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بقاع متبرکه و زیارتگاه ها بعد از 
عید فطر بازگشایی می شود

رئیس جمهور  : 

صفحه  ۶

دعوت نکردن از قالیباف
برای وفاق ،کذب است

مرتضی آقا تهرانی  : 

اصالح طلبان  در کشور
حاشیه نشین نمی شوند

حسین کمالی : 

صفحه  ۶

صفحه  ۶

آخر تو  به اصل

  اصل خویش آ
روشن  چراغ  جسم،  ظلمت  در 
فطرت را نهاد تا هميشه پرتو افشان 
ای پنجره  حيات بخش.  و   باشد 

 از نور باز است. نسيمی به لطافت 
سحر  عطرخوش  وزد.  می  مهر 
پر  را  روح  مشام  خدا  عرش  از 
در  است.  آزاد  روح  است.  کرده 
رهایی از جسم سنگين، در رهایی 
 ، زمين  نام  به  آبادی  کجا  نا   از 
روح در جهان خود است در وسعت 

بی پایان... مشروح در صفحه 2

*  رجب زاده

2اعتماد عمومی ؛ خروجی عملکرد روابط عمومی ها 3طالق در استان روند افزایشی دارد3ضعف استان در مدیریت روان آب ها2امکان برگزاری امتحانات دانش آموزان در خرداد 

کرونا دراستان
 بر مدار تثبیت
 استاندار: خراسان جنوبی جزو استان هایی است که از نظر شیوع ویروس کرونا به 
مرحله تثبیت رسیده است با این وجود، موضوع کرونا هنوز به اتمام نرسیده و همچنان 

مردم باید دستورالعمل ها و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند...  مشروح در صفحه ۵

رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلویزیونی روز قدس :

فلسطین برای 
فلسطینیان  

صبحـانه بیـرون بـر 
هایلنــد

09355628883 - 32323210

    تاسیسات پاسارگاد

      طرح فروش کولرهای اکسترا
بازده خنکی بیشتر/ ۴۴ درصد   حال و هوای خوب/ ۵۰ درصد 
صرفه جویی انرژی مصرفی/ ۳۲ درصد صرفه جویی در مصرف آب 
۵ سال گارانتی طالیی)تعویض موتور( -  حمل رایگان تا منزل مشتری
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1  

09155618398  -05632237077   

نقـدواقسـاط
 نصب رایگان 

مزایـده عمـومی 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مزایده پنج باب غرفه در قالب اجاره به شرح جدول ذیل اقدام نماید

موضوع واگذاریمدت واگذاریاجاره پایه کل دو سال )ریال(مبلغ ۵  درصد سپرده )ریال( متراژ )مترمربع(آدرس امالکشماره فراخوان

۵۰۹۹۰۹۲۸۵۸۰۰۰۰۰۲

یک باب غرفه جهت کلیه صنوف ۲ سال۵1/۸۰1۶/۸۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰حاشیه بلوار مسافر
)به غیر از صنوف مزاحم( 

یک باب غرفه جهت کلیه صنوف۲ سال۵1/۸۰1۶/۸۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰حاشیه بلوار مسافر 
)به غیر از صنوف مزاحم(

یک باب غرفه جهت کلیه صنوف۲ سال۶۵۵/۲۸۰/۰۰۰1۰۵/۶۰۰/۰۰۰بازار روز کارگران
 )به غیر از صنوف مزاحم(

بازارچه 1۵ خرداد )تقاطع 
خیابان توحید و محالتی(

 یک باب غرفه جهت کلیه صنوف ۲ سال۵۴۸/۴۰۰/۰۰۰1۶۸/۰۰۰/۰۰۰
)به غیر از صنوف مزاحم(

ورودی سایت اداری 
)روبروی بیمارستان میالد(

 یک باب کانکس جهت کلیه صنوف ۲ سال ۳۵۶/۰۰۰/۰۰۰1۲۰/۰۰۰/۰۰۰
)به غیر از صنوف مزاحم(

1- کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی   www.setadiran.ir برگزار می گردد. ۲ - مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد 
 مزایده را از تاریخ  ۹۹/۳/۳ تا ساعت ۱۳ مورخ ۹۹/۳/۱۳ از طریق سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.ir  دریافت نمایند. ۳ - مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 
تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۹/۳/۱۳  ۴- زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲ مورخ ۹۹/۳/۱۷ می باشد ۵ - نشانی مزایده گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان قدس غربی- پالک ۱۳ سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند ۶- مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده را محقق سازند. 

ضمنا 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 ۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰ تماس حاصل نمایند. 
احمد لطایفی – سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند

شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعداد ۹ دستگاه انواع خودروی سواری به شـرح : ۴ دستگاه 
خودروی سواری پژو پـارس ، یک دستگـاه پژو ۴۰۵ ، یک دستگـاه ون دانگ فانگ ،  ۲ 
دستگاه وانت نیسان زامیاد و یک دستگاه پیکان وانت و همچنین ۸ دستگاه موتور سیکلت 

مستعمل به شرح مشخصات زیر را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 
از متقاضیان  دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده ، پیشنهاد کتبي خود را 
با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه  1۳۹۹/۰۳/1۸ 
در پاکت در بسته به واحد تدارکات شرکت در محل کارخانه واقع در بیرجند کیلومتر11 جاده 
کرمان تحویل نمایند. تاریخ بازدید از وسائط نقلیه مزایده ای از مورخ 1۳۹۹/۰۳/۰1 لغایت 

1۳۹۹/۰۳/1۸ در ساعات و ایام اداری امکان پذیرمی باشد. 
شرکت کویرتایردر رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

لیست اسامی و مشخصات خودروهای مزایده ای 

مدلنوع خودروردیفمدلنوع خودروردیف

1۳۸۴پیکان وانت1۳۸۵۶پژو پارس1

1۳۸7ون کاسپین1۳۹۰7پژو پارس۲

1۳۸۶وانت نیسان1۳۹۲۸پژو پارس۳

1۳۸۶وانت نیسان1۳۹۲۹پژو پارس۴

1۳۸۶پژو ۵۴۰۵
لیست اسامی و مشخصات موتور سیکلت های مزایده ای

مدلنوع موتور سیکلتردیفمدلنوع موتور سیکلتردیف

1۳۹۳هوندا شباب1۳۹1۵سحر طرح هوندا 1۲۵ 1

1۳۹۳هونداشباب1۳۹۴۶پیشتاز طرح هوندا 1۲۵ ۲

1۳۹۵هوندا پیشتاز 1۳۹۰71۲۵پالس۳

1۳۸۵هوندا پیشتاز1۳۹1۸هوندا پیشتاز۴

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مناقصه عمومی شماره 48 شرکت کویر تایر جناب آقای محمدرضا امیرآبادیزاده و خاندان محترم
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان حاج علی امیرآبادیزاده
را حضور جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، ضمن ابراز همدردی از خداوند متعال
 برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان و صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

