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تا ۲ سال آینده 
با کرونا مواجه هستیم

رئیس  جمهور : 

صفحه  ۶

مجلس اگر انقالبی بود، 
روحانی را  استیضاح می کرد

کوشکی ، فعال اصولگرا  :

هرچه می کشیم ازدست
 دولت روحانی است

کواکبیان ، فعال اصالح طلب  :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

#  من ماسک می زنم

5امام جمعه بیرجند: بازسازی مناطق سیل زده براساس نظر کارشناسی باشد3ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان خراسان جنوبی از میانگین کشوری باالتر است

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

ماسکی به نام فرهنگ

می دانم که صحبت کردن درباره کرونایی که همگی را به تمام معنا خسته کرده، 
تکراری و رنج آور شده. حق هم دارید. اگر همین ابتدا گالیه هم بکنید و بگویید که 
»دیگر بس است. تو را به خدا نگو و ننویس«. می گویم؛ »چشم. به روی دو دیده 
مّنت.« فقط می خواستم بگویم دیروز فرصتی دست داد با رعایت کامل شیوه نامه 
های بهداشتی، سری به بهشت متقین بیرجند بزنم و فرصتی بیشتر که گشتی بزنم 
و پرس جویی بکنم. یکی از آشنایان که همراهم بود و هفته قبل مادر بزرگوارش را 
 به خاطر ابتال به کرونا از دست داده بود، جا به جا قبرهای تازه ای را نشانم می داد 
که همگی به خاطر کرونا تشییع و دفن شده بودند. باور کنید آنقدر زیاد بودند که شوکه 
شدم و وحشت کردم! سوار خودرو که شدم و به نوعی از این محیط رعب آور، فرار 
 که کردم، مدام یک »چرای« بزرگ دور و بر سرم می چرخید: »واقعاً چرا خیلی ها 
رعایت نمی کنند؟ چرا خیلی ها این ماجرای هولناک را هم مثل همه چیز در کشور، 

شوخی گرفته اند؟ چرا خیلی ها به باور خطر نرسیده اند؟ .... ادامه در صفحه 2

*  هرم پور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: متاسفانه موارد ابتال رو به افزایش است. در چند ماه گذشته طغیان کرونا
میانگین سنی مبتالیان از 72 سال به 60 سال رسیده است و سن موارد فوتی هم رو به کاهش است. 
 گروه های سنی افراد درمان سرپایی به 42 سال رسیده و سن بیماران بستری نیز کاهش یافته است / 
روند ابتال و مرگ و میر روز به روز در حال افزایش است و بروز موارد جدید استانی ۱۹ در صد هزار 

نفر جمعیت بوده که این آمار 4 برابر آمار کشوری است ... مشروح در صفحه ۵

معاون عمرانی استاندار در آیین آغاز بهره برداری 
همزمان از پنج زمین چمن مصنوعی استان عنوان کرد:

دستگاه های اجرایی
پای کار تامین تفرجگاه
 مناسب در  بیرجند

جناب آقای مهندس جعفری
مدیرکل اسبق راه و شهرسازی خراسان جنوبی

درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند 
متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر 

و شکیبایی مسئلت می نماییم. ما را در غم خود شریک بدانید
خانواده های: حاج حسین شاد و امینی

ای کاش که تا ابد نمیرد مـادر            یا هستی جاودان بگیرد مـادر
پایان مهرماه اولین سالگرد درگذشت مادر عـزیزمان 

مرحومه نرگس محمدی  )جوانمرد(
را غریبانه به سوگ می نشینیم و درد نبودن هایش را به امید لحظه دیدار، جاودانه می داریم. 

با سپاس از همراهی و همدردی و به جهت حفظ سالمت عزیزان و سروران،
جلسه یادبود برگزار نمی شود. 

یاد و خاطره آن عزیز سفرکرده را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم.
روان تمامی مـادران آسمانی شده در آرامش و آمرزش ابدی

خانواده مرحوم علی جوانمرد

“بازگشت همه به سوی اوست”

پـدرم، یاد تو هرگز نرود از دل ما
مگر آن روز که در خاک شود منزل ما
با غم و اندوه فراوان بدینوسیله درگذشت

 بزرگ خاندان 

مرحوم حاج غالمرضا فروغی نیا 
)پدر شهید علی فروغی نیا بازنشسته آموزش و پرورش(

 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان عزیز می رساند.
ضمن تشکر و قدردانی از همراهی گرم همه سروران ارجمند به استحضار می رساند: 
با عنایت به شرایط خاص ایجاد شده در حوزه سالمت جامعه و به جهت رعایت حال همه 
عزیزان مراسم آن عزیز سفر کرده که مستلزم برگزاری اجتماعات است برگزار نخواهد 

شد و تقاضا داریم  با ذکر صلوات و فاتحه ای روح پدر عزیزمان را شاد نمایید.

خانواده فروغی نیا جناب آقای سید حسین مقدس
 ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

غم از دست دادن پدر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. صمیمانه این ضایعه را 
خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران الهی و برای شما داغداران 

صبر و شکیبایی از خداوند منان خواستارم.

علیرضا رضائی )عکاس و خبرنگار(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گزار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - تلفن 92 - 32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه 
عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، 

پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/۸/03  به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک 
اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است. 

محل پروژهردیف
اجرا

مدت نوع پیمانموضوع
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها 1399 ) ریال(

تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل 
و بارگذاری 

اسناد در سامانه 
تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

رتبه صالحیت شماره فراخوان
پیمانکاری

1

تکمیل 
دبستان 
۴ کالسه
دستگرد

روستای 
دستگرد 
بیرجند

تکمیل 
ساختمان 
آموزشی 

سرجمع به شماره 
 96/1۲99188

مورخ 
 1396/05/0۴

و اصالحیه های 
بعدی ابالغی 

سازمان برنامه و 
بودجه کشور

حداکثر پایان 65/۷96/881/5۴0300/000/000  ماه
وقت اداری مورخ 

1399/8/15

ساعت 
9 صبح 

1399/8/1۷

حداقل پایه 5 رشته ۲099003۷۴80000۲6
ابنیه و ساختمان و 
حداقل ۲ شخص 

حقیقی دارای 
صالحیت / معرفی 

نامه معتبر از سازمان 
مدیریت

 و برنامه ریزی

1 - تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره 123402/ ت 50۶59 هـ  مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ 
 افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 40۸0030۶0۷955۶۶5  نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 
۲ - محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند – بلوار صنعت و معدن – سایت اداری و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  

واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری می باشد. ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3 - اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه(: مبلغ 5/000 میلیون ریال به صورت نقدی و مابقی اعتبارات از محل اعتبارات عمرانی سال 1399 و 1400 پیش بینی می شود.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

جناب آقای  محمد حسن حسینی
انتصاب ارزشمند شما را به عنوان مدیرامور مالی کارخانه کویرتایر که حاصل سال ها 
تجربه و تالش و شایستگی شما می باشد تبریک عرض نموده، سربلندی و توفیق روزافزون تان 

  جمعی از همکارانرا از درگاه ایزد  منان خواستاریم.

