتهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

اتوبـار بـزرگ   قـاصدک
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های 5/5 و 6/5 متری اتاق بزرگ)مخصوص اثاثیه زیاد و حجیم(
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
جابجایی یخچال ساید صددرصد تضمینی

09159۶1۴0۸5 -0915۷5۷90۲۸
فـروش انـواع آجـرگـری 

آدرس: بیرجند – انتهای خیابان رجایی 
 جنب مزار شهدای باقریه )مزار دره شیخان(

 واحد تجاری یک - خسروی

ت 
قیم

به 

رخانه
ب کا

در

سه سوراخ ، معمولی ، گری
تیغه سفال ۲0×15 
 تیغه  15×10×10

 نصب در محل

  شماره تماس: 1607 
آدرس : نبش رجایی 2

امداد باطری بیرجند

در صورت نارضایتی
 بازگشت وجه تا 48 ساعت 

قابـل توجـه 
کلینیـک های پزشکـی و اتحادیـه ها

طبقه فوقانی ساختمانی واقع در خیابان منتظری 
)بین منتظری 7 و 5( دارای 8 اتاق و سالن بزرگ 

جهت اجاره به متقاضیان واگذار می گردد. 
تلفن تماس در ساعت اداری: 09021604247

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
با سابقه کاری ، رانند لودر و کامیون و 
کارگر ساده با بیمه و مزایا نیازمندیم. 

09155623441 یم
ند

زم
نیا

غـذای آمـاده گـل نرگـس
طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج

صـد در صـد ایـرانی
سجادشهر، فلکه نیک اختر 09156580716 - 32461002  

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

09158254172 یم
ند

زم
فروشگاه لوازم یدکی خودرو با نیا

موقعیت عالی به فروش می رسد.
09059953462 ی

ش
رو

ف

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 3000 تومـان

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

طــوس شــانه

05632255118 - 09358753434شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران
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 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی رتبه اول کشور را کسب کرد

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

شناسایی ۱۵۴ بیمار جدید مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

صداوسیما- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۴ آزمایش جدید از افراد مشکوک به کرونا در استان گرفته شد که از این تعداد جواب ۱۵۴ آزمایش 
مثبت اعالم شد. دکتر مهدی زاده افزود: ۶۵ نفر از مبتالیان جدید شناسایی شده مربوط به بیرجند، ۲۶ نفر قاین، ۲۳ نفر طبس، ۱۴ نفر فردوس، ۱۱ نفر سرایان، بشرویه، نهبندان و سربیشه 

هرکدام ۴ نفر و ۳ نفر مربوط به درمیان است.وی افزود: همچنین با فوت ۸ بیمار کرونایی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد فوتی های ناشی از کرونا در استان به ۲۶۸ مورد افزایش یافت.

* پدر شهید غالمحسین یعقوب نژاد در 
شهرستان بیرجند  درگذشت.

* مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی گفت: ۴۵۰ هزار هکتار 
از مراتع استان که در سال های قبل از 
با مشارکت  و  دولتی  اعتبارات  محل 
بهره برداران احیا و اصالح شده بود از 
ابتدای آبان امسال برای بهره برداری و 

تعلیف دام مرتعداران آزادسازی شد.
* همزمان با نکوداشت هفته پدافند 
غیر عامل، رزمایش حفاظت محیط 
زیست برای آمادگی مقابله با بیماری 
شاربن در منطقه حفاظت شده باقران 

بیرجند برگزار شد.
* مسئول سازمان بسیج دانش آموزی 
خراسان جنوبی از اجرای مرحله سوم 
طرح نذر هوشمند، طرحی برای حمایت 

از همکالسی های نیازمند خبر داد.
هفدهمین  دبیرخانه  به  اثر   ۳۸۰  *
رضوی  خوشنویسی  ملی  جشنواره 

مستقر در استان ارسال شد.
* عامالن شکار یک راس قوچ وحشی 
در منطقه حفاظت شده کمر سرخ سرایان 
که به سمت محیط بانان نیز تیراندازی 

کرده بودند دستگیر شدند.
* معاون کمیته امداد امام )ره( گفت: ۹۴۰ 
طرح اشتغالزایی با تسهیالتی بالغ بر ۳۴۲ 
میلیارد ریال توسط مددجویان طی هفت 

ماهه سال جاری اجرایی شده است.
* مدیرعامل جمعیت هالل احمر از 
تالش برای رفع مشکالت کم آبی 
برخی از روستاهای سربیشه و نهبندان 
در ادامه فعالیت کاروان نذرآب۳ خبر داد.
غیر  پدافند  کل  اداره  سرپرست   *
عامل استانداری خراسان جنوبی گفت: 
۲۴ برنامه شاخص طی هفته پدافند 
می شود. برگزار  استان  در  غیرعامل 
* مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان از اجرایی کردن ۵۰۸ طرح 
اشتغال در مناطق روستایی استان در 
هفت ماهه امسال با ۱۶۹ میلیارد و ۵۷۷ 

میلیون ریال خبر داد.