جناب آقای سید علی خیریه و جناب آقای سید حسین خیریه
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت فقیده سعیده

 مرحومه بی بی فاطمه خیریه
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان غفران و رحمت الهی 

برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای شما و سایر بازماندگان مسئلت می نماییم.
گلرو- بیمه البرز

چهارمین سالگرد

مرحومه حاجیه گلثوم سعیدی

چهل روز گذشت
ضمن تشکر از ابراز همدردی همه سروران معظم 

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

درگذشت پدری مهربان مرحوم

 کربالیی محمدحسین جانفدا
روز دوشنبه ۹۹/۳/۵ ساعت 17 الی 1۸ بر سر مزار

 آن مرحوم گرد هم می آییم تا با ذکر صلوات و فاتحه ای 
روح آن  عزیز سفرکرده را شاد و قرین رحمت الهی نماییم.

خانواده جانفدا

جناب آقای دکتر محمود چاوشان
با کمال مسرت، انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 
که نشانگر پشتکار و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده و از 

درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم.

مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل - بهدانی

صفحه  ۶
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اقشار مختلف استان پای سخنان رهبر انقالب در قدس ۹۹

 گروه خبر- مردم خراسان جنوبی در قدس سال ۹۹، برای شنیدن سخنان رهبری در مساجد و محافل مختلف با رعایت دستور العمل های 
بهداشتی، گرد هم جمع شدند. در تمام شهرستان ها نیز این محافل با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد و مردم با حضور در 
مساجد و مکان های مختلف، به سخنان رهبر معظم انقالب گوش دادند. آخر تو  به اصل اصل خویش آ

* رجب زاده

در ظلمت جسم، چراغ روشن فطرت را نهاد تا 
همیشه پرتوافشان باشد و حیات بخش. پنجره 
 ای از نور باز است. نسیمی به لطافت مهر می وزد. 
عطرخوش سحر از عرش خدا مشام روح را پر 
کرده است. روح آزاد است. در رهایی از جسم 
 سنگین، در رهایی از نا کجا آبادی به نام زمین ، 
روح در جهان خود است در وسعت بی پایان 
در هم  دانستن،  دیدن،  نهایت  بی  در  بودن 
آمیختن با هر چه هست هر چه در فرمانروایی 
اوست. روح، با نشانه هایی از اصلش مالقات 
کرده، بی تاب است بی پروا برای لقاء، برای 
دیدار برای پیوستن به ذات مقدسش، برای او 
شدن. روح این شب ها از پرواز در ملکوت به 
زمینی باز می گردد که بس در تنگنا قرار داد 

در هراس در لحظه های تاریک فراموشی.
زمزمه کالمش رهایی بخش از این هراس 
اصل  از  فراموشی  که  هراسی  است،  نافذ 
خویش ، آن را تا عمق ذهن و باور می برد. 
خدا  خود. صدای  از  غفلت  هولناک  هراس 

می آید: 
»پس روی خود را با گرایش تمام به حّق، 
به سوی این دین کن، با همان سرشتی که 
خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدا 
تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، 

ولی بیشتر مردم نمی دانند«
فطرت  از  که  است  میوه هایی  چیدن  فطر، 
می جوشد. فطر، سپاس نعمتی است که در 
بر خصم  پیروزی  است.  نازل شده  رمضان 
میثاق  هنگامه  که  روحانی  جشنی  درون، 
بستن است  با فطرت، با خود، با شناخت. حاال 
پس از یک ماه مجاهده برای غلبه بر نیازی 
انسانی ، بتوانی حس خوب این سوال را از 
 خود درک کنی .» من کیستم ؟ « تو از اویی . 
در تو دمیده از روحش، از خودش، از خدا . 

باید به خود آیی. 
باطن  در   / جهانی  این  طلسم  چند  هر 
خویشتن تو کانی / بگشای دو دیده نهانی 
/ آخر تو به اصل اصل خویش آ /  چون زاده 
پرتو جاللی  / وز طالع سعد نیک فالی/ از هر 
عدمی تو چند نالی / آخر تو به اصل اصل 
خویش آ / لعلی به میان سنگ خارا / تا چند 
غلط دهی تو ما را / در چشم تو ظاهرست 

یارا / آخر تو به اصل اصل خویش آ.

سرمقاله

مدیرعامل موسسه خیریه حضرت علی اکبر)ع( گفت: 
این موسسه خیریه، امسال همزمان با عید سعید فطر با 
۸۰ پایگاه ثابت و ۵ پایگاه سیار مجهز به دستگاه کارت 
خوان در سطح شهرستان بیرجند به مدت دو روز برای 
جمع آوری زکات فطریه و کفاره و کمک های نقدی و 

غیرنقدی اقدام می کند.
عرب زاده افزود: به منظور جذب حداکثری زکات فطریه 
و مقابله با ویروس کرونا شماره ۰۹۱۵۳۶۳۶۳۱۴ پایگاه 

بیرجند  مردم  کار  محل  و  منزل  درب  موسسه  سیار 
حضور می یابد و نسبت به جمع آوری کمک های 

نقدی و غیرنقدی اقدام می شود.
و  دسترسی  تسهیل  جهت  گفت:  ادامه  در  وی 
همراهی بیشتر نیک اندیشان از سراسر کشور شماره 
پاسارگاد  بانک  نزد  کارت۵۰۲۲۲۹۱۹۰۰۰۴۳۳۵۵ 
کارت ۰۲۹۰۸۱۰۱۶۵۲۸۰۹۹  و شماره  فطریه  جهت 

نزد بانک توسعه تعاون برای کفاره اعالم می شود.

وی افزود: مرکز به آدرس بیرجند،معصومیه، بلوار صنعت 
و معدن، خیابان شهید شهاب، موسسه خیریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع( نیز به صورت شبانه روزی میزبان 
کمک های مردمی، فطریه و کفاره مومنان روزه دار 
هست. عرب زاده ادامه داد: این موسسه در حال حاضر 
نیاز مبرم به تهیه لباس)بچه گانه، پسرانه، دخترانه و 
سالمندان(، دارو، غذا)برنج،گوشت، حبوبات و...( دارد که 
در کلیه پایگاه های سیار و ثابت موسسه ضمن توزیع 

قلک به جمع آوری کمک های مردمی هم اقدام می 
شود. حامدعرب زاده افزود: موسسه خیریه توانبخشی 
و  حمایت  نگهداری،  محل  اکبر)ع(  علی  حضرت 
توانبخشی بیش از ۴۰۰ ناتوان ذهنی، جسمی و سالمند 
در استان خراسان جنوبی با هزینه کرد روزانه بیش از 
۲۳ میلیون تومان این امانت های الهی، هر ساله چشم 
انتظار این حمایت و همراهی مردم خوب استان به این 

مرکز است.

ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
امتحانات  برگزاری  شیوه  اعالم  با  جنوبی 
در  گفت:  متوسطه  دوره های  در  پایانی 
امکان  مدرسه،  شورای  تصویب  صورت 
برگزاری امتحانات در خرداد ماه وجود دارد.

به  توجه  با  داد:  ادامه  واقعی  محمدعلی 
کمیت  نظر  از  مدارس  متفاوت  شرایط 
ایام  در  شده  ارائه  آموزش های  کیفیت  و 
تعطیالت کرونایی، مدیران باید به شیوه ای 
تسریع  بر  عالوه  که  کنند  برنامه ریزی 
دانش آموزان  آموزشی،  فرآیند  تکمیل  در 

با  وی  بگیرند.  فرا  را  الزم  آموزش های 
ستاد  شیوه نامه  دقیق  اجرای  بر  تاکید 
مدیران  کرد:  تصریح  کرونا  با  مبارزه  ملی 
براساس اختیارات تفویض شده به شورای 
مدارس، زمینه ارزشیابی پایانی اعم از روش 
رعایت  بر  مبتنی  غیرحضوری  و  حضوری 

عدالت آموزشی را فراهم کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
با بیان اینکه امتحانات در پایه های هفتم، 
هشتم، دهم و یازدهم به شیوه غیرحضوری 
براساس شاخص های  دبیران  است، گفت: 

اول،  نوبت  پایانی  و  مستمر  ارزشیابی 
آزمون های به عمل آمده قبل از تعطیالت 
غیرحضوری،  آزمون های  و  ماه  بهمن  در 
تکالیف، فعالیت ها و ابتکارات دانش آموزان 
در دوره تعطیالت کرونایی، ارزشیابی پایانی 

را انجام می دهد.
در  آزمون ها  حضوری  برگزاری  از  وی 
پایه های نهم و دوازدهم خبر داد و افزود: 
شاخه  دوازدهم  پایه  دروس  همه  آزمون 
نظری اعم از نهایی و غیرنهایی حضوری 
است اما برنامه ریزی آزمون دروس پایه نهم 

همچنین دروس غیرنهایی پایه دوازدهم به 
صورت مدرسه ای است. واقعی درخصوص 
و  حرفه ای  و  فنی  شاخه های  آزمون های 
کاردانش عنوان کرد: آزمون دروس عمومی، 
کل  در  پایه  و  فنی  غیر  شایستگی های 
پایه ها، غیرحضوری و با نظر معلم خواهد 
شایستگی های  دروس  مورد  در  ولی  بود 
فنی و استاندارد مهارت باید برای هر پایه 
سه هفته آموزش حضوری و ارزشیابی به 
صورت همزمان برنامه ریزی شود و زمان آن 
می تواند در طول بازه زمانی ۲۷ اردیبهشت 

تا ۱۵ مردادماه ۹۹ باشد. وی با بیان اینکه 
آموزش  استمرار  درخصوص  تصمیم گیری 
رفع  کالس های  برگزاری  آن،  توقف  یا 
اشکال اختیاری و زمان برگزاری امتحانات 
برعهده شورای مدرسه است، گفت: آموزش 
همه دانش آموزان باید حداکثر تا تاریخ ۲۷ 
خرداد پایان یابد ولی اگر شورای مدرسه ای 
قبل از تاریخ ذکر شده به این نتیجه برسد 
می تواند  شده،  تکمیل  آموزش  فرآیند  که 
ارزشیابی  فرآیند  دهد  اجازه  مدرسه  به 
و  آموزش  شورای  دبیر  شود.  انجام  زودتر 

دانش آموزان  حضور  درباره  استان  پرورش 
با  در مدارس شبانه روزی خاطرنشان کرد: 
توجه به تعطیلی خوابگاه های دانش آموزی، 
مدیران این مدارس باید با پرداخت هزینه 
دانش آموزان  حضور  زمینه  ذهاب،  و  ایاب 
کنند. فراهم  را  آزمون ها  و  کالس ها  در 

وی گفت: آزمون های تغییر رشته، مدارس 
بزرگساالن، ایثارگران، راه دور و جامع پایه 
صورت  به   ۹۹ شهریور  و  خرداد  در  نهم 

حضوری برگزار می شود.

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   - ایرنا 
خراسان جنوبی گفت:  پاسخ درست، بی وقفه و کامل 
شما به مطالبات و ابهامات مردم می تواند در تقویت این 
اعتماد مؤثر باشد. ناصر خوش خبر در نشست ویدئو 
فرمانداری های  عمومی  روابط  مدیران  با  کنفرانسی 
کامل  و  موقع  به  درست،  انعکاس  افزود:  استان 
دوسویه  ارتباط  حاصل  دولت،  و  نظام  دستاوردهای 
با رسانه ها است. روابط عمومی دستگاه های اجرایی 

وی ادامه داد : روابط عمومی باید از بستر رسانه برای 
انتقال اقدامات و عملکردها به درستی استفاده کند. وی 
تاکید کرد: ارتباط منطقی و دلسوزانه روابط عمومی با 
رسانه های مختلف می تواند زمینه ساز این بستر باشد. 
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه وظیفه 
است،  درست  اطالعات  و  آمار  انتقال  روابط عمومی 
تصریح کرد: توقع بر این است که روابط عمومی ها به 
همان اندازه که دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، 

زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی ورود کرده و اقدامات 
طور  به  اطالعات  همان  است،  داشته  توجهی  قابل 
کامل در اختیار رسانه ها قرار گیرد. وی خروجی اقدامات 
روابط عمومی ها را تقویت اعتماد عمومی عنوان کرد و 
گفت: پاسخ درست، بی وقفه و کامل شما به مطالبات 
و ابهامات مردم می تواند در تقویت این اعتماد مؤثر 
و  دیده  آموزش  نیروهای  حضور  خبر  خوش  باشد. 
متخصص را از ارکان توفیق روابط عمومی ها برشمرد 

و اظهار کرد: از آن جا که مدیران و کارشناسان روابط 
عمومی با آحاد جامعه در ارتباط هستند، چنانچه این 
رابطه دوسویه و منطقی باشد، مردم، خود مبلغ عملکرد 
دستگاه و اقدامات دولت و نظام می شوند. مدیران روابط 
عمومی فرمانداری های استان در این نشست از مسایل 
و مشکالت خود گفتند و برنامه هایی را که برای تقویت 
جایگاه روابط عمومی دستگاه های اجرایی شهرستان در 

برنامه داشته اند، تشریح کردند.