جناب سرهنگ کارگر  فرمانده محترم انتظامی سربیشه
جناب سرگرد الوندی رئیس محترم پیشگیری فرمانده انتظامی سربیشه

جناب سروان اصغری فرمانده محترم انتظامی پاسگاه مود 
و کلیه پرسنل زحمتکش

هفتـه نیـروی انتظامـی 
خدمت شما بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان، طلب حیات طیبه در گمنامی و بی نشانی است، 
اندیشه ناب خود را با عشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق در آمیخته، بی اعتنا به رنگ و لعاب 

زیور دنیا، توشه ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده اند مبارک باد
هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان
 تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

صفحه  2

جناب آقای حسن شرفی
انتخاب و انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده ، از درگاه الهی موفقیت ، سربلندی و 

توفیق روز افزون برایتان آرزومندم.
طیبه سمن - مدیر عامل موسسه خیریه باران عطوفت

)TC (  و رئیس مرکز اجتماع درمان مدار
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ماسکی به نام فرهنگ

* هرم پور

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( سوار خودرو که شدم و به نوعی از این محیط رعب آور، فرار که کردم، 
مدام یک »چرای« بزرگ دور و بر سرم می چرخید: »واقعاً چرا خیلی ها رعایت نمی کنند؟ چرا خیلی ها این 
ماجرای هولناک را هم مثل همه چیز در کشور، شوخی گرفته اند؟ چرا خیلی ها به باور خطر نرسیده اند؟ 
چرا بیرجند که در ماههای اول، الگویی برای همه کشور بود، این روزها جزو 45 شهر دارای باالترین مرگ 
و میرها بر اساس درصد جمعیتش شده است و اینقدر تلفات می دهد؟ اینجا که دیگر در میانه کویر لوت، 
مسافرت شمالی برای مردم در آستین فردایشان نیست که بگوییم رفتند مسافرت و برگشتند و مبتال شدند 
و مبتال کردند! چرا آنقدر مردم با بی خیالی و بی مباالتی با کرونا برخورد کرده اند که وضعیت بیمارستان 
های استان به شدت فاجعه بار شده و بهمنی از مشکالت را در زمستان بی خیالی های درد آور، روی سر 
و جان خسته کادر درمانی ایثارگرمان آوار کرده است؟« فکر کردم و فکر کردم و بعد نهیبی به ذهنم آمد 
که »آخر مرد حسابی! تو خودت هم که جزئی از همین مردمی. تو هم جزو همان هایی هستی که شاید 
گاهی وقت ها رعایت نکنند. تو خودت هم جزو همان هایی هستی که شاید گاهی فراموش کنی، شاید 
بعضی وقت ها به درِ بی خیالی بزنی و گاهی وقت ها هم از سر لج و لج بازی، به هیچ شیوه نامه ای پایبند 
نباشی«. از خود خودم پرسیدم؛ »چرا اینطور هستم؟ یا شاید اینطور نبوده ام و اینطور شده ام؟« و بعد، همان 
خوِد خودم اینطور جوابم را داد که: »همه چیز بر می گردد به فرهنگ و تربیتت. تو خوب تربیت نشده ای. 
فرهنگ در درونت آن طور که باید و شاید نهادینه نشده. تا به حال و در شرایط عادی، ادای فرهنگ را 
در می آوردی. شمایل و ماسکی از  تربیت را جلو صورتت گرفته بودی و ُپزش را به همه می دادی، اما 
وقتی شرایط بحرانی شد و روزگار استفاده از این تربیت و فرهنگ آمد، حسابی لَنگ شدی و به قول بعضی 
ها، گریپاژ کردی. اگر مدرسه رفته ای و دانشگاه، نظام تعلیم و تربیت نتوانسته از تو فردی با تربیت بسازد. 
اگر در جامعه، رادیو گوش کردی و تلویزیون دیدی، فلیم ها و برنامه ها نتوانستند تو را خوب تربیت کنند. 
حتی اگر کتاب خواندی و روزنامه ها را ورق زدی، باز هم نتوانستند آن طور که باید و شاید تو را خوب و 
شایسته تربیت کنند. آخر همه تربیت به اینکه در جمعی از دهان مبارکت حرف بد در نیاید و بعد بگویند این 
آدم  چقدر محجوب و محبوب است که نیست، همه فرهنگ به اینکه زباله های خانه ات  را در کوچه و 
خیابان نریزی و افتخار تمیزترین شهر ایران را کسب کنی که نیست. »تربیت« به قانون پذیری هم هست، 
»فرهنگ« به شهروندسازِی خوب از طرف حکمرانان و شهرونِد خوبی بودن از سوی شهروندان هم هست. 
فرهنگ و تربیِت درست، به ما اندیشه و تفکر یاد می دهد، به ما یاد می دهد به حق مان قانع باشیم، به ما 
یاد می دهد حق خودمان و دیگران را بشناسیم و به آن احترام بگذاریم، به ما یاد می دهد قانون هرچند به 
نفع مان نباشد، باز هم باالترین پرچمی است که در هرجامعه افراشته می شود و اگر قرار باشد به آن بی 
تفاوت باشیم، سنگ روی سنگ بند نمی شود. تربیت به ما یاد می دهد از اجرای قانون به جای عصبانی 
شدن و پرخاش کردن، حمایت و تشکر کنیم. تربیت به ما یاد می دهد اگر در جامعه با همدیگر و با مسئولین 
حکومتی به هر دلیل سر لج بازی داریم، در ماجراهای مهم، همدلی را جایگزینش کنیم. تربیت به ما یاد می 
دهد که با همدیگر هماهنگ باشیم و هر کسی راه خودش را نرود و خودمان را فریب ندهیم که در جهان،  
باالترین و واالترین هستیم، چرا که امروز در همه جهان، واالیی و باالیی به هماهنگی های بیشتر است. 
فرهنگ و تربیِت درست به ما یاد می دهد که همه اش نگوییم چه بودیم و که بودیم، به جایش بگوییم چه 
هستیم و که هستیم. تربیت به ما می آموزد که باور کنیم که هر شهروندی حق دارد آزادانه اظهار نظر کند، 
 اما وقتی تصمیم گیری بر اساس الزامات و تخصص ها انجام می شود همگی آن را بپذیریم.« آخرش اینکه 
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از قبل کرده، ماسک نزدن مردم و مسافرت ها و دورهمی هایشان نیست، واقعیتش این است که در جایی 
از تربیت و فرهنگ ما حفره ای ایجاد شده که نمی گذارد از قانون و مسئوالن حرف شنوی داشته باشیم، 
نمی گذارد موقعیت و وضع خطرناک مان را درست درک کنیم. نمی گذارد لذت خوب فکر کردن را بچشیم. 
پدر و مادرها و خانواده ها وظیفه هایشان را در قبال ما فداکارانه انجام دادند، من به نوبه خودم در دادگاه 
وجدان جامعه از همه کسانی که در نظام تعلیم و تربیت و فرهنگ و اندیشه کشور مسئولیت داشتند و مرا 

خوب تربیت نکردند، شکایت دارم.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09304943831 ارسال بفرمایید(

اجرای ۱۴ طرح ورزشی 
با ۵۱۸ میلیارد ریال اعتبار 
در خراسان جنوبی آغاز شد

 ایرنا - مدیرکل ورزش و جوانان گفت: شاهد 
بزرگترین رویداد عمرانی و کلنگ زنی 14 پروژه 
ورزشی در هفت شهرستان با اعتبار 518 میلیارد 
ریال هستیم که با افتتاح این پروژه ها ۲۲ هزار 
و ۶00 مترمربع به فضای سرپوشیده و روباز 
خراسان جنوبی افزوده می شود. عزیزی افزود: 
اگر ورزش و جوانان خراسان جنوبی در توسعه 
زیرساخت های مناطق کمتر برخوردار به ویژه 
مناطق روستایی حرفی برای گفتن دارد مرهون 
مدیریتی  تیم  و  سابق  استاندار  حمایت های 
ایشان است. وی گفت: توسعه نشاط اجتماعی 
و جلب مشارکت نهادمند مردم در عرصه های 
مختلف از مهمترین اهداف ماست که اولویت 
مبنایی اداره کل ورزش و جوانان برای توسعه 
نشاط اجتماعی، ارتقای زیرساخت های ورزشی 
است و با افتخار می گوییم در 15 ماه گذشته 
با حمایت های استاندار 3۲ پروژه ورزشی را به 
بهره برداری رساندیم که ۲5 پروژه در مناطق 
روستایی بوده است. مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی بیان کرد: روند ساخت استخر 
سرپوشیده بشرویه 10 سال دچار فرسایش شده 
بود که سال گذشته افتتاح شد و ۶ سالن ورزشی 
شهرستان های  در  تخصصی  و  منظوره  چند 
مختلف استان برای استفاده عموم و جوانان به 
بهره برداری رسید. وی اظهار کرد: نقطه تحول 
و جهشی که در ماموریت های حوزه ورزش و 
جوانان داشتیم نگاه به توسعه زیرساخت ها در 
اتفاقات  و  بوده  استان  برخوردار  کمتر  مناطق 
مبارکی در این حوزه رقم خورده است. عزیزی 
مشارکت  توسعه  زمینه  در  همچنین  گفت: 
حداکثری مردم، تسهیل فضای کسب و کار 
مورد توجه اداره کل ورزش و جوانان قرار گرفت 
و با وجود شرایط کرونا 150 مجوز تاسیس و 
تمدید باشگاه های ورزشی خصوصی در سراسر 
استان صادر شد که موجب توسعه سرانه فضای 
ورزشی شده است. وی افزود: هدیه ویژه استاندار 
سابق به مناسبت هفته تربیت بدنی، اختصاص 
۲0 میلیارد تومان اعتبار بود و 11 میلیارد تومان 
از این منابع با ابتکار وی در حوزه معین های چهار 
شهرستان مرزی استان بود که نهادهای انقالبی 
و حاکمیتی برای تکمیل پروژه های ورزشی به ما 
کمک کردند. وی گفت: در مجموعه ورزشی بند 
دره بیرجند هم قرار است هفت زمین ورزشی 
افتتاح شود که چمن مصنوعی فوتبال افتتاح شد 

و بقیه پروژه ها به مرور افتتاح می شود.