اخبار  کوتاه 

پنج هزار جهادگر خراسان جنوبی
 به میدان مبارزه با کرونا آمدند

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا )ع( 
استان گفت: بیش از پنج هزار جهادگر بسیجی در 
زمینه ضدعفونی معابر، کنترل سالمت مسافران، 
غسل و دفن متوفیان کرونا، آموزش چهره به 
چهره برای پیشگیری از کرونا، تهیه و توزیع 
اقالم بهداشتی و کمک به کادر درمانی در این 
استان همکاری می کنند. هنری از اعالم آمادگی 
کارگاه های خیاطی بسیج سازندگی خبر داد تا در 
صورت نیاز اقدام به تولید ماسک و برآورده کردن 
نیاز استان کنند. وی عنوان کرد: درخصوص 
مشکالت اقتصادی و آسیب دیدگان حوزه کسب 
و کار از این بیماری نیز مانند گذشته بر مبنای 
نیاز خانواده های آسیب دیده خدماتی از جمله 
تهیه و توزیع بسته های معیشتی، واگذاری وام 
قرض الحسنه و مذاکره با خیرین برای دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال در دستور کار 
قرار گرفت.وی گفت: همچنین مواد ضدعفونی 
کننده و ماسک از محل کمک های مجمع 
به صورت  و محرومیت زدایی  استان  خیرین 
رایگان در مناطق محروم استان توزیع خواهد شد.

تجلیل از دانش آموزان نخبه استان
 در همایش ملی جایزه بنیاد البرز

دانش آموزان نخبه خراسان جنوبی در همایش 
ملی پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز، 
تجلیل شدند.  این مراسم در اداره کل اوقاف 
استان به صورت ویدئوکنفرانس با تهران و 
همزمان با ۲۱ استان دیگر کشور، برگزار شد. 
در این همایش از دو دانش آموز بشرویه ای و 
یک دانش آموز شهرستان قاین که عالوه بر 
دارا بودن معدل تحصیلی باال، در جشنواره های 
مختلف علمی رتبه های استانی و کشوری 
کسب کردند، قدردانی شد. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان در این همایش گفت: بنیاد 
فرهنگی البرز در سال۱۳۴۲ با هدف کمک 
مقام  از  تجلیل  و  کشور  فرهنگ  اشاعه  به 
علمی دانش آموزان و پژوهندگان برتر ایرانی 
و تشویق جوانان با استعداد از طریق اعطای 
حجت  شد.  اندازی  راه  البرز”،  بنیاد  “جایزه 
االسالم بخشی پور افزود: این همایش بیش 
از نیم قرن است که به همت واقف خیراندیش 

مرحوم حسینعلی البرز برگزار می شود.

۳ هزار و ۲۸۵ خانوار تحت حمایت 
خراسان جنوبی خانه دار شدند

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
در  اجرای طرح مسکن محرومان  با  گفت: 
استان تاکنون سه هزار و ۲۸۵ خانوار تحت 
حمایت، خانه دار شده اند. رضا سلم آبادی اظهار 
کرد: در پی سفر رییس سازمان برنامه و بودجه 
به استان )اسفند ۹۷( مصوب شد در راستای 
واحدهای مسکونی  بهسازی  و  مقاوم سازی 
استان، ۱۰ هزار واحد مسکن ویژه محرومان 
احداث شود که ساخت پنج هزار واحد از این 
تعهد به بنیاد مسکن انقالب اسالمی و پنج 
هزار واحد نیز به کمیته امداد واگذار شد. وی 
بیان کرد: از مجموع پنج هزار واحد مسکونی 
محرومان سهم کمیته امداد، سه هزار و ۹۷۱ 
مناطق  در  مددجویان  ویژه  مسکونی  واحد 
روستایی بوده که تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ واحد 
به مددجویان تحت حمایت تحویل داده شده 
و هزار و ۴۷۱ واحد مسکونی روستایی تا پایان 

آذر ماه به مددجویان واگذار خواهد شد.

درخواست رایگان شدن کتب درسی 
در مناطق مرزی استان ارائه شد

 مدیرکل آموزش و پرورش استان خواستار 
رایگان شدن کتاب های درسی برای ۴۱ هزار 
و ۷۹۷ دانش آموز دختر و پسر مرزنشین در 
چهار شهرستان این استان شد. واقعی افزود: 
چهار دستگاه بسیج سازندگی، کمیته امداد 
امام خمینی )ره( بنیاد علوی و بنیاد برکت، 
معین آموزش و پرورش در شهرستان های 
هرچند  افزود:  وی  هستند.  استان  مرزی 
ترغیب  هدف  با  زیادی  تشویقی  اقدامات 
مرزنشینان به سکونت در روستاها و خالی 
نشدن نوار مرز از سوی دستگاه های مختلف 
فرهنگی انجام شده اما مهمترین اقدام در 
برای  سهمیه  تخصیص  می تواند  باره  این 
در  مرزنشین  پسر  و  دختر  دانش آموزان 

دانشگاه فرهنگیان استان باشد.