امکان برگزاری امتحانات دانش آموزان استان در خرداد 

اعتماد عمومی ؛خروجی عملکرد روابط عمومی ها 

۸۵ پایگاه توانبخشی موسسه حضرت علی اکبر)ع( آماده برای دریافت زکات فطریه
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80 درصد یارانه بگیران خراسان جنوبی تسهیالت حمایتی را دریافت کردند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: حدود ۸۰ درصد یارانه بگیران استان تاکنون تسهیالت یک میلیون تومانی حمایتی دولت را دریافت کرده اند. 
 اشرفی اظهار کرد: تاکنون ۱۹۱ هزار سرپرست خانوار در استان خراسان جنوبی موفق به دریافت تسهیالت یک میلیون تومانی حمایت دولت در شرایط کرونا شده اند. 

وی افزود: در حال حاضر ۲۴۰ هزار خانوار در استان یارانه دریافت می کنند که حدود ۸۰ درصد این افراد توانسته اند از تسهیالت حمایتی دولت بهره مند شوند.
محترم  شهردار  و  شهر  شورای   *
خواهشمند است در قبال پول هایی که 
 به انحای مختلف از شهروندان می گیرید
وظایف خود را نیز به خوبی انجام دهید 
باز مدتی که افغان ها با اجناس قاچاق 
در شهر و بازار جوالن می دهند و به 
مردم و کسبه ضرر می رسانند و شما 

هیچ عکس العملی ندارید.

* با سالم. از آموزش و پرورش استان 
به عنوان ولی دانش آموز تقاضا دارم 
ترتیبی دهند که در عید فطر و تا آخر 
هفته هیچ آزمونی برگزار نشود تا دانش 
آموزان و اولیای آنها از تعطیالت عید 
آموزان  دانش  و  ببرند  ای  بهره  فطر 

استرس امتحان نداشته باشند.

پرتالش استاندار  خدمت    * سالم  
جناب استاندار برای راه چهکند از راه 
میگن  ولی  شدیم  پیگیر  شهرسازی 
باید  که  استان هست  بودجه خود  از 
بودجه  سال  دو  یعنی  بشه  ساخته 
نیومده که یک پل زده بشه و متصل 
)ص(؟ اعظم  پیامبر  بلوار  به   بشه 
پیگیری  خواهشا  استاندار  جناب 
شوشود  پل  مثل  هم  پل  این  کنین 
بود مونده  سال  چند  که   نشه 
توروخدا کاری کنین برای این مردم.

* چرا مردم حاضرند پول دوا و دکتر 
به  ندهند. حاضرند  بدهند ولی کرایه 
را  ها  راننده  بهانه های مختلف حق 
ها  راننده  ما  مگر  چرا؟  کنند  پایمال 
گنج پیدا کردیم ... آیا انسان نیستیم، 
تو این جامعه زندگی نمی کنیم کرایه 
ها افزایش می یابد نه تاکسیمتر، نه 
دارند.  را  قبول  افزایش  نه  و  کیلومتر 
چرا از ته دل حق مردم را نمی دهند 
حدودا برج دو ۲۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان 
به ازای هر سرویس پانصد تا هزار و 
پانصد برای خودشان تخفیف گرفتند 
بدهند. جواب  خواهند  می  طور  چه 
مسئولین محترم  لطفا افزایش کرایه 
ها را رسانه ای کنید و با تیتر بزرگ 
روزنامه چاپ کنید بلکه باورکنند ما هم 

انسانیم. راننده آژانس 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

خیرین از دولت 
حمایت کنند شاید 
 کمتر  فشار  بیاورد 

فارغ  روانشناسی  لیسانس  سالم. 
و  بیکار  هستم،  سال ۹3  التحصیل 
خورد  برنمی  عزیز  مسئولین  به  اگر 
با اجازه شما سر گذر برای کار بنایی 
می ایستم. مهندسی که از قضا هم 
دانشگاهی من بود چند سالی لطف 
برای کارهای ساختمانی  مرا  و  کرد 
االن  برد  می  سرکار  خود  با  اش 
گوید  می  و  کرده  تعطیل  را  کار 
سختگیری  و  جواز  های  هزینه  با 
هایی که در بیرجند می کنند  دیگر 
از  است مشهد.  رفته  و  ندارد  توجیه 
چند  کردند  لطف  که  خیری  آقایان 
نوبت پول و بسته حمایتی برای ما 
 کارگران سر میدان امام حسین )ع( 
شهرداری  از  خواهم  می  آوردند 
حساب  شماره  یک  فرمانداری  و 
بگیرند و کمک ها را به جای دادن 
به ما به آنها پرداخت کنند شاید طمع 
 شان از باالبردن عوارض و جواز ها 
تمام و سختگیری هایشان کم شود تا 
ساخت و ساز رونق بگیرد، هم اجاره 
ها برای ما قشر بی خانه  پایین خواهد 
آمد، هم بیکاری کمتر خواهد شد و 
هم بازار برای همه راه می افتد.  آقای 
نماینده مجلس اولین کاری که کنید 
با گران فروشی خدمات دولتی برخورد 
کنید تا حداقل من کارگر روزمزد امید 
داشته باشم شب یک لقمه حالل به 

واسطه کار حاللم به خانه ببرم. 
م . د  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

ضعف استان در مدیریت روان آب ها
افزایش 20 درصدی جذب روان آب ها به شرط توجه به تحقیقات 

قاسمی- مهار و مدیریت سیالب و روان آب 
ها در نقاط کم باران و خشک کشور مانند 
خراسان جنوبی ضرورتي انکار ناپذیر است. 
حوزه اثر در مدیریت آب حاصل از بارندگی 
ها در گزارش قبل »آوا«  بر هدررفت ۹۰ 
درصدی روان آب ها در استان اذعان داشتند 
این در حالیست که  تحقیقات علمی اساتید 
و کارشناسان این حوزه نشان می دهد که 
می توان در این حوزه موثرتر عمل کرد و 
بی توجهی ها به این تحقیقات در این سال 
ها باعث از دست رفتن سرمایه حیاتی این 

استان خشک شده است. 