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون   - ایرنا 
همه  گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری 
 دستگاه های اجرایی در منطقه »بند دره« 
تفرجگاه  تامین یک  منظور  به  بیرجند 
مناسب برای شهروندان پای کار آمدند که 

شامل فضاهای ورزشی، تفریحی و اقامتی 
است و بخش زیادی از زیرساخت های آن 

فراهم شده است.
سید کمال الدین میرجعفریان در آیین 
آغاز بهره برداری همزمان از پنج زمین 
اجرایی  عملیات  و  مصنوعی  چمن 
خراسان  استان  در  ورزشی  پروژه   14
جنوبی که در منطقه نمونه گردشگری 
افزود:  شد،  برگزار  بیرجند  دره«  »بند 
برای  از تمامی ظرفیت ها  باید  ما  همه 

مردم  سالمت  و  نشاط  ورزش،  توسعه 
مناسبت  به  گفت:  وی  کنیم.  استفاده 
هفته تربیت بدنی شاهد افتتاح تعدادی 
از زیرساخت های ورزشی همچنین آغاز 
عملیات اجرایی تعداد دیگری از فضاهای 

ورزشی در سطح استان هستیم که شامل 
پنج زمین چمن مصنوعی فوتبال و 14 
کرد:  اظهار  وی  است.  ورزشی  فضای 
احداث مجموعه ورزشی بند دره بیرجند 
براساس برنامه ریزی که سال قبل توسط 
در  شد،  انجام  جنوبی  خراسان  استاندار 
دستور کار قرار گرفت. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی 
گفت: از دستگاه های اجرایی، دستگاه های 
خدمات رسان، شورای شهر و شهرداری 

و  کردند  تالش  جهادی  روحیه  با  که 
را  زرینی  برگ  هم افزایی  و  همدلی  با 
ما  که  کردند  ثبت  استان  کارنامه  در 
می توانیم کارهای بزرگ را با وجود همه 
محدویت ها انجام دهیم، تشکر می کنم. 

وی افزود: فاز اول پروژه دهکده ورزشی 
پروژه های  دیگر  از  نیابت  به  دره  بند 
ورزشی در شهرستان های استان با حضور 

فرمانداران افتتاح شد. 
میرجعفریان گفت: پروژه های ورزشی در 
بازه زمانی تعریف شده با پیگیری های 
نتیجه  به  جوانان  و  ورزش   کل  اداره 
استخر  پروژه  افزود:  وی  می رسد. 
و  شد  افتتاح  قبل  سال  که  سربیشه 
بشرویه،  در  ورزشی  دیگر  پروژه های 

زودی  به  که  داریم  خوسف  و  بیرجند 
افتتاح می شود.

به  فوتبال  مصنوعی  چمن  زمین  پنج 
با  و  مترمربع  و 500  هزار  هفت  متراژ 
اعتبار بیش از 38 میلیارد ریال روز گذشته 

زمین  شامل  که  رسید  بهره برداری  به 
چمن مصنوعی شهید سردار حاج قاسم 
سلیمانی در بند دره بیرجند و همچنین 
روستاهای  مصنوعی  چمن  زمین های 
آنیک،  سربیشه،  شهرستان  در  گلوباغ 
تخته جان و براندود در شهرستان درمیان 
پروژه ورزشی  اجرایی 14  بود. عملیات 
نیز با متراژ ۲۲ هزار و ۶00 مترمربع و 
اعتبار 518 میلیارد ریال در شهرستان های 

استان خراسان جنوبی آغاز شد.

همه دستگاه های اجرایی برای تامین
تفرجگاه مناسب در بیرجند پای کار آمدند

آغاز نام نویسی غیرحضوری از پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند

نام نویسی غیرحضوری از پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی در دانشگاه بیرجند آغاز شد. مدیر آموزشی 
دانشگاه گفت: این نام نویسی در دو مرحله انجام می شود که مرحله غیرحضوری آن آغاز و تا یکم آبان 
از طریق سایت puya.birjand.ac.ir/educ/registration/index.php ادامه دارد.

در آیین آغاز بهره برداری همزمان از پنج زمین چمن مصنوعی استان عنوان شد:
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موفقیت و انرژی

موفقیت پایدار

وقتی در حال زندگی نمی کنید

گاه علت ناراحت بودن این است که فرد مدام به 
گذشته فکر می کند یا اینکه نگران آینده است. در 
هر دو حالت، افکار شما بیهوده خواهد بود. به جای 
این کار، به اموری که در جریان هستند، فکر کنید 
و سعی کنید راجع به مسائل مختلف زود قضاوت 
نکنید. مثال هنگام غذا خوردن، سعی کنید 5 دقیقه 
به رنگ، بو و طعم غذا فکر کرده و هر لقمه را قبل 
از بلعیدن خوب مزه مزه کنید. یا به یک پارک در 
نزدیکی خانه خود بروید و چند دقیقه ای، در حالی 
که به همه چیز از جمله مناظر، دمای هوا و صداها 
توجه می کنید، پیاده روی کنید. نباید زندگی را 
خیلی جدی بگیرید. چیزهایی که واقعاً در زندگی 

مهم هستند را ببینید و دیگران را ببخشید.

کلیـد برای موفقیـت پایـدار  
معیارهای کیفی زیادی وجود دارد که می تواند 
سهیم  نفر  یک  شادی  و  موفقیت  کسب  در 
موفقیت  که  است  عامل  یک  فقط  اما  باشد، 
پایدار و بلندمدت را در تمام جنبه های زندگی 
برای ما به ارمغان می آورد و آن چیزی نیست، 
مگر انضباط شخصی. خواه آن را از منظر رژیم 
غذایی، تناسب اندام، اخالق کاری در نظر بگیریم 
خواه از منظر روابط. انضباط شخصی مهم ترین 
ویژگی است که برای انجام اهداف و پیشبرد یک 
سبک  زندگی سالم و در نهایت شادباید در نظر 
گرفت.مطابق مطالعه ای که ویلهلم هوفمان سال 
2013 انجام داد، افرادی که دارای کنترل درونی 
بیشتری هستند در مقایسه با کسانی که فاقد این 
کنترل هستند، شادترند. این افراد زمان کمتری را 
صرف انتخاب و تعهد به رفتارهای تخریب کننده 
سالمتی شان می کنند و به آسانی تصمیم های 
مثبت را اتخاذ می کنند. فردی با انضباط شخصی 
اجازه نمی دهد تصمیماتش بر اساس هیجانات 
یا احساسات گرفته شود. در عوض آن ها آگاهانه 
تصمیمات عقالیی را در روز می گیرند بدون آنکه 
احساس استرس یا ناراحتی فوق العاده ای داشته 
باشند. برخالف تصور بسیاری از افراد، انضباط 
شخصی یک رفتار اکتسابی است که به تمرین 
و تکرار روز به روز احتیاج دارد. عادات خوب را 
ایجاد کنید و عادات بد را از بین ببرید و در اختیار 
گرفتن کنترل را با توجه به تغییرات ساده در 
زندگی روزمره بهبود بخشید. زمانی که انضباط 
شخصی شما ارتقا پیدا کند، شما می توانید با 
کمک انتخاب های سالم تر و نه با انتخاب های 

احساساتی آزادانه تر زندگی کنید.

رابطه کم خونی و تنگی نفس

هنگامی که بدن به اندازه کافی گلبول قرمز سالم 
نداشته باشد، نمی تواند اکسیژن کافی را به بافت ها 
برساند و فرد گاهی احساس تنگی نفس می کند. 
همچنین دچار سرگیجه و دست و پای سرد و تپش 

قلب می شود. در بسیاری از موارد این عالئم ایجاد 
می شود. در کم خونی مربوط به فقر آهن  مصرف 
مکمل های حاوی آهن می تواند مفید باشد یا 
 استفاده از لوبیا و عدس، نخود، سویا، کشمش،

آلوبخارا و... در رژیم غذایی.