هشدار هواشناسی درباره کاهش دما 
در خراسان جنوبی

ایرنا - اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی با 
صدور هشدار سطح زرد )آگاهی( از نفوذ توده 
هوای سرد به استان و کاهش دما در روزهای 
آینده خبر داد. براساس این اطالعیه جوی که 
روز سه شنبه منتشر شد، زمان نفوذ توده هوای 
از ظهر چهارشنبه  پیش  منطقه  به  نسبتا سرد 
)هفتم آبان( است که سبب کاهش سه تا پنج 
درجه دما و یخبندان می شود. منطقه اثر سامانه 
شهرستان های سربیشه،  قاینات،  درمیان، زیرکوه،  
بیرجند و ارتفاعات شمالی استان خواهد بود و این 
روند تا روز جمعه )نهم آبان( ادامه دارد. همچنین 
از  کشاورزی  محصوالت  باقیمانده  به  خسارت 
قبیل زرشک و صیفی جات از مخاطرات کاهش 
دما و یخبندان است. تسریع و جمع آوری باقیمانده 
مکان های  به  انتقال  و  کشاورزی  محصوالت 
کنترل  نیاز،   مورد  سوخت  تهیه  سرپوشیده، 
سیستم های گرمایشی برای سالن های پرورشی 
نظیر مرغداری، دامداری و گلخانه ها، تخلیه آب 
پاش ها  سم  و  فشار  تحت  آبیاری  سامانه های 
پوشش  ایجاد  یخ زدگی،   از  جلوگیری  برای 
از  آسیب پذیر  درختان  و  جوان  نهال های  برای 

توصیه های هواشناسی برای این مدت است.

کمک ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی 
دو خیّر برای مسکن ایتام

ایتام  مسکن  ساخت  برای  تهرانی  خّیر  دو 
خراسان جنوبی، ۳میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان 
کمک کردند. به گزارش صداوسیما، سلم آبادی 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
گفت:این کمک ها بر اساس میزان پیشرفت 
فیزیکی برای طرحهای در دست اجرا برای ایتام 
زیر پوشش این نهاد در قالب مسکن محرومان 
هزینه می شود. اجرای طرح مسکن محرومان 
در خراسان جنوبی، تا کنون ۳هزار و ۲۸۵ خانوار 
خمینی)ره(این  امام  امداد  کمیته  زیرپوشش 

استان را خانه دار کرده است.

بیمه سالمت از توفیقات دولت در خدمت به مردم است

شیوع کرونا در ۵ شهرستان خراسان جنوبی از شاخص کشوری باالتر است

 در ارزیابی هفتگی طرح اقدام ملی مسکن کشور:

میهمان نوازی  مردم برای کرونا در استان

سرپرست استانداری خراسان جنوبی گفت: 
بیمه سالمت از توفیقات دولت در خدمت 
به مردم است و خوشبختانه در این زمینه 
خوب کار شد. به گزارش روز دوشنبه روابط 
ناصر  جنوبی،  خراسان  استانداری  عمومی 
خوش خبر در دیدار مدیرکل بیمه سالمت 
استان خاطرنشان کرد: خدمات بیمه سالمت، 

رضایتمندی مردم را به همراه داشته است. 
وی ضمن تبریک هفته بیمه سالمت )سوم 
تا نهم آبان(، از اقدامات مدیریت و تمامی 
استان  سالمت  بیمه  کل  اداره  همکاران 
در راستای خدمات رسانی به مردم تشکر و 
قدردانی کرد.  سرپرست استانداری خراسان 

جنوبی به موضوع اطالع رسانی اشاره کرد 
و گفت: در جهت آگاه سازی و توانمندسازی 
مردم، اطالع رسانی و تبلیغات نقش بسیار 

مهم و بسزایی دارد. 
وی از آمادگی همکاری مجموعه استانداری 
درخصوص  جامعه  به  آگاهی بخشی  برای 
اهمیت بیمه و خدمات بیمه سالمت گفت 
و افزود: برای اجرای هر قانون یا طرحی در 
راستای خدمات رسانی به مردم، باید به دنبال 
را  آن  و  رفت  روش  آسان ترین  و  بهترین 

جایگزین روش های نامناسب کرد. 
حاضر،  حال  در  کرد:  اظهار  خبر  خوش 
الکترونیکی کردن خدمات، دسترسی مردم 

را به سرویس ها آسان تر می کند. وی گفت: 
با وجود شیوع  در شرایط کنونی جامعه و 
خاصی  نگرانی های  مردم  کرونا،  بیماری 
این  به  که  کنیم  کاری  نباید  ما  و  دارند 

اضطراب ها افزوده شود. 
سرپرست استانداری خراسان جنوبی تاکید 
کرد: در این شرایط باید تالش کنیم خدمات 
به بهترین نحو ممکن انجام شود و آنچه در 
موقعیت کنونی اهمیت دارد، حرکت به سمت 
ارائه خدمات به شکل الکترونیکی با شتاب 
بیشتر است. وی افزود: اینکه در اداره کل 
بیمه سالمت، پرداخت مطالبات مربوط به 
نسخ الکترونیکی به موقع انجام می شود کار 

بسیار خوبی است که می تواند به تحقق این 
مهم کمک کند تا مردم نیز بتوانند خدمات 

مورد نیازشان را آسان تر دریافت کنند.
مدیرکل بیمه سالمت استان خراسان جنوبی 
نیز ضمن تشریح اقدامات این حوزه گفت: 
در حال حاضر ۶۲ درصد جمعیت خراسان 

جنوبی معادل ۴۶۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه 
سالمت هستند.  علی اربابی افزود: تاکنون 
رفع  استان  در سطح  نفر  هزار  بر ۶۰  بالغ 
همپوشانی شده اند که هم آمار تحت پوشش 
بیمه سالمت به واقعیت نزدیک تر شده و هم 

افراد چند بیمه ای به حداقل رسیده اند.