استفاده از هر سطح آبگیری 
متفاوت است

در همین راستا با معاون دانشکده کشاورزی 
دانشگاه بیرجند و دانشیار علوم و مهندسی 
ها  آب  روان  مدیریت  زمینه  در  که  آب 
مقاالت و تحقیقات فراوانی انجام داده است، 
گفت و گو کردیم. عباس خاشعی سیوکی 
ها  آب  روان  گفت:  آوا  به  زمینه  این   در 
به سطوحی که جاری می شوند  توجه  با 
نیز دارند.  کاربرد و نحوه استفاده متفاوتی 
در سال ۹3 بر اساس نتایج مقاالت کنگره 
بین المللی  که در دانشگاه بیرجند برگزار شد  
نحوه مدیریت و جمع آوری آب های روان 
در هر سطح را مورد بررسی قرار داده ایم. 
وی تصریح کرد: نحوه استفاده و جمع آوری 
باران در کوهستان، دشت و سطوح آبگیر 
شهرها متفاوت می باشد که برای هر کدام 
باید قوانین و نوع سازه ها و سرمایه گذاری 
ها متفاوت باشد چرا که کمیت و کیفیت آنها 

با هم متفاوت و نیاز به برنامه ریزی  دارد.

وضعیت آب سفره های زیرزمینی 

دانشکده  آب  مهندسی  و  علوم  دانشیار 

اینکه  بیان  با  بیرجند  دانشگاه  کشاورزی 
 ۲۰۰ از  بیش  امسال  بارندگی  فصل  در 
داشته  بیرجند  در  فقط  بارندگی  متر  میلی 
ایم، گفت: بارش های خوب دو سال اخیر 
باعث شده است که در آبخوان های کشور 
و استان شاهد افت نباشیم و در بسیاری از 
دشت های بحرانی شاهد ثابت بودن سطح 
آب زیرزمینی باشیم. خاشعی تأکید کرد: از 
بی  برداشت  و  ها  خشکسالی  که  آنجایی 
به ۴۰  آبی زیرزمینی قریب  منابع  از  رویه 
سفره  اینکه  برای  است  داشته  ادامه  سال 
های آب زیرزمینی تقویت شوند باید حدود 
۴۰ سال همین گونه بارندگی داشته باشیم و 
برداشت از منابع آبی را کاهش دهیم تا شاهد 
افزایش سطح آب زیرزمینی باشیم. به گفتۀ 
وی به همین دلیل اگر هر سال فقط بتوانیم 
علیرغم توسعه، سطح آب زیرزمینی را ثابت 
نگاه داریم تا منابع آبی برای نسل آینده باقی 
بماند، می توان گفت عملکرد خوبی را ثبت 

کرده ایم.

سازه های آبخوان داری
در دشت ها

معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه 
بیرجند عنوان کرد: حدود ۷۰ درصد بارش 
با تبخیر و هدررفت از بین می روند یعنی 
بیش از ۲ هزار ۸۰۰ میلی متر آب تبخیر 
می شود و سدها در مناطق گرم و خشک 
استان ما راهکار درستی برای نگاه داشت 
آب های سطحی  نیستند و برای مدیریت 
آب ها بهترین راه حل این است که آب های 
روان را به زیر زمین هدایت کنیم. خاشعی 
آب  های  سفره  تغذیه  برای  کرد:  تصریح 
زیرزمینی در استان تنها راه حل و بهترین راه 
حل این است که در دشت ها و کوهستان 
ها، همچنین باالدست قنوات که در استان 

ما بیش از 6 هزار رشته قنات وجود دارد، 
سازه های آبخوان داری یا چاه های جذبی 
بیشتری ایجاد شود تا عالوه بر تأمین سفره 
های آب زیرزمینی، قنات ها نیز احیا شوند 
و از تبخیر این روان آب ها جلوگیری شود. 
وی خاطر نشان کرد: با تغدیه سفره های آب 
زیرزمینی و احیای قنوات می توان اشتغال 

ایجاد و از روند مهاجرت روستاییان کاست.

روان آب ها کجا می رود؟

این استاد دانشگاه بیرجند تأکید کرد: برای 
ایجاد سدها که برای مهار سیالب درست 
ابتدا  می شود یا دیگر سازه های آبی، در 

می  کجا  به  آب  این  بپرسیم  خود  از  باید 
مثال  عنوان  به  داد:  توضیح  خاشعی  رود. 
باالدست دریاچه ارومیه سدهایی را ایجاد 
این روان آب ها  بدانند  آنکه  کردند بدون 
باعث ادامه حیات دریاچه می شود و باعث 
خشکی آن شدند. وی افزود: در همین راستا 
برای ایجاد هر سازه آبی و سد باید مطالعات 
دقیقی انجام شود که با بستن هر مسیر آبی، 
باعث تخریب یک دریاچه، پوشش گیاهی 
دقیق  ریزی  برنامه  با  و  نشویم  تاالبی  و 

کمترین آسیب را به طبیعت بزنیم. به گفتۀ 
وی بهترین راهکار مانند دیگر کشورهای 
جهان این است که متولی آب را از بخش 
دولتی به بخش خصوصی و مردم واگذار 
کنیم و به عبارت دیگر حکمرانی آب را تغییر 
دهیم و تا زمانی که متولی آب بخش دولتی 

است کاری انجام نخواهد شد.

مهمترین راهکار

دانشکده  آب  مهندسی  و  علوم  دانشیار 
کشاورزی دانشگاه بیرجند یکی از مهمترین 
و  ها  آب  روان  آوری  جمع  راهکارهای 
و  است  شهری  سطح  در  آنها  از  استفاده 

افزود: بارش باران در شهر در سطوح پشت 
بام، آسفالت و فضای سبز و پارک ها می 
باشد. خاشعی بیان کرد: با وجود اینکه آب 
های جمع شده در پشت بام ها از کیفیت 
باالیی برخوردار است و می تواند حتی در 
باغچه ها استفاده  آبیاری  یا  بخش شرب 
شود ولی با توجه به قوانین شهرداری این 
باید  حتما  و  نیست  پذیر  امکان  موضوع 
به درون چاه برود و متأسفانه برای جمع 
آوری آب ها در سطح شهر چنین الزامات 

قانونی نیز داریم. وی تصریح کرد: روان آب  
های دیگر در سطح شهر می تواند با ایجاد 
مخازنی جمع آوری شود تا به جای خروج از 
شهر در این مخازن جمع شوند و در فصول 
دیگر برای آبیاری درخت ها و فضای سبز 
از آنها استفاده کرد، همچنین پارک ها می 
توانند چاه های خود را خاموش کنند و به 
در  آوری  های جمع  آب  این  از  آن  جای 

مخازن استفاده کنند. 