شایع ترین نشانه زخم معده

از جمله شایع ترین نشانه های زخم معده، درد مداوم 
است. این درد بالفاصله پس از خوردن غذا بروز 
کرده و گاهی تا چند ساعت ادامه می یابد. هر چند 
برخی دارو های آنتی اسید  می تواند به طور موقت 

از مشکل بکاهد، اما چنانچه درمان مناسب صورت 
نگیرد دوباره بروز خواهد کرد. بیشتر عالئم زخم 
معده احساس سوزش در شکم است، اما گاهی 
زخم معده  بدون درد بوده و جز هنگام بروز عوارض 

آن مانند خونریزی،  قابل تشخیص نیست.

موارد منع تزریق واکسن آنفلوآنزا

گفت:  عفونی  های  بیماری  متخصص  یک 
کودکان زیر شش ماه، کسانی که به واکسن 
که  کسانی  یعنی  دارند  حساسیت  آنفلوآنزا 
تزریق  را  آنفلوآنزا  واکسن  گذشته  سال های 

کرده اند و با واکنش های شدید آلرژیک مواجه 
شده اند، نباید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. 
وی افزود: همچنین افرادی که به تخم مرغ 
آنفلوآنزا را  نباید واکسن  حساسیت دارند، هم 

تزریق کنند.

صبحانه  حتمًا حاوی پروتئین باشد

خوردن یک صبحانه  سرشار از پروتئین می تواند به 
افراد دچار دیابت نوع دوم کمک کند بعد از خوردن 
غذا، سطح قند خون شان دچار افزایش ناگهانی 
نشود. البته نکته  دیگر اینکه این فقط پروتئین 

نیست که چنین سودی به شما می رساند. بیشتر 
افراد نمی دانند ماده  مغذی دیگری که همراه با 
بیشتر منابع پروتئینی است، چربی است. پروتئین 
همراه با چربی کمک می کند سطح قند خون ثابت 

بماند و احساس سیری کنید.

مراقب شبه شکالت های مضر باشید

زهره پور احمد کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو 
گفت:  هنگام تهیه شکالت حتما به قسمت مواد 
متشکله آن توجه شود و با دیدن کلمه CBS یا 
روغن جانشین کره کاکائو بدانید که در این فرآورده 

برای  از مشتقاتی استفاده شده است که شاید 
سالمتی مضر باشد و با دانش و آگاهی نسبت به 
خرید اقدام نمایید. پوراحمد گفت: عمده اسید چرب 
شکالت، اسید چرب استئاریک است که تقریبا 

خنثی است و در مصرف آن باید احتیاط شود.

یکی از مواردی که دانشمندان به آن توجه ویژه دارند قابلیت جابجایی و ماندگاری ویروس در محیط 
است.دانشمندان استرالیایی به تازگی تحقیقات وسیعی را در زمینه طول عمر ویروس کرونا در محیط 
انجام دادند. یافته های محققان نشان داد کووید 19 می تواند برای هفته ها بر روی پول، لیوان و دیگر 
سطوح باقی بماند. دانشمندان مشاهده کردند ویروس کرونا به شدت قدرتمند شده است و می تواند 
برای 2۸ روز در سطوحی مانند صفحه تلفن همراه هوشمند و اسکناس در دمای 20 درجه سانتیگراد 
باقی بماند، این در حالی است که ویروس آنفلوآنزا تنها می تواند برای 1۷ روز بر روی این سطوح 

زنده بماند.

اخیرا این تصور در مردم ایجاد شده که “واکسن آنفلوآنزا بزنیم که کرونا نگیریم” ! این تصور نادرست 
موجب افزایش “دورهمی های کرونایی” شده و به اعتقاد محققان موجب شده رفتار مردم در برخورد 
با اپیدمی کرونا همانند اپیدمی 1906 باشد. آنها تاکید می کنند که تاکنون برای این بیماری واکسن 
اختصاصی ارائه نشده و با توجه به اینکه رو به فصول سرد سال می رویم، باید در خصوص میزان 
فاصله اجتماعی برای کاهش ابتال به این ویروس “سرما دوست” تجدید نظر صورت گیرد.تعداد زیادی 
از ویروس های کرونا که تاکنون شناخته شده اند، موجب ابتال به طیفی از عفونت های دستگاه تنفسی 

در انسان ها شده که از سرماخوردگی تا ابتال به بیماری های شدیدتر متغیر هستند.

یک تصور اشتباه »واکسن آنفلوآنزا بزنیم که کرونا نگیریم«!دوام چند برابری کرونا بر گوشی همراه و اسکناس

اساتید روانپزشکی و روانشناسی، معتقدند برای غلبه بر 
استرس و اضطراب روزهای کرونایی، بایستی توجه خود را 
معطوف به نکات مثبت زندگی داشت. مهرداد کاظم زاده 
عطوفی روانشناس بالینی، در مورد همه گیری کرونا، گفت: 
کرونا، ویروس خودآگاهی و شناخت نقاط ضعف و قوت 
است و باعث شد هر کس متوجه شود چقدر توانایی مدیریت 
بحران را دارد و همه افراد ملزم می شوند مهارت هایی را 
کسب کنند که در حوزه سالمت روان مطرح شده است و 

جامعه باید با سالمت روان واکسیناسیون شود.

وی در رابطه آثار کرونا بر سالمت روان، متذکر شد: وظیفه 
ما این است به نظر مسئوالن برسانیم که هماهنگی زیادی 
باید بین دستگاه ها وجود داشته باشد که بتوانیم سالمت 
روان جامعه را مدیریت کنیم. راه زیادی در پیش داریم تا به 

جایگاه اصلی در این زمینه برسیم. 
وی اظهار امیدواری کرد: سالمت روان هم جزو شعارها 
قرار گیرد و مسئوالن با تغییر نگرش، به سالمت روان به 
عنوان نیاز و اولویت نگاه کنند، تا نگرش مردم هم تغییر کند.  
طرح تحول سالمت، سرویس های کمی را به سالمت روان 

داده و تصمیم گیری های مقطعی و بدون کارآیی می تواند 
 مشکل را وسعت دهد. وی خاطر نشان کرد: مسئوالن برای
بودجه بندی درمان، پیشگیری و سالمت روان و ارائه خدمات 
در روستاها و حتی پیشگیری از خودکشی باید با صاحبنظران 
سالمت روان مشورت کنند تا با سرمایه گذاری مناسب، 
سالمت روان در دسترس همه قرار گیرد. سرمایه هایمان 
را برای سالمت و سالمت روان هزینه نکنیم بعید است 
پیشرفت خوبی در این زمینه داشته باشیم و می بایست 

بیشتر به سمت ارائه خدمات مجازی برویم.

با این روش در برابر کرونا واکسینه شویم
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

۵۳۷۶4۹۲۸۱

۸4۱۵۷۲۹۶۳

۶۹۲۳۸۱4۵۷

۲۶۳۱۹۸۷4۵

4۷۸۲۶۵۳۱۹

۹۱۵۷۳4۶۲۸

۷۲۹۸۱۶۵۳4

۱۵4۹۲۳۸۷۶

۳۸۶4۵۷۱۹۲

جدول سودکو

یاد یاران

 )شهید حسین دلخواه،  فردوس(:  برای من بزرگترین افتخار و سربلندی و سعادت همین است که لیاقت شهادت نصیبم شده باشد ، زیرا شهید تمام گناهانش بخشیده 
می شود و در جوار قرب الهی ، قرار می گیرد و جانش را خداوند در مقابل بهشت معاوضه می کند.

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش ۱۷ شهریور ۳۲
۰۹۳۶۵۶۴۳۵۹۶ - عباسپور

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  ۱۶۳۶ ۱۶۱  ۰۹۱۵

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    0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ـ
رض

ع

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

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

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

فروشگاه لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی به فروش می رسد.
09059953462

 برگ سبز خودروی سواری هاچ بک تیپ 111 
به شماره پالک 398 ب 95 ایران 52 به نام 

ناهید بهمدی با کد ملی 0640275540 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م کارت دانشجویی اینجانب سمانه کشت بان با 
شماره دانشجویی 97137135190042  در مقطع 

کارشناسی رشته تربیت مربی پیش دبستان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م

0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵ - سعدی

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

به یک نیروی خانم ترجیحا لیسانس آشنا به کامپیوتر
 با روابط عمومی باال جهت انجام امور دفتری نیازمندیم.