در سایه بی توجهی مردم  به شیوع ویروس 
کووید ۱۹، میهمان ناخوانده در خراسان جنوبی 
جا خوش کرده است و هم استانی ها  میهمان 
نوازی خوبی برای کرونا در استان انجام داده 
اند و این موضوع تا حدی جدی شده که آمارها 
حکایت از آن دارد  شیوع کرونا در ۵ شهرستان 
استان از شاخص کشوری هم باالتر رفته  است. 
کنترل  و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر 
ویروس کرونا در خراسان جنوبی گفت: در 
حال حاضر میزان بروز تجمعی کرونا در پنج 
شهرستان استان از شاخص کشوری باالتر 
است به ویژه شهرستان های بشرویه و بیرجند 

فاصله زیادی با این شاخص دارند. به گزارش 
ایرنا، غالمرضا شریف زاده افزود: شهرستان 
بشرویه با میزان بروز تجمعی هزار و ۱۰ نفر در 
صد هزار نفر جمعیت در رتبه نخست، بیرجند 
با ۹۰۶ رتبه دوم، سرایان با ۸۰۱ نفر رتبه سوم، 
قاینات با ۷۱۳ نفر رتبه چهارم و طبس با ۷۲۴ 
نفر در رتبه پنجم بروز تجمعی کرونا قرار دارند. 
این  اینکه میزان بروز تجمعی  بیان  با  وی 
شهرستان ها از شاخص کشوری باالتر است 
اظهار کرد: همچنین شهرستان درمیان با ۶۶۳ 
نفر رتبه ششم، سربیشه رتبه هفتم با میزان 
بروز تجمعی ۵۷۵ نفر، زیرکوه رتبه هشتم با 

۵۲۲ نفر، فردوس رتبه نهم با ۴۰۷ نفر، خوسف 
رتبه دهم با ۳۶۶ نفر و نهبندان رتبه یازدهم با 

میزان بروز تجمعی ۲۷۲ نفر ثبت شده است.
کنترل  و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر 
ویروس کرونا در استان تصریح کرد: تاکنون 
در مجموع ۱۹ هزار و ۶۱۵ مورد آزمایش در 
استان انجام شده که از این تعداد پنج هزار 
وی  است.  شده  مثبت  تست  مورد  و ۹۴۹ 
عنوان کرد: میزان بروز تجمعی در صد هزار 
نفر جمعیت در سطح استان ۷۲۰ نفر است در 
حالی که شاخص کشوری ۶۷۳ نفر است و 
فاصله نسبت به شاخص کشوری روز به روز 

بیشتر می شود. شریف زاده افزود: میزان بروز 
موارد جدید در صد هزار نفر جمعیت ۱۸.۹ و 
کشور هفت درصد است و این میزان همچنان 
در استان سه برابر شاخص کشوری است. 
وی گفت: میزان مرگ و میر ناشی از کرونا 
در استان ۴.۴ درصد و کشور ۵.۷ درصد است 
همچنین میزان مرگ و میر اختصاصی علیتی 
در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان ۳۱.۵ و در 

کشور ۳۸.۸ درصد است.
ازای  به  نمونه گیری  شاخص  افزود:  وی 
هزار نفر جمعیت در استان ۲۳.۷ و شاخص 
گفت:  وی  است.  درصد   ۵۵.۹ کشوری 

همچنین درصد نمونه های مثبت از مجموع 
نمونه های انجام شده در استان ۳۰.۳ و در 

کشور ۱۲.۱ درصد است.
بروز  میزان  لحاظ  به  کرد:  بیان  شریف زاده 
تجمعی وضعیت خراسان جنوبی نسبت به 
لحاظ  به  اما  است  بدتر  کشوری  شاخص 
استان  وضعیت  میر  و  مرگ  شاخص های 
بهتر است. وی تصریح کرد: از شروع اپیدمی 
روز  استان ۲۴۶  در  امروز  تا  کرونا  ویروس 
گذشته است و هر ۲۳ ساعت، یک مورد مرگ 
در استان اتفاق افتاده و متوسط ابتالی روزانه 

در آبان ماه ۱۶۹ نفر است.

بررسی  طبق روال هر هفته و در راستای 
آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در 
سطح کشور ، مهندس اسالمی وزیر راه و 
با  کنفرانس  ویدیو  ارتباط  طی  شهرسازی 
های  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیران 
وضعیت  آخرین  جریان  در  کشور  سراسر 
اجرایی طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفتند 

وموانع و مشکالت موجود بررسی شد. در این 
جلسه طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت 
راه و شهرسازی،اداره کل راه و شهرسازی 
درصد   ۱۳ با  مجموع  در  جنوبی  خراسان 
پیشرفت فیزیکی رتبه اول طرح اقدام ملی 
مسکن را کسب نمود. در دیگر رتبه بندی 
نسبت  در خصوص  دوم  رتبه  حائز  نیز  ها 

تخصیص زمین به متقاضیان حائز و رتبه 
سوم نسبت متقاضیان تایید نهایی شده به 
متقاضیان حائز شرایط طرح اقدام ملی گردید. 
خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  داعی 
جنوبی، بستان افروز مدیرامور شعب  بانک 
و  راه  کارشناسان  و  معاونین  و  مسکن 

شهرسازی نیز دراین جلسه حضور داشتند.