تحقیقاتی که دیده نمی شود

معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه 
مقاالت  و  تحقیقات  کرد:  اعالم  بیرجند 
آوری آب های  زیادی در چگونگی جمع 
روان در سطح شهری و مناطق مختلف و 
چگونگی استفاده از روان آب ها را داشته 
ایم اما مانند همیشه به دلیل ارتباط ضعیف 
دانشگاه و صنعت فقط در حد مقاله باقی 
مانده است و مسئوالن امر با نگاه عملی 
به آنها نگاه نمی کنند. خاشعی با بیان اینکه 
تاکنون در کشور و خراسان جنوبی در بخش 
از روان آب ها کار  استفاده  آوری و  جمع 
خاص و علمی انجام نشده است، گفت: اگر 
این طرح ها دیده و اجرایی شود بیش از ۲۰ 
درصد دیگر از روان آب ها را نیز می توان 
جمع آوری و از آن استفاده بهینه کرد. وی 
بیان کرد: آب منطقه ای در بخش منابع 
آب زیرزمینی، منابع طبیعی در احداث سازه 
به  کشاورزی  جهاد  و  داری  آبخوان  های 
عنوان مهمترین و بیشترین استفاده کننده 
از منابع آبی، متولیان اصلی در این زمینه 
هستند و شهرداری نیز در بخش روان آب  
مانند  تا  دارند  مهمی  نقش  شهری  های 
دیگر کشورهای جهان در ساخت و سازها و 
 قوانین، موضوع مهم جمع آوری روان آب ها 

را نیز مورد توجه قرار دهند.

طالق در استان
 روند افزایشی دارد

ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری 
خراسان  دادگستری  جرم  وقوع  از 
جنوبی گفت: متاسفانه در سال های 
جمعیت  به  نسبت  طالق  گذشته 
داشته  نسبی  افزایش  روند  استان 
است که باید به صورت ریشه ای با 
آن مقابله کرد.حجت االسالم وحدانی 
نیا در گفت و گو با ایرنا افزود: درصد 
این  در  پرونده های طالق  از  زیادی 
استان برگرفته از فقر فرهنگی زوجین 
است که باید مورد توجه دستگاه های 
متولی قرار گیرد. وی گفت: اقدامات 
بعضا  و  دستگاه ها  برخی  جزیره ای 
ارتباط  در  نهاد  مردم  سازمان های 
با کاهش طالق موثر نیست و باید 
این مشکل را به صورت ریشه ای و 
با هم افزایی و هماهنگی مورد بررسی 
و واکاوی قرار داد. معاون اجتماعی و 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
به  باید  ازدواج  مشاوره  کارگاه های 
صورت تخصصی دنبال شود، تصریح 
دلیل  به  مشکالت  از  بسیاری  کرد: 
مهارت های  از  زوجین  آگاهی  نبود 
که  می شود  ایجاد  زناشویی  زندگی 
عمدتا ریشه در فقر فرهنگی دارد. وی 
افزود: اختالفات خانوادگی، سوء رفتار 
دخالت  عاطفی،  و  فیزیکی  کالمی، 
مسئولیت پذیری،  فقدان  اطرافیان، 
اعتیاد به مواد مخدر، اختالالت روانی، 
ازدواج تحمیلی، نازایی و زندانی بودن 
همسر از مهمترین عواملی است که 
سال گذشته منجر به تشکیل پرونده 
در دادسراهای خراسان جنوبی شده 
است. وحدانی نیا از برنامه راه اندازی 
سامانه تصمیم ویژه متقاضیان طالق 
در استان خبر داد و گفت: از نیمه دوم 
 مهرماه سال جاری، سامانه “تصمیم “
درخواست  اینترنتی  دهی  )نوبت 
طالق( در شهرستان بیرجند اجرایی 
می شود و زوجین متقاضی طالق باید 
قبل از تشکیل پرونده در دادگستری، 
به سامانه تصمیم مراجعه کنند. وی 
طالق  تقاضای  ثبت  از  پس  افزود: 
که  سامانه  این  در  زوجین  توسط 
بهزیستی اداره می کند و قبل از ارجاع 
به مراکز مشاوره تقاضای افراد توسط 
روانشناس، مددکار و کارشناس  سه 
قرار  بررسی  مورد  اجتماعی  امور 
می گیرد. وی گفت: با راه اندازی این 
متقاضی  زوجین  درخواست  سامانه 
طالق قبل از مراکز مشاوره و محاکم 

قضایی غربالگری می شود.

خبر ویژه

 آگهي مزایده خودرو    کد مزایده: 1099003581000001
اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 8 دستگاه خودروی وانت مزدا و 
يک دستگاه مينی بوس ايسوزو )تيپ سحر( مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت به شماره فراخوان 1099003581000001
به فروش برساند. متقاضيان جهت بازديد به نشاني بيرجند، خيابان جمهوري اسالمي 2 

پشت پارك آزادي، اداره كل دامپزشكي مراجعه نمايند.
تاریخ بازدید: از 1399/03/06 لغايت 1399/03/24  