 لطفا جهت همکاری روزمه خود را به شماره واتساپ 
09134568792 ارسال و یا برای تکمیل فرم به آدرس 

میدان شهدا، پشت بانک صادرات، ساختمان آوا مراجعه نمایید. 
ساعت کاری: 8-14

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
نیا

ی
ود

فق
م

پروانه کسب خرده فروشی یراق آالت 
به تاریخ صدور 99/2/28 و کد آیسیک 
523413 و شناسه صنفی 0467043180 

به نام علی صغیر علی آباد با کد ملی 
5230046104 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
یک شرکت پخش مواد غذایی 

به یک راننده پایه دو دارای کارت 
هوشمند، یک نفر بازاریاب آقا و یک 

نفر تحصیلدار آقا نیازمند است.
09158631089

یم
ند

زم
نیا

۰۹۱۵۹۶۱۴۰۸۵ -۰۹۱۵۷۵۷۹۰۲۸
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 ۲۰×۱۵ 
 تیغه  ۱۵×۱۰×۱۰

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای  پیرایش مردانه
اعطای گواهینامه معتبر درجه 1 و 2 فنی و حرفه ای  و تخفیف کارآموز می پذیرد. 

)با شرایط نقد و اقساط(          آدرس: خیابان الهیه، جنب کتابخانه
0۹۱۵۸۶۳۲۹۵۳ - 0۹۱۵۳۶۱4۳۷۷
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توزیع روزانه ۱۵ تن تخم مرغ؛ گرانی را از جهاد کشاورزی پیگیری کنید

167 ابتال و 6 فوتی در شبانه روز گذشته

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از ۲۳۱ آزمایش انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته در استان ۱۶۷ مورد جدید کووید ۱۹ شناسایی شدند. دکتر مهدی زاده افزود: از این 
تعداد ۶۴ مورد مربوط به بیرجند، ۴۲ مورد قاین، ۱۹ مورد فردوس، ۱۴ مورد طبس، ۱۱ مورد زیرکوه، ۷ مورد درمیان، ۵ مورد سربیشه، ۲ مورد بشرویه و شهرستان های نهبندان، سرایان و 
خوسف هر کدام یک مورد بوده است.وی با اشاره به ثبت ۶ مورد فوت جدید در شبانه روز گذشته، افزود: با ثبت موارد جدید فوت، آمار جان باختگان بیماری کرونا در استان به ۲۲۲ نفر رسید.

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل   *
خراسان  جنوبی گفت: در شش ماهه 
امسال در راستای کمک به نیازهای 
اجتماعی، ۳۲ میلیارد ریال کمک از 
محل موقوفات و خیرین برای مقابله 

با کرونا هزینه شده است.
* معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
استان از احیای هنر بومی حصیربافی 
خراسان جنوبی  در  بافی  سیاه چادر  و 
به همت اهالی روستای »دهسلم« و 

»سیدال« خبر داد.
استان  *مدیرکل آموزش و پرورش 
شاد  اپلیکیشن  ظرفیت  به  اشاره  با 
محتواهای  بارگذاری  خصوص  در 
آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی و 
مقررات عبور و مرور، بیان کرد: اجرای 
تمامی طرح ها و برنامه های آموزشی 

در شبکه شاد، فراهم است.
* زندانیان استان در نیمه نخست امسال 
۱۱۸ تن محصول کشاورزی تولید کردند.

و  پزشکی  گیاه  کلینیک   ۷۳  *
جنوبی  خراسان  در  مجاز  فروشگاه 
آماده خدمات دهی برای تامین سموم 
ضدعفونی و ارائه بذور بوجاری شده 

گندم و جو قبل از کاشت هستند.
شهرک های  شرکت  مدیرعامل   *
صنعتی استان گفت: عملیات گازرسانی 
شهرستان های  صنعتی  ناحیه  به 
سربیشه و خوسف در دست انجام است 
که این ۲ طرح تا پایان امسال تکمیل و 

بهره برداری می شود.
* مصالح ساختمانی با ۱۷ میلیون دالر 
ارزآوری در نیمه نخست سال  در صدر 

کاالهای صادراتی استان است.

اخبار  کوتاه 

چالش های فرهنگی با احیای امر به 
معروف و نهی از منکر برطرف می شود

تسنیم- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان گفت: چالش های فرهنگی استان با احیای 
امر به معروف و نهی از منکر برطرف می شود. 
و  حجت االسالم  با  دیدار  در  قاسمی  سردار 
المسلمین نسائی دادستان جدید بیرجند با اشاره 
به فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
در استان اظهار کرد: جلسه شورای معاونین و 
هیئت اندیشه ورز ستاد به صورت مرتب در حال 
برگزاری است. وی گفت: آیت ا... عبادی نماینده 
ولی فقیه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر استان همواره از مسئوالن و ستاد در راستای 
موضوعات فرهنگی و اجتماعی مطالبه گری دارند 
و تالش اعضای ستاد بر این است که مطالبات 

ایشان به درستی انجام شود.

اشتباهی که برخی کرونایی ها 
خودسرانه انجام داده اند

بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس   ایسنا- 
ولی عصر)عج( بیرجند با بیان اینکه دیر مراجعه 
کردن پس از مشاهده عالئم کرونا، به اطرافیان 
خود ظلم می کنیم، گفت: عملکرد بد ما باعث شده 
تعداد مبتالیان در روزهای اخیر افزایش پیدا کند. 
ضیائی با اشاره به اینکه افرادی که به کرونا مبتال 
می شوند متاسفانه بسیار دیر به مراکز درمانی مراجعه 
می کنند، تصریح کرد: یکی از معضالت کمبود 
نیروهای درمان و کمبود دارو با این روند افزایش 
مبتالیان است. وی افزود: اکنون درمان های کرونا 
مرتب به روز می شود و با پیگیری های معاونت غذا 
و دارو در حال حاضر تمام داروهایی که برای کرونا 

استفاده می شود، موجود  است.

۴۰۰ نفر از متقاضیان مشاغل مزیت دار
 به صورت رایگان آموزش می بینند

مهر- معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان 
گفت: برای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی ۴۰۰ نفر از متقاضیان مشاغل مزیت دار 
به صورت رایگان آموزش می بینند. مجتبی 
ابراهیمی، اظهار کرد: متقاضیان می توانند در 
مشاغل خیاط لباس )پوشاک(، کارباف سنتی 
عسل،  زنبور  دهنده  پرورش  بافی(،  )حوله 
سنگ های  تراشکار  خارجه،  زبان  مترجمی 
قیمتی و نیمه قیمتی، گلیم بافی ، ویراستاری 
)مقاله، کتاب و ...(، پاپیه ماشه ساز، رودوزی های 
سنتی، نمد دوز مدرن، جاجیم، قالی بافی، دوزنده 
کیف و ساک پارچه ای، پرده دوز، ملحفه دوز، 
دوخت لباس مبل، لعاب کار سفال )تولید / لعاب 
کاری ظروف سفالی(، قلم زن، معرق کار چوب، 
حصیرباف، بافنده الیاف چوبی و ... در سامانه 

inhb.ir ثبت نام کنند.