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند گفت: پدافند غیرعامل به معنای 
هوشیاری و بیداری لحظه به لحظه است و این 
عرصه جهاد فی سبیل ا.. محسوب می شود. 
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دفتر 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند، حجت االسالم و المسلمین سید 
علیرضا عبادی در دیدار رابطین ستاد استانی 
پدافند غیرعامل خراسان جنوبی افزود: امروزه 
در مبارزات جامعه بشری یک تفاوتی بزرگی 
نسبت به گذشته وجود دارد؛ چرا که در زمان 
هزینه های  گروه  دو  هر  برای  جنگ  قدیم 
زیادی داشت اما در جنگ های امروزی گاهی 
برای مهاجم هزینه چندانی نداشته و از نظر 

فیزیکی مخرب هم نیست.
وی گفت: ابزار این نوع جنگ خودش یک 
صنعت و علم است و اگر این علم و صنعت 

در خدمت بشر قرار بگیرد، بهترین و سریع ترین 
خدمات در اختیار انسان ها قرار می گیرد ولی 
اگر رنگ مخرب به خود بگیرد، سریع ترین 
و بدترین تخریب  ها را در همه صحنه های 

زندگی جامعه بشری خواهد داشت.
سیاسی،  نفوذهای  انواع  بیرجند  جمعه  امام 
مخدر  مواد  استعمال  فرهنگی،  تهاجم های 

از جمله  را  روانی  و  اقتصادی  و جنگ های 
و  برشمرد  جنگ   نوع  این  موارد  مهمترین 
افزود: ابزار آن هم ابزار الکترونیکی و فضاهای 
مجازی است و این موارد هم محدود نخواهد 

بود؛ تا به امروز این موارد را به جنگ فرستاده اند 
اما در آینده انواع دیگری از این مدل جنگ 
را برنامه ریزی کرده و به جنگ علیه جامعه 

بشری می فرستند. وی گفت: آمادگی کامل 
برای مقابله با هر نوع جنگی را که علیه جامعه 
ما ایجاد شود، داشته باشید و حیات فرهنگی، 
عقیدتی، اقتصادی و سیاسی ما به دفاع در این 
جنگ ها بستگی دارد. وی افزود: حتی بعد از 
انقالب کشورهای مختلفی علیه ایران وارد 
جنگ نظامی شدند به طوری که حتی ایران 
از وارد کردن سیم خاردار محروم بود؛ سپس 
ادعا کردند کار ایران اسالمی دیگر تمام است 
اما این لطف خدا بود که  مردم ما از این میدان 

جنگ سرافراز بیرون آمدند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
امروز هم صحنه های جنگ مختلفی وجود 
انسان های ضعیفی  کشور  داخل  در  و  دارد 
هستند که تسلیم دشمنان شده اند و این افراد 
باعث تهدید شدن حیات جامعه ما هستند. وی 
افزود: در همه صحنه ها زد و خورد و آسیب 

وجود دارد اما این آسیب ها در بعد معنوی برای 
شما ذخیره ای خواهد بود. وی گفت: امروز 
به مرزهای کشور  انقالب اسالمی محدود 
نیست؛ صحنه امروز صحنه بین المللی است 
به طوری که امروز مردم شهرهای واشنگتن، 
برلین، لندن و پاریس هم در خیابان ها آرمان 
انقالب اسالمی که عدالت طلبی است را فریاد 
می زنند لذا امروز دیگر تنها مردم ایران نیستند 

که فریاد عدالت خواهی سر می دهند.
حجت االسالم و المسلمین عبادی اضافه کرد: 
در موضوع پدافند غیرعامل نمی توان گزارش 
داد باید لحظه به لحظه بیدار و هوشیار بود و با 
هوشیاری از هر سمتی که دشمن آسیب وارد 
کند، آماده مقابله کردن با دشمن بود. وی گفت: 
این جنگ )عرصه پدافند غیرعامل( جهاد فی 
سبیل ا... است هرچند که کوچک دیده شود اما 

در باطن بسیار کار بزرگی است.

امام جمعه بیرجند: پدافند غیرعامل به معنای هوشیاری است

بدینوسیله از کلیه مجتمع های نان در شهر بیرجند که دعوت ما را در اهدای نان به موسسه لبیک گفتند بی نهایت سپاسگزاریم.

خانواده های محترم مرحوم سید ابوالفضل موسوی، مرحوم علی اکبر حاجی پور و مرحومه خانم نساء رضایی
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را به واسطه کمک خیرخواهانه شما به هیئت ابوالفضلی بیرجند اعالم می داریم و  فاتحه ای را جهت شادی روح آن بزرگواران قرائت می نماییم.

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵
شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :

قَلیٌل تَدوُم َعلَیِه، أرجی مِن َکثیٍر َمملوٍل مِنُه

عمل اندك که بر آن مداومت ورزی، از عمل بسیار که از آن خسته شوی امیدوار کننده تر است.

)نهج البالغه : حکمت 2۷8(

بدهکارترین دولت تاریخ به 
منتخب  بعدی تحویل می شود

اگر ترامپ رئیس جمهور شود

صندوق بین المللی پول آمار بدهی عمومی 
ناخالص دولت ایران را منتشر کرد که در 
این آمار اعالم شده از سال ۱۳۹۲ به بعد 
با تغییر دولت در ایران، حجم استقراض 
دولت از بخش غیردولتی به شدت افزایش 
پیدا کرده و در سه سال اخیر هم دولت با 
سرعت بیشتری اقدام به استقراض کرده 
است. برآورد صندوق بین المللی پول این 
است که در پایان سال ۱۳۹۹ دولت ایران 
بیش از ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی 
عمومی ناخالص به جای خواهد گذاشت. 
این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۱ 
و قبل از شروع به کار دولت روحانی، حجم 
بدهی عمومی دولت فقط ۸۸ هزار میلیارد 
تومان بود. به عبارتی می توان گفت دولت 
دهم کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد بدهی برای 
دولت یازدهم به یادگار گذاشت اما دولت 
دوازدهم بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان 

بدهی را برای دولت بعد خواهد گذاشت.