زمان بازدید: از ساعت 8 صبح لغايت17 تلفن تماس: 5- 056-32233821

روابط عمومي اداره کل دامپزشكي خراسان جنوبي

تاسيس موسسه غير تجاری توانمندسازی و كارآفرينی 
توان افزايان اميد در تاريخ 1398/12/26 به شماره ثبت 
530 به شناسه ملی 14009056526 ثبت و امضا ذيل 
دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت 
و  مشاوره  موضوع:  گردد. 1-  می  آگهی  عموم  اطالع 
آموزش هنرهای دستی و بومی و محلی جهت احيای 
هنرهای دستی و سنتی و اشتغال خانگی و راه اندازی 
بانوان  الخصوص  علی  افراد  كليه  برای  انفرادی  كارگاه 
سرپرست خانوار بدسرپرست و نيازمند با حفظ آرامش 
معيشتی  وضعيت  بهبود  رويكرد  با  و  خانواده  محيط 
زندگی، تربيت نيروی كارآفرين در نسل جوان، ارتقای 
سطح توانمندسازی بانوان، تالش برای حفظ كرامت بانوان 
خانه دار در ارتقای سطح زندگی و شغلی اين خانوار جهت 
توانمندسازی بانوان، مشاركت گرفتن برای خانواده هايی 
كه توانايی تهيه امكانات اوليه برای اشتغال را ندارد ، عام 
المنفعه بودن برای كليه اعضای تحت حمايت - به استناد 
 1398/12/12 مورخ   15209/3/3521 شماره  مجوز 
 فرمانداری شهرستان بيرجند تاسيس گرديد . 2 - مدت : 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركز اصلی : استان 
 خراسان جنوبی ، شهرستان بيرجند ، بخش مركزی ، 
 ، ))خسروی((  كوچه   ، خيرآباد  محله  بيرجند،  شهر 
كوچه ))چراغی بيرجندی(( ، پالك 8 ، طبقه همكف 
كدپستی 9715853793 4 - سرمايه شخصيت حقوقی 
4500000 ريال می باشد. 5 - اسامی و ميزان سهم الشركه 
شركا : خانم صديقه قربانی به شماره ملی 0640049311 
و آقای عباس قدری به شماره ملی 0640067697 و 
آقای محمد حسينی به شماره ملی 0640566715 و 
آقای حسين ترياقی به شماره ملی 0651045924 و 
آقای علی اكبر دهقانی به شماره ملی 0651710979 و 
خانم زهره دهقانی به شماره ملی 0651929288 و آقای 
علی اكبر عابدينی به شماره ملی 0652389058 و خانم 
مريم حسنی به شماره ملی 0652980457 و خانم زيبا 
قدری به شماره ملی 5239949077 هر يک دارنده مبلغ 
500000 ريال سهم الشركه را دارا می باشند. 6 - اولين 
مديران: آقای عباس قدری به شماره ملی 0640067697 
به سمت رئيس هيئت مديره و آقای علی اكبر دهقانی به 
شماره ملی 0651710979 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره و خانم مريم حسنی به شماره ملی 0652980457 
به سمت عضو اصلی هيئت مديره و خزانه دار و خانم 
زيبا قدری به شماره ملی 5239949077 به سمت عضو 
هيئت مديره و مديرعامل و آقای علی اكبر عابدينی به 
شماره ملی 0652389058 به سمت عضو هيئت مديره 
و آقای حسين ترياقی به شماره ملی 0651045924 به 
سمت عضو علی البدل هيئت مديره و خانم زهره دهقانی 
به شماره ملی 0651929288 به سمت عضو علی البدل 
هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند.7 - 
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه 
از قبيل چک و سفته و قراردادها با امضای ثابت خانم زيبا 
قدری )مديرعامل( و خانم مريم حسنی )خزانه دار( و در 
غياب خرانه دار با امضای آقای عباس قدری )رئيس هيئت 
مديره( همراه با مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی با 
امضای مديرعامل به همراه مهر موسسه معتبرخواهد بود. 
8 - اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه 9 - روزنامه 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه 
انتخاب گرديد. 10 - بازرسين : آقای محمد حسينی به 
شماره ملی 0640566715 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
صديقه قربانی به شماره ملی 0640049311 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت يک سال انتخاب گرديدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )849618(

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 10 درصد تخفیف

 نصب در محل

  شماره تماس: 1607 
آدرس : نبش رجایی 2

امداد باطری بیرجند

در صورت نارضایتی
 بازگشت وجه تا 48 ساعت 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 1۳ شهرستان بیرجند 

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود ششدانگ مزرعه و قنات بائره حاجی آباد تک ساروئی تحت پالك 
424- اصلی بخش 13 بيرجند دهستان القور مورد تقاضای آقای هاشم دستگير احدی از ورثه عباسعلی دستگير در 

روز چهارشنبه مورخ 1399/4/18 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به 
صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی و مجاورين شماره های فوق الذكر بوسيله اين آگهی اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يک از صاحبان امالك يا نماينده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاريخ 
تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح 

قضايی تقديم و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
تاریخ انتشار: 1۳99/۳/۳
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

فراخوان شناسایی شماره دو
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی در نظر دارد: از  شركت های خدمات 
مشاوره  و ساير شركت هايی كه تجربه كاری در پروژه های مشاوره در خصوص 

كاهش پيک مشتركين برق دارند ، براي انجام خدمات اجرايی طرح افزايش مشاركت مشتركين برق خانگی 
و تجاری در كاهش پيک و پاسخگويی بار، دعوت به همكاری نمايد. شركت های فوق  می توانند  اسناد 
ارزيابي كيفي را از تاريخ درج آگهي نوبت دوم روز شنبه تاريخ 1399/03/03 به مدت 5 روز كاري تا روز شنبه 
 1399/03/10 با مراجعه به سايت شركت به آدرس www.skedc.ir يا به نشانی بلوار پيامبر اعظم )ص(
سايت اداری - شركت توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی امور تداركات – اداره قراردادها دريافت 
نمايند.  آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده: تا پايان وقت اداري )ساعت 14:00( 
روز  شنبه 1399/03/17 نشانی تحویل اسناد: امور تداركات – اداره قراردادهای شركت توزيع نيروی برق 

استان خراسان جنوبی می باشد.
اين آگهي به منظور ارزيابي كيفي انتشار يافته و پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط طي مراحل بعدي 
دعوت به عمل خواهد آورد. ضمناً در قبال ارائه مدارك ارزيابي وجهي دريافت نخواهد شد. به مدارك و اسناد 
فاقد امضا، مخدوش، غير مستند و مداركی كه بعد از انقضای مهلت قيد شده در آگهی واصل شوند، ترتيب 
اثر داده نخواهد شد. بديهی است ارائه مدارك هيچ گونه حقی را برای متقاضيان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد 

ايجاد نخواهد كرد. ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد ارزيابی كيفی مندرج است. 
 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی 

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

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

چسب سهیل
آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 09155612533

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 
کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس 60- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
0915361۷611 -056320۴۴۴۴9



موفقیت و انرژی

اعمال عید فطر

زندگی تان را هدفمند کنید

هدفمند زندگی کنید. برای رسیدن به آرزوهایتان 
و تبدیل شدن به انسانی که دوست دارید، شما 
باید به کارهایی که انجام می دهید، دقت داشته 
باشید. دائما از خودتان بپرسید: »این کارهایی 
که انجام می دهم، مرا به هدف هایی که در 
 زندگی خود دارم می رساند؟« اگر دائما احساس 
بی حوصلگی می کنید، مدام در گذشته هستید 
و روزهای خود را بیهوده سر می کنید، به این 
خاطر است که شما فراموش کرده اید چه فرد 
بزرگی هستید و چه اهداف بزرگی دارید. باید 
مراقب وقت خود باشید. از زمان های آزاد خود 
برای انجام کارهای مورد عالقه تان استفاده کنید 

تا انرژی شما بیشتر شود. 