طغیان کرونا در استان

امام جمعه بیرجند: بازسازی مناطق سیل زده براساس نظر کارشناسی باشد

گروه خبر- زنگ خطر کرونا در خراسان جنوبی 
به صدا درآمده چرا که  روند ابتال و مرگ و میر 
روز به روز در حال افزایش است و بروز موارد 
جدید استانی ۱۹ درصد هزار نفر جمعیت بوده 
که این آمار ۴ برابر آمار کشوری است.  از ابتدای 
مهر تاکنون خراسان جنوبی در وضعیت بسیار 
پرخطر قرار دارد آن طور که روزانه بر متوفیان 
کرونایی استان افزوده می شود. روند ابتال به 
کرونا در استان نیز به شدت افزایش یافته و 
بیمارستان ها مملو از بیماران کرونایی است. با 
تغییر فصل و سرد شدن هوا و بی خیالی برخی 
از شهروندان سبب شده تا آمارهای کرونایی روز 
به روز درشت تر شود در بیمارستان ها دیگر جایی 

برای بستری شدن بیماران جدید وجود ندارد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان 
اینکه یکی از دالیل افزایش روند ابتال به کرونا 
در استان  دورهمی ها است، افزود: وقتی مردم 
کار ضروری ندارند از خانه بیرون نروند چرا که 
مسافرت ها و رعایت نکردن پروتکل ها از جمله 
عدم ماسک زدن و برگزاری تجمعات سبب 
روند افزایشی کرونا می شود. دهقانی تصریح 

کرد: متاسفانه موارد ابتال رو به افزایش است 
در چند ماه گذشته میانگین سنی مبتالیان از 
۷۲ سال به ۶۰ سال رسیده است و سن موارد 
فوتی هم  رو به کاهش است. گروه های سنی 
افراد درمان سرپایی به ۴۲ سال رسیده و سن 
بیماران بستری نیز کاهش یافته است. وی 
افزود: مهمترین علل شیوع ویروس دورهمی 
خانوادگی است و شاید حدود ۴۰ درصد موارد 
درگیری خانوادگی و بعد دیگر موارد است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار 
کرد: مسافرت، تعطیالت و جابه جایی هایی 
که با بازگشایی مدارس بیشتر شد، تجمعات 
و عدم رعایت پروتکل ها از دیگر دالیل شیوع 
در  کرد:  عنوان  دهقانی  است.  ویروس  این 
بخش های  ظرفیت  استان  بیمارستان های 
آماده شده برای بیماران کرونایی تکمیل شده 
و همکاران ما به دنبال ایجاد بخش های جدید 
هستند. وی بیان کرد: محدودیت امکانات و 
نیروی انسانی داریم و اگر پروتکل ها رعایت 
نشود آمارها رو به افزایش است. ۱۰ روزی 
است شروع مجدد محدودیت های مختلفی 

به  افزایشی  روند  اگر  و  داریم  استان  در  را 
همین ترتیب ادامه داشته باشد احتمال تشدید 

محدودیت ها وجود دارد.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ویروس 
کرونا در استان نیز با بیان اینکه بروز موارد جدید 
استانی ۱۹ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که 
این آمار ۴ برابر آمار کشوری است، گفت: میزان 
مرگ اختصاصی علیتی ۲۶.۱ درصد افزایش 
پیدا کرده است. شریف زاده افزود: شمار مبتالیان 
به کرونا در استان از ابتدا تاکنون به بیش از  ۴ 
هزار نفر رسیده است.مدیر نظارت و اعتبار 
امور درمان دانشگاه علوم پزشکی  بخشی 
پروتکل های  رعایت  گفت:  هم  بیرجند 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مراکز 
درمانی و مطب ها، تعامل و همکاری مردم را 
می طلبد. علی حسین زاده درباره نحوه نظارت 
بر فعالیت مراکز درمانی گفت: نظارت هایی 
که در دانشگاه علوم پزشکی تعریف شده، 
به صورت دوره ای و متمرکز بوده و از جمله 
نظارت هایی است که در خود محیط انجام 
می شود و در هر واحد ارائه خدمت به صورت 

مستمر است.وی افزود: همچنین نظارت های 
امور درمان  بر  نظارت  اداره  توسط  دوره ای 
دانشگاه از مراکز درمان سرپایی و بستری 

)خصوصی و دولتی( انجام می شود.
درمان  امور  بخشی  اعتبار  و  نظارت  مدیر 
درخصوص  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در مطب ها  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 
بیان کرد: عموما در مطب ها، پروتکل های 
بهداشتی رعایت می شود اما در بعضی مطب ها 
است، ممکن  بیشتر  ویزیت  متقاضیان  که 
است تجمعاتی باشد که تعامل و همکاری 
مردم را می طلبد. وی گفت: نوبت دهی در 

به  بیمارستان ها  و  دانشگاه  کلینیک های 
این  صورت غیرحضوری است که معموال 
نوبت دهی با زمان انجام می شود اما گاهی 
ممکن است مراجعان در ساعت مقرر در مراکز 
حضور پیدا نکنند که باعث تجمع خواهد شد و 
باز هم تعامل و همکاری مراجعان را در رعایت 

فاصله اجتماعی می طلبد. 
تقاضا  هم استانی های  از  افزود:  وی 
می شود در صورت مشاهده رعایت نکردن 
درمانی،  مراکز  در  بهداشتی  پروتکل های 
با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند تا اقدام الزم 

صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند بر رسیدگی به مناطق سیل 
بیرجند و دیگر نقاط استان تاکید کرد  زده 
و گفت: در بازسازی مناطق سیل زده باید 
اداری  کارشناسان  نظر  براساس  اقدامات 
گزارش  گیرد.به  صورت  محلی  خبرگان  و 
ایرنا، حجت االسالم و المسلمین عبادی در 
نشست بررسی مشکالت روستای سیل زده 
کوچ و حومه از توابع شهرستان بیرجند افزود: 
نقش اصلی چنین جلساتی بیان مشکالت 
موجود از طرف مردم و ارائه اقدامات صورت 
گرفته از سمت مسئوالن است. وی با اشاره 
به اینکه آسیب های وارده به شبکه برق و آب 
و تلفن باید از طریق وزارتخانه ها و ادارات کل 
مربوطه پیگیری شود، گفت: کشاورزانی که 

مزرعه  خود را بیمه کرده اند هم باید برابر قانون؛ 
سازمان های بیمه پاسخگو  باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: 

هنگام وقوع سیل، مسئوالن مدیریت بحران 
در بازه زمانی تعریف شده اقدامات مورد نیاز 

برای جلوگیری از خطرات را انجام می دهند که 
طبق گزارشات رسیده این فعالیت ها صورت 
گرفته است. وی افزود: مواردی نیز باید مدنظر 

قرار گیرد که اگر چنانچه در گذشته به حریم 
رودخانه تجاوز و باعث به وجود آمدن خطراتی 

شده است؛ باید برای بازسازی این خساراتی که 
شکل گرفته کار مهندسی و کارشناسی شده 
انجام شود به نحوی که نه به امالک مردم 
تحمیلی صورت بگیرد و نه در آینده دوباره 
باعث ایجاد چنین فاجعه هایی شود. وی با تاکید 
بر اینکه این کارشناسی نباید یک طرفه باشد، 
گفت: باید در جریان کارشناسی ها هم مسئوالن 
ذیربط دولتی و هم معتمدین محلی و هم 
مالکان حضور داشته باشند. حجت االسالم و 
المسلمین عبادی خاطرنشان کرد: آنچه مربوط 
به بازگشایی قنوات است باید با همکاری مردم 
صورت گیرد، در عین حال اعتباری که در این 
جریان می خواهد به کارگیری شود؛ در دست 
مسئوالن رده های متوسط استان نیست چرا 
که این اعتبارات ملی بوده و تقسیم اعتبارات 

ملی قاعده و قانون خاصی دارد ولی آنچه مهم 
بوده، این است که در این باره کوتاهی نشود. 
وی اضافه کرد: در سطح کشور سال ها رایج 
است اگر حادثه ای اتفاق می افتد معموال بیش 
از آنچه اتفاق می افتد را گزارش می دهند که 
برای گزارش دادن، آنچه را واقعا اتفاق افتاده 
است، گزارش دهید نه کمتر و نه بیشتر. امام 
جمعه بیرجند گفت: تمامی اقدامات صورت 
گرفته برای جبران خسارات وارده باعث دلگرمی 
مردم می شود ولی باید همه این اقدامات در 
قوانین مربوطه صورت گیرد. در  چهارچوب 
این نشست فرماندار بیرجند، مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری و جمعی از معتمدین روستای 
سیل زده کوچ گزارش هایی را درخصوص سیل 

چهارم شهریور امسال ارائه کردند.