سید جالل ساداتیان، کارشناس مسائل 
بین الملل و سفیر اسبق ایران در انگلستان 
معتقد است: در شرایط احتمالی بعد از رأی 
آوردن مجدد دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهور آتی، به هیچ عنوان امکان 
تسلیم شدن تهران وجود ندارد. بر اساس 
روند کنش های دونالد ترامپ در گذشته، 
به نظر نمی رسد شاهد سازش و توافقی 
بزرگ میان ایران و آمریکا باشیم. از یک 
طرف، امکان نرمش ترامپ در برابر ایران 
بسیار اندک است و از طرف دیگر امکان 
بعید  بسیار  آمریکا  برابر  ایران  تسلیم 
سناریوی  می توان  لذا  می رسد.  نظر  به 
اختالفات  و  تنش  افزایش  را  محتمل 

میان ایران و آمریکا دانست.

باران گفت:  بنیاد  از اعضای  امام  جواد 
اصالح طلبان منتظر تغییر رویکردهای 
حاکمیت و شرایطی هستند که برایشان 
فراهم شود وگرنه به صرف این که به 
دنبال مصادیق و تعیین کاندیدا برویم؛ 
بدون اینکه تغییر در رویکردها را شاهد 
است.  کوبیدن  هاون  در  آب  باشیم 
وی گفت: برخی تندروها معتقدند که 
و  ندارد  خارجی  وجود  اصال  انتخابات 

به  زعم آنها،  به جای انتخابات می توان 
افراد را به قید قرعه در این سمت قرار 
احساس  مردم  گفت:  امام  جواد  داد. 
از موارد رأی شان  می کنند در بسیاری 
تاثیرگذار نیست و اگر هم رای دهند و 
منتخب شان به نهادهای قدرت راه پیدا 
کند آنقدر موانع ایجاد می کنند که کارش 
کرد:  تاکید  وی  دهد.  انجام  نتواند  را 
برای  از مردم  با برخی رفتارها،  رغبت 

حضور در انتخابات گرفته شده است، در 
حالی که عدم حضور مردم در صحنه و 
مشارکت نداشتن در انتخابات یک آسیب 
جدی برای نظام،  حکومت و کشور است 
و هر جریان سیاسی با از دست دادن 
پشتوانه های مردمی خود قطع به یقین 
وی  بود.  خواهد  شکست  به  محکوم 
با اشاره به اینکه حق انتخاب کردن و 
انتخاب شدن حق طبیعی مردم است، 

انتخابات  در  گفت: اصالح طلبان قطعاً 
حضور پیدا خواهند کرد. 

برخی  گفت:  مجلس  پیشین  نماینده 
همواره با پیروی از نفس اماره می خواهند 
روی آنتن اخبار باشند از این رو توهین و 
تهمت برایشان عادی است. احمد سالک 
تصریح کرد: متاسفانه بعضی از انتقادات، 
انتقاد منطقی نیست.  تخریبی است و 

برخی برای مطرح کردن و جلب نظر 
گروهی در جامعه یا فردی، حرکتی می 
کنند. وی اضافه کرد: بنابراین ما تا راه های 
قانونی، منطقی، وظایف و تذکرات قانونی 
مخفی  جلسات  ندارد  ضرورتی  داریم 
بگذاریم و در گوشه و کنار مطرح کنیم 

و بعد مقام معظم رهبری اینگونه قاطع 
 برخورد کنند و بگویند این حرکت ها، 
توهین، حرام و غلط است. ما باید شرایط 
کشور را در سطح منطقه و جهان بسنجیم 
داخل  که  نیستیم  شرایطی  در  چراکه 

کشور بهم بریزد.

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد 
ریاست  به  دولت  اقتصادی  هماهنگی 

حجت االسالم روحانی رئیس جمهور 
برگزار شد. در این جلسه رئیس سازمان 
اقدامات  از  گزارشی  بودجه  و  برنامه 
انجام شده در خصوص همسان سازی 
مستمری بازنشستگان و افزایش درآمد 
تامین  جهت  در  کارکنان  و  کارگران 
معیشت و جبران بخشی از آثار تورم در 
قیمت کاالها و خدمات ارائه کرد. روحانی 

با اشاره به حساسیت ها و پیچیدگی ها در 
زمینه مدیریت وضعیت اقتصادی، تاکید 
کرد: دولت، تامین معیشت مردم و جبران 
تورم را وظیفه خود می داند و از همه 
طرح ها و پیشنهادات سایر قوا، فعاالن و 
متخصصان اقتصادی در حل معضالت 
مردم استقبال می کند. رئیس جمهور 
در عین حال تاکید کرد باید مراقبت کرد 

ارائه برخی طرح ها که منابع آن دیده 
نشده باشد، نمی تواند به رفع معضالت 
کمک کند و ممکن است باعث ایجاد 
به  زدن  دامن  یا  و  تورمی  مشکالت 
انتظارات غیرواقعی گردد؛ لذا مالحظه 
منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، 
الزمه توفیق در خدمت به مردم و جلب 

رضایت آنهاست.

مشکل اصالح طلبان نامزد نیست، باید رویکرد تغییر کند

سالک: برخی با عادی کردن توهین و تهمت می خواهند روی آنتن اخبار باشند

از پیشنهادهای سایر قوا استقبال می کنیم اگر مشکلی درست نکند

 عباس آخوندی، وزیر سابق راه گفت : 
»سرجمع بیشتر از دو سوم مسکن مهر 
روبنایی آن در  زیربنایی و  تاسیسات  و 
بیش  شد.  انجام  من  مسئولیت  زمان 
از یک میلیون از آن را من ساختم. من 
اگر می خواستم کار غیراخالقی بکنم بلد 

بودم که موج سواری کنم و هر هفته دو 
با  ولی  افتتاح کنم.  مهر  پروژه مسکن 
به  نقدی  در  وی  بودم«.  صادق  مردم 
وضعیت اقتصادی جامعه و آسیبی که 
شاید به امنیت هم کشیده شود، افزود: 
همان روزی که آمریکا از برجام خارج شد 

در دولت گفتم ما باید اعالم کنیم که تا 
آخر در برجام  هستیم. تردیدهای دولت 
آسیب های زیادی به اقتصاد زد. دولت تا 
حدی مرعوب گروه های فشار شد و در 
زمین آنان بازی کرد و همین موجب از 

دست دادن سرمایه اجتماعی اش شد.

دولت مرعوب گروه های فشار شد و کار را خراب کرد

خبر خوش بورسی وزیر اقتصاد

به  من  خوش  خبر  کرد:  اظهار  اقتصاد  وزیر 
نرخ  افزایش  شاهد  که  است  این  سهامداران 
سودآوری شرکت ها هستیم. شرکت های بورسی 
از بنگاه های گلچین و صادراتی هستند که در 
حال حاضر نرخ رشد سود برخی از آن ها بیش 
از ۳۰۰ درصد بوده است. وی با تاکید بر اینکه 
از سهامداران خواهش می کنم با تامل نسبت 
به خرید و فروش سهام خود اقدام کنند، گفت: 
سهامداران بدانند که امروز سهام ارزنده خود را 
می فروشند و با تامل در این بازار صبر کنند تا 

مجبور به ارزان فروشی نشوند.

رئیس جامعه هتلداران: ۳۰درصد هتل ها 
 تعطیل و دو سوم شاغالن بیکار شده اند

 ۳۰ تعطیلی  از  ایران  هتلداران  جامعه  رئیس 
درصد هتل ها و بیکاری دو سوم نیروی شاغل 
در این بخش خبر داد. او افزود: هتل ها ماه ها 
است که مسافر ندارند و میانگین اقامت در کل 
کشور زیر ۲۰ درصد است. حتی هزینه های آب 

 و برق را نمی توان تامین کرد.
 افزایش قیمت ها در بازار سکه و دالر

روز گذشته برخالف روزهای قبل بازار ارز و 
طال با افزایش قیمت آغاز شد؛ به نحوی که 
دالر 44۹ تومان و سکه امامی ۸۸ هزار تومان 
با افزایش قیمت مواجه گردید و دالر به کانال 
۲۸ هزار تومان بازگشت، طال نیز با ۲۰ هزار 
و ۱۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۸۹ 

 هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
امید به رونق بورس با جمع شدن 

 صف های فروش سهام
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روز 
گذشته در نیمه دوم بازار شاهد برگشت برخی از 
سهم ها به فاز صعودی و پایان یافتن صف های 
فروش بودیم، گفت: با جمع شدن صف فروش، 
ارزش معامالت در بازار روز گذشته حدود ۱۰ 
هزار میلیارد تومان بود، به همین دلیل می توان 
انتظار داشت که هیجان فروش در بازار کاهش 
پیدا کرده باشد و در روزهای آینده از فشار فروش 

و عرضه کاسته شود.

اکسیژن تندروها بی ادبی و هتاکی است

محمد مهاجری گفت: جریان تندرو اگر بی ادبی 
و هتاکی نکند، نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. 
اکسیژن این جریان، بی ادبی و هتاکی و دروغ و 
تهمت است. این فعال رسانه ای افزود: اگر ذوالنور 
می خواست از رهبری تبعیت کند، همان دو ماه 
پیش به توصیه های ایشان گوش داده بود و این 
کار را دوباره انجام نمی داد. در آینده نیز این کار 
را خواهد کرد و به اعتراف خودش، مقام معظم 

رهبری به او گفته اند آدم تندرویی است.

وظیفه قالیباف محکوم کردن هتاکی است، 
 نه اینکه بگوید اصالً حرف نمی زنیم 

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:رئیس مجلس 
وظیفه داشت هتک حرمت رئیس جمهور توسط 
در  و  کند  محکوم  را  سرشناس  نماینده  یک 
مجلس تذکر بدهد، نه اینکه باز از رهبری هزینه 
نماید تا خطای مجلس تکرار نشود و تازه بگویند 
خیلی خوب پس دیگر اصاًل حرف نمی زنیم! این 

 رویکرد کاماًل غیرمنطقی است.
 پیشنهاد منتجب نیا به اصالح طلبان 

گفت:  جمهوریت  حزب  کل  دبیر  نیا  منتجب 
اصالح طلبان باید اصل را بر این قضیه بگذارند 
 که کاندیدایشان برای ۱4۰۰، اصالح طلب باشد.