درخشش صدا و سیمای استان
 در چهارمین جشنواره ملی فانوس

انتخاب  هیئت  بررسی  از  پس  صداوسیما- 
جشنواره ملی فانوس، شش اثر از صدا و سیمای 
استان به مرحله نهایی این جشنواره راه یافت. 
غفور محمدزاده با دو اثر موسیقی “جان جهانم” 
موسیقی،  بخش  در  سلیمانی”  “حضرت  و 
علیرضا کوچی با اثر “امیر عشق” در بخش 
موسیقی و سرود، مرضیه صبوری با آنونس 
“اربعین سردار دل ها” در بخش آنونس رادیویی، 
هانیه پیرامی با اثر “کمان ۹۹” در بخش نمایش 
با نمایش  بلند رادیویی و علی جعفری جم 
رادیویی “اعزام از خراسان” در بخش نمایش 
رادیویی به مرحله نهایی این جشنواره راه یافتند.

آیا می دانید بزرگترین مرکز در شرق کشور  که محل نگهداری ۴۰۰ معلول و سالمند بوده هزینه های روزانه آن ۲۵ میلیون تومان می باشد.
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عرضه انواع
 محصوالت بهداشتی

 )شوینده ، پوشک، دستمال 
به قیمت مناسب(

سود کم تر / فروش بیشتر

رفوش وژیه 

انواع عسل طبیعی
ژل رویال و رگده گل

آدرس فروشگاه: بیرجند سجاد 6- پالک 68      تلفن: 09157۲39611
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تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل ۲7۰۰ تومـان

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

طــوس شــانه

۰۵۶۳۲۲۵۵۱۱۸ - ۰۹۳۵۸7۵۳۴۳۴شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

مرکز نیکوکاری و دار االیتام مؤسسه خیریه
هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی(  

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳7-۹۹7۵-۹۹۲۱-۵۳۱7
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳7۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳7-۹۹7۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹

خانواده محترم مرحوم محمد سیارفرد
 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 بزرگوار قرائت می نماییم.

 نصب در محل

  شماره تماس: 1607 
آدرس : نبش رجایی 2

امداد باطری بیرجند

در صورت نارضایتی
 بازگشت وجه تا 48 ساعت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
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 
۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای باقر بهلولی احمدی فرزند حسینعلی  به شماره شناسنامه 
۰۶۴۰۱۶۰۱۸۲ در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۰۳/۶۴ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت 
ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حسین دستی گردی 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 : دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۱4   تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

۳24۳5686 - ۰۹۳652۳۷۰۱4-۰۹۱5۷۰6۳22۰ - خسروی

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

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی ۱۵

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰  جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
 شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر)نوبت دوم( تاریخ انتشار: 30 /1399/07

جلسه مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت دوم(  شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر ساعت 
۱۶:۰۰روز  پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ در محل مسجد حضرت رقیه )س(  برگزار می شود. از کلیه 
 اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند .

ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
 خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. الزم به ذکر است با توجه 
به ثبت مجامع تعاونی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه تصویر صفحه اول 

شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد. 
دستور جلسه : اصالح ماده ۶  اساسنامه در خصوص تمدید مدت فعالیت تعاونی به مدت ۲ سال

اصالح بند ب ماده ۱۲ اساسنامه در خصوص شرایط اختصاصی عضویت اعضا         هیئت مدیره

برگ سبز خودروی سواری پژو پارس مدل ۱۳۹6 به شماره پالک 45۳ ج 42 ایران 52 
به نام محمود هالل بیرجندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند:

لِیَُكن لََك في ُکلِّ َشی ٍء نِیٌَّة صالَِحٌة َحتَّی النَّوِم و األکِل

در هر چیز باید نیّتی نیك داشته باشی، حتّی در خوردن و خواب.

)بحار األنوار ، ج 45 ، ص ۹5(

 استیضاح روحانی احتمال آمدن 
دولت غربگرا را زیاد می کند

تعطیل نکردن ها سیاسی است

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان 
روی  احتمال  روحانی  استیضاح  اینکه 
کار آمدن دولت غربگرای دیگر را زیاد 
صالح  به  و  نبوده  عاقالنه  و  می کند 
کشور نیست، گفت: اگر کشور بی ثبات 
شده و بی دولت شویم قطعا خسارت ها 
شریعتی،  مالک  بود.  خواهد  برابر  چند 
اظهار  روحانی  حسن  استیضاح  درباره 
کرد: اگر از جنبه منطقی و عقالنی به 
این موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم 
که استیضاح رئیس جمهور فارغ از اینکه 
چه کسی در راس قوه مجریه است در 
چند ماه مانده به انتخابات اصال منطقی 
و عاقالنه نیست، چرا که نهایتا ممکن 
جلو  را  انتخابات  ماه  سه  تا  دو  است 
که  گزافی  هزینه  اینکه  بیندازد ضمن 
تحمیل  کشور  به  استیضاح  فرآیند  در 
می شود به دستاورد آن ارزش نداشته و 

قابل مقایسه نیست.

مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد ملی 
کرونا گفت: اوضاع بسیار اسفناک است. 
برای قرنطینه هم خیلی دیر است زیرا کرونا 
در همه جای کشور وضعیت وحشتناکی 
ای  دوره  هیچ  در  است.  کرده   پیدا 
در این چند ماه، این تعداد بستری و این 
تعداد مبتال و متوفی نداشتیم. او گفت: 
این  مانده  ما  برای  که  راهی  حداقل 
است که دو هفته تعطیالت اعالم کنند 
تا بیماری فروکش کند. شاید کمی از بار 
مراجعان به بیمارستان ها کم شود. اینکه 
چرا ستاد مقابله با کرونا تعطیل نمی کند 
من  برای  گیرد،  نمی  جدی  را  مهار  یا 
نظر  به  نکردن ها  تعطیل  است.  سوال 

سیاسی است نه بر اساس علم پزشکی.

یک فعال سیاسی اصولگرا ضمن انتقاد 
از رفتار مجلس یازدهم در قبال عملکرد 
دولت روحانی، گفت: مجلس اگر انقالبی 
عمل کرده بود باید تا امروز آقای روحانی 
از اریکه قدرت خارج می شد و اگر این 
اتفاق رخ داده بود قیمت ارز 11 یا 12 هزار 
تومان بود، نه 30 هزار تومان و بلکه بیشتر.
صادق کوشکی در پاسخ به این پرسش 
خودشان  انتقادات  اصولگرایان  چرا  که 

از مجلس دهم در قبال عملکرد دولت 
روحانی را در مجلس یازدهم عملیاتی 
چند  به  مساله  این  گفت:  نمی کنند، 
که  آن  یکی  می شود.  مربوط  مشکل 
مجلس یازدهم اگرچه اصولگراست ولی 
اکثریت آن یک اکثریت ضعیف و اقلیت 
آن یک اقلیت قوی فرصت طلب است. 
وی افزود: ما در ماجرای آقای تاجگردون 
تا 130  از 120  بیش  که  بودیم  شاهد 

تاجگردون  آقای  ماندن  موافق  نماینده 
بودند و تعداد کمی رأی مخالف دادند. 
لذا مشکل اصلی اینجاست که مجلس 
فعلی تعداد نمایندگان انقالبی خیلی کمی 
دارد. اصولگرایان سیاست گذارانی هستند 
که در خیلی از موارد به عنوان لبه دوم 
قیچی اصالح طلبان عمل می کنند. این 
که  هستند  افرادی  همان  اصولگرایان 
برجام را در کمتر از 20 دقیقه پذیرفته و 

به کابینه آقای روحانی در سال 92 رأی 
اعتماد  دادند.

اصحاب  جمع  در  دولت  سخنگوی 
رسانه گفت: به کلیت مجلس شورای 
اسالمی احترام قائلیم و از کلیت مجلس 
جمالت  ندهند  اجازه  که  می خواهیم 
ضد دولت از این مکان که امام عصاره 

فضائل مملکت نامیدند، بیان شود. 

علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش 
به برخی توهین ها به رئیس جمهور از 
این  انتظار  جانب مجلس، اظهار کرد: 
است مانند بسیاری از زمینه های دیگر 
انجام  را  الزم  اقدامات  مدعی العموم 
اظهار  این  به  واکنش  در  ربیعی  دهد. 

است،  نفوذی  جمهور  رئیس  که  نظر 
گفت: این گونه اظهارات یک خجالت 
ملی و به نوعی توهین به شعور ملت 
و صندوق رای است؛ شاید در روزهای 
آتی یادداشتی درباره اینکه نفوذی ها در 

کجا هستند،  بنویسم. 

رئیس جمهور در جلسه مدیران وزارت 
بهداشت و متخصصان کرونا، گفت:اگر 

ما برای ماسک جریمه می گذاریم مردم 
باید بدانند که این کار برای کمک به 
آنان است،نه اینکه ما برای پول مردم 
بیان  با  روحانی  باشیم.  دوخته  کیسه 
معلوم  بدبینانه  نگاه  برمبنای  اینکه 
نیست این بیماری تا چه زمانی ادامه 
دارد، اظهار کرد: اگر واکسن موثری به 
وجود آمد یا درمان موثری ایجاد شد، 

شرایط دیگری است ولی مبنا بر این 
باشد که همچنان امسال و حتی سال 
دیگر با این مشکل روبه رو باشیم. وی 
با بیان اینکه بعضی از مردم می گویند 
ماسک و فاصله گذاری اجتماعی تا چند 
روز و هفته دیگر است، خاطرنشان کرد: 
مبنا بر این باشد تا دو سال دیگر با این 
مشکل مواجه هستیم. اینکه بخواهیم 

عروسی بگیریم باید سبک قبلی را کنار 
بخواهیم  قبل  سبک  با  اگر  بگذاریم. 
شدنی  بگیریم،  شادمانی  مجلس 
 نیست. همه باید بپذیریم و قبول کنیم، 
نمی  توان در سالن جمع شویم. سبک 
و سیاق قبلی در حسینیه و مسجد برای 
عزاداری ممکن نیست. شرایط مسافرت 

و رفت وآمد با گذشته متفاوت است.

مجلس اگر انقالبی بود، روحانی را از قدرت اخراج می کرد

توهین به رئیس جمهور به نوعی توهین به شعور ملت و صندوق رأی است

روحانی: تا ۲ سال آینده با کرونا مواجه هستیم

بیان  با  مردم  ساالری  حزب  دبیرکل 
دولت  از  می کشیم  چه  هر  ما  اینکه 
روحانی است، گفت: اصالح طلبان هر 
ضربه ای که در افکار عمومی خوردند 
از دولت روحانی بود. کواکبیان ائتالف 
اصالح طلبان  به  ظلم  را   9۴ سال 

می داند و معتقد است: »من از ابتدا با 
ائتالف دولتی ها مخالف بودم و در طول 
در  آمدن  کوتاه  موافق  هم  مدت  این 
برابر دولت نبودم«. به گفته کواکبیان 
»دولت روحانی بیش از آنکه با مجموعه 
هماهنگ  دهم  مجلس  اصالح طلبان 

الریجانی  آقای  شخص  با  باشد 
هماهنگ بود، حتی با آقای عارف نیز 
هماهنگی نداشت.« وی گفت:  عملکرد 
را  هشتم  مجلس  اصالح طلب   ۴0
مجلس  اصالح طلب   100 از  قوی تر 

دهم می دانم.

کواکبیان: هرچه می کشیم از دولت روحانی است

ناراحتی وزیر بهداشت به اوج رسید

وزیر بهداشت گفت: زمانی که گزارش درباره 
می گیرم  استرس  می خوانم  را  کرونا  وضعیت 
که نکند در سیاه چاله ای بیفتیم که خروج از آن 
بسیار صعب و دشوار است. نمکی با بیان اینکه 
طرف ماسک نمی زند می گوید من قبول ندارم! 
اظهار کرد: کدامیک از پروازها منطبق با پروتکل 
اتوبوس به  اینکه یک  با اشاره به  است؟ وی 
ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه  نشد، افزود: 
گفتیم جاده را ببندید، جاده ها بسته شد؟ چند نفر 
به خاطر ماسک نزدن جریمه شدند؟ آیا فقط ما 

باید انتهای این رودخانه جنازه جمع کنیم؟

 افزایش حقوق پرستاران تأمین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش 
حقوق پرستاران این سازمان خبر داد و گفت: 
حقوق پرستاران سازمان تأمین اجتماعی مشابه 
اشاره  با  ساالری  می شود.  بهداشت  وزارت  با 
تأمین  استخدامی سازمان  آزمون  برگزاری  به 
اجتماعی در ماه گذشته اظهار کرد: با جذب و به 
کارگیری پرستاران پذیرفته شده در این آزمون 
فشار  کاهش  شاهد  است،  انجام  حال  در  که 
کاری پرستاران و بهبود شاخص تعداد پرستار 

 نسبت به تخت های بستری خواهیم بود.
 دالیل افزایش قیمت برنج خارجی

افزایش  برنج گفت:  انجمن واردکنندگان  دبیر 
نرخ ارز نیمایی، عدم تخصیص ارز برای ترخیص 
برنج از بنادر، خالی شدن موجودی انبارها از برنج 
وارداتی و سوء استفاده برخی خرده فروشان و 
عمده فروشان از این شرایط از دالیل افزایش 

 قیمت برنج خارجی می باشد.
عقب نشینی همزمان بازار طال،

 دالر و بورس
دنیای اقتصاد نوشت: روند افزایشی شاخص ها 
در بازارهای دارایی پس از گذشت چند هفته 
معامالت  در  بازارها  روند  تغییر  شد.  متوقف 
سکه و دالر کامال مشهود بوده است. اسکناس 
آمریکایی در 2 روز ابتدای هفته دو کانال افت 
قیمتی را ثبت کرد و سکه بیش از یک میلیون 

تومان کاهش یافت.

درخواست روحانی از الریجانی در 
پرونده قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

بعد  رئیس دفتر رئیس جمهور گفت:  واعظی 
از  آمد،  بیرون  مجلس  از  الریجانی  اینکه  از 
در خصوص  را  خود  کار  کردیم  درخواست  او 
پیگیری سند 2۵ ساله ادامه دهد، او هم پذیرفت 
و این روزها برای پیشبرد برنامه های مربوط به 

اجرای این توافق ایران و چین وقت می گذارد.

جهانگیری: االن زمان انتقام گیری
  و فشارآوردن به دولت نیست

معاون اول رئیس جمهور گفت: در شرایطی که 
همه قبول دارند مشکالت کشور جدی است و 
باید برای ناامید کردن دشمن و تقویت روحیه 
مردم، همدل و همراه باشیم متأسفانه عده ای 
تصور می کنند که امروز زمان انتقام گیری و 
فشارآوردن به دولت است. جهانگیری ادامه داد: 
این گونه افراد خیلی باید کج اندیش باشند در 
شرایطی که فصل همدلی برای حل مشکالت 
محبوبیت  برای  فرصت  این  از  است،  مردم 
خود استفاده کنند. هیچ کس در تاریخ با چنین 
اقداماتی عاقبت بخیر نشده است. کسانی که از 
رنج مردم سوء استفاده می کنند تا خود را باال 
ببرند، ممکن است عده ای برای آنها سوت و کف 

 بزنند اما این رفتار در تاریخ ثبت خواهد شد.
امیرآبادی فراهانی: اگر استیضاح 

 روحانی نتیجه ای داشت، انجام می شد
امیرآبادی فراهانی ، عضو هیئت رئیسه مجلس 
درباره عدم استیضاح روحانی، گفت: حقیقت این 
است که اگر االن استیضاح را شروع کنیم روند 
آن حدود 2 ماه طول می کشد و به ماه دهم سال 
می رسیم، بعد از آن نیز معاون اول رئیس جمهور 
به مدت 3 ماه رئیس دولت می شود و بعد از به 
تعطیالت عید می رسیم و اندکی بعد نیز مهلت 
کارِ دولت تمام می شود و اگر نتیجه ای داشت 
انجام می شد. بنابراین ما در مجلس به این نتیجه 

رسیده ایم که استیضاح انجام نشود.

کنایه مشاور الریجانی به احمدی نژاد

و  اصولگرا  سیاسی  فعال  حقیقت پور  منصور 
ما  اینکه  بیان  با  رئیس سابق مجلس  مشاور 
رهبری  مقلد  که  می خواهیم  رئیس جمهوری 
باشد، همان طور که شهید رجایی مقلد حضرت 
امام بود، نه رئیس جمهوری که قهر کند و 11 
روز در خانه بنشیند و بگوید چرا رهبری دخالت 
جمهوری،  ریاست  جایگاه  گفت:  است،  کرده 
به همه  ما  نیست،  عرصه حضور هر عزیزی 
عزیزان احترام می گذاریم اما این کرسی شرایط 

و ویژگی های مشخصی را طلب می کند. 