آبرامز: بایدن بخواهد هم نمی تواند 
 تحریم های ایران را لغو کند

لغو  درباره  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده 
تحریم های ایران در صورت پیروزی بایدن گفت: 
آنهایی که معتقدند وقتی رئیس جمهور بایدن در 
ماه ژانویه قدرت را در دست بگیرد تا روز سوم 
همه تحریم ها از بین خواهد رفت، خواهند فهمید 
که حتی اگر بخواهند هم نمی توانند این کار را 
بکنند. »الیوت آبرامز« به پایگاه خبری نشنال 
گفت: اگر جو بایدن هم در انتخابات سوم نوامبر 
پیروز شود لغو تحریم ها علیه ایران برای دولت 

 وی آسان و سریع نخواهد بود. 
 چند کشتی با تعدادی نماینده به یمن 
 فرستادیم، اما دستور برگشت داده شد  
کرد:  اظهار  مشهد  نماینده  قدوسی،  کریمی 
ما آنچه را که توانستیم در یمن انجام دادیم و 
بیشتر هم می توانستیم اما در گذشته غفلت شد از 
جمله حرکت چند کشتی برای ارسال کمک های 
این  تماس جان کری  با  که  یمن  به  مردمی 
کشتی ها متوقف شد. در مجلس نهم نمایندگانی 
از مجلس انتخاب شدند و همراه کشتی حرکت 
کردند اما به باب المندب که رسیدند از طرف 

دولت ایران به آنها دستور بازگشت داده شد.

جناب سرهنگ علی آبادی
خانواده محترم علی آبادی

مصیبت درگذشت مرحوم حاج ابراهیم علی آبادی را تسلیت 
عرض نموده ، برای آن زنده یاد که خاطرات خوب همسفری با ایشان 
در سفر به سرزمین وحی برایمان به یادگار مانده غفران الهی و برای 

شما و سایر بازماندگان از خداوند منان صبر مسئلت داریم.
مدیریت و کارگزاران دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند

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

نوع تضمین و مبلغ )ریال(موضوعشماره فراخوان

فروش اقالم مستعمل، اسقاط و مازاد طبق لیست1۰۹۹۰۰۵۳۶1۰۰۰۰۰۳
 و مشخصات مندرج در اسناد مزایده

تضمین معتبر معادل ۵ درصد قیمت پایه مجموع کارشناسی مطابق نمونه مندرج 
در اسناد مزایده

کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را تا ساعت 13:00 مورخ 99/08/20 از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  دریافت نمایند.

مهلت ارائه و بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 14:00 مورخ  99/08/20
زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14:00 مورخ 21 /99/08 می باشد.

نشانی مزایده  گزار: خراسان جنوبی - بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی – تلفن 05631830102
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به  ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات 

سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند.
  محمد علی جاوید - شهردار بیرجند 
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اجـاره خودرو  باالبـر استاندارد با ارتفاع 14 متر، همکاری جهت نصب بیلبورد و بنر، 
تجهیزات ترافیکی، تجهیزات ساختمانی و نور پردازی     09151636495 - خوشرو

مهر جاودانه در پویش مهر سرخ
به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی، پویش مهر سرخ در شهر 
بیرجند برگزار شد. دکتر ابراهیم میری مقدم مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی در این 
باره گفت: در پویش مهر سرخ که به همت اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ، موسسه فرهنگی هنری افق هزاره ، روزنامه آوای خراسان جنوبی 
و خانه مطبوعات استان برگزار شد هنرمندان و فرهیختگان استان در روز شهادت امام رئوف 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع( گرد هم آمدند و با اهدای خون خود جانی دوباره به بیماران 

و نیازمندان این مایه حیاتی بخشیدند.
مدیر کل انتقال خون استان افزود: این پویش تا پایان مهر امسال ادامه خواهد داشت و از 
هنرمندان خواست تا با تولید آثار هنری قدمی بزرگ در راه فرهنگ سازی اهدای خون بردارند 
همچنین نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی به همراه زمزم معاون 
هنری خود در این پویش حضور پیدا کرد و گفت: اهدای خون و پالسما همیشه باید مورد 
توجه مردم ما باشد، هنرمندان  هم می توانند سفیران اهدای خون در جامعه شوند. وی افزود: 
 در شرایط کنونی جامعه و کاهش چشمگیر حضور مردم جهت اهدای خون الزم است که 

هر کس توانایی اهدای خون دارد از این امر دریغ نکند.

پزشکان محترم جناب آقای دکتر موحد دانش ، جناب آقای دکتر لطیفی
جناب آقای دکتر فیروزی ، جناب آقای دکتر حسنی اکبریه
مدیریت و پرسنل محترم بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( 

شفای انسان ها در ید قدرت الهی است و چه مقامی است برای انسان هایی که وسیله لطف 
خدا در بین بندگانند. تعهد ، مردمداری و توان علمی شما بزرگواران در خدمت به بیماران 
استان متجلی گردیده که تشکر و قدرشناسی ما در مقام مقایسه با آن نیست. محبت تان 
 را در دل ماندگار و برایتان از خداوند منان سالمت و توفیق بیش از پیش آرزومندیم. 

محمد نژاد و خانواده

دوست بزرگوار سرکار خانم امیاری
خامـوش شدن شمع زیبـای زندگی “پـدر بزرگوارتـان”

 را  از صمیم قلب تسلیت عرض نموده ، آرزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان 
و رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم از درگاه احدیت خواستاریم.

دادرس مقدم - سبزه گر