اعمال شب روز عید فطر

شب عید فطر، شبی است که خداوند پاداش های 
خود را به مؤمنان روزه دار می بخشد و آنان را مورد 
رحمت قرار می دهد. از این رو، هر انسان مؤمن 
باید از این فرصت نهایت استفاده را در ذخیره کردن 
ثواب و پاداش الهی بنماید و با انجام اعمال این 

شب، از فیض بیکران آن بهره مند گردد. 
مهم ترین اعمال شب عید فطر عبارت است 
خواندن  آفتاب،  غروب  از  بعد  کردن  غسل  از: 
دعای ویژه رؤیت هالل ماه، خواندن زیارت امام 
حسین علیه السالم ، احیای آن شب به دعا و 
نماز و استغفار، خواندن 10 رکعت نماز، خواندن 
دعای های مخصوص این شب، کنار گذاشتن 
زکات فطره. پرداخت زکات فطره در روز عید 
اهمیت  روز  این  در  است.  واجب  بر مسلمانان 
پیوند های اجتماعی بیش از پیش نمایان می شود 
و جامعه در جهت عاری شدن از فضای دو قطبی 
به گونه ای که  فقیر و غنی پیشروی می کند، 
اساس توزیع ثروت بر پایه عدل و انصاف خواهد 
بود. پرداخت زکات فطره به نوعی توجه دین به 

پیوند عبادت با روابط اجتماعی را نشان می دهد.
نماز عید دو رکعت است که نمازگزار در رکعت اول 
بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید 
و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت 
پنجم، تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو 

سجده بجا آورد و برخیزد.
سپس در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید، بعد از 
هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و 
به رکوع رود. بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد 

بخواند و نماز را سالم دهد. 

ماسک صورت با سفیده تخم مرغ

سفیده تخم مرغ به دلیل داشتن پروتئین در هیدراته 
کردن پوست بسیار عالی است. سفیده تخم مرغ را 

تا زمانی هم بزنید که کامال سفت شود.
سپس آن را در سراسر صورت و گردن بمالید و از 

مناطق حساس اطراف لب و چشم خودداری کنید.
ماسک را در حدود 1۵-10 دقیقه بگذارید تا در این 

مدت کاماًل خشک شود.
ماسک را به آرامی با آب گرم بشویید و با یک حوله 

نرم خشک کنید.

زنجبیل به کاهش اشتها کمک می کند

هر روز صبح با مصرف زنجبیل احساس نیاز به 
خوردن کمتر می شود. بهترین روش مصرف 
زنجبیل به منظور کاهش وزن، جوشانده زنجبیل 

است. 

ابتدا  است  الزم  زنجبیل  جوشانده  تهیه  برای 
مقداری آب را جوشانده و سپس دوتکه زنجبیل را 
به آن اضافه کنید. این مخلوط را مدتی بجوشانید 
و سپس از صافی رد کنید، مصرف آن هنگام 

صبح به تنظیم سطح قند خون کمک می کند.

 عالئم کم خونی 

کم خونی اغلب به صورت رنگ پریدگی صورت، 
یا  نفس  تنگی  سرگیجه،  ضعف،  بی حالی، 
اختالالت خلقی ظاهر می شود که این عالئم 
ارگان های  به  خون رسانی  در  اختالل  به دلیل 

مختلف است. افرادی که گیاهخوار هستند و 
گوشت را از برنامه غذایی خود حذف می کنند، 
ویتامین ب 12قرار  کمبود  معرض  در  بیشتر 
می گیرند. مرغ، ماهی، غذاهای دریایی اسفناج، 

جعفری و عدس منبع آهن هستند.

ارتباط عرق کردن با خوردن

از مهم ترین دالیل عرق کردن در هنگام غذا 
خوردن، خوردن غذاهای ادویه ای است، از جمله 
فلفل. فلفل دارای ماده شیمیایی  است که عصب 
هایی را تحریک می کند که باعث گرم شدن بدن 

می شوند. بنابراین بدن عرق می کند تا خود را خنک 
کند. به عالوه صورت ممکن است گر بگیرد و آب 
از بینی و چشم ها سرازیر شود.غذاهایی که حاوی 
ترکیبات اسیدی هستند، مانند سرکه، یا غذاهای داغ 

هم  خوردن آنها باعث عرق کردن می شود.

تقویت قلب و عروق با آفتابگردان

 دانه های کوچک آفتابگردان سرشار از فواید 
به  داده نسبت  بو  آفتابگردان  دانه های  است، 
از  شوند،  می  گوارش  راحت تر  خام  های  دانه 
این رو، اگر معده حساسی دارید، می توانید خرید 

محصوالت بو داده را مد نظر قرار دهید. گوارش 
هر چیز خام از جمله سبزیجات و دانه ها اندکی 
دشوارتر است زیرا به آنزیم های گوارشی بیشتر 
برای تجزیه آن نیاز است. این دانه به ویژه با 

تقویت سالمت قلبی عروقی پیوند خورده است.

امروزه با باال رفتن سن ازدواج، رواج »تک فرزندی« در کشور را نیز شاهد هستیم و آمارها حاکی از 
افزایش خانواده های دارای یک فرزند است. ترس از آینده فرزندان و تغییر در طرز تفکر و نگرش دختران 

و زنان منجر به گرایش تک فرزندی شده است. 
از جمله عوارض تک فرزندی می توان به افزیش بروز مشکالت روانی و خأل عاطفی به دلیل نداشتن هم 
بازی و هم صحبت، احساس تنهایی، خودخواهی، نداشتن قدرت انطباق و سازگاری ، ایجاد اختالل در 
تعامالت اجتماعی ، کاهش نیروی کار و ایجاد اختالل در اقتصاد آینده کشور اشاره کرد. از عوارض دیگر 

تک فرزندی افزایش جوامع سرد و بی روح و به هم خوردن توازن و تعادل نسلی است. 

 مواد الزم: پنیر کم چرب  240 گرم،  سفیده تخم مرغ  2عدد،  پودر پروتئین وانیلی یک قاشق چای خوری، 
استویا  یک قاشق غذاخوری، عصاره وانیل  یک قاشق چای خوری، ژله توت فرنگی بدون قند  یک بسته،  
آب  به میزان الزم. روش تهیه: فر را روی دمای 1۶0 درجه سانتی گراد تنظیم کنید. ژله را طبق دستورالعمل 
روی بسته درست کنید. داخل مخلوط کن سفیده تخم مرغ و پنیر را هم بزنید تا کامال نرم و صاف شود. حاال 
داخل یک کاسه مایه پنیری را همراه پودر پروتئین، استویا و عصاره وانیل مخلوط کنید. مواد کیک را داخل 
یک تابه کوچک بریزید و تابه را به مدت 2۵ دقیقه داخل فر قرار دهید تا بپزد. بعد از این  که کامال خنک شد، 

ژله را روی آن بریزید و داخل یخچال قرار دهید. 

دسر خوشمزه برای دیابتی هاتک فرزندی

عید فطر، پاداش افطارهای خالصانه و  ُمهر قبولی انفاق 
های با قصد قربت است. فطر، عید خداجویی و خداترسی 
و خداپرستی است. عید فطر عیدی که زمین و زمان را غرق 
شادی و سرور کرده است. ساکنان زمین به شکرانه یک 
ماه عبادت و نیایش، عید گرفته اند و ساکنان آسمان نیز 
مأمور شده اند که جوایز و پاداش هایی را از سوی عرش 
الهی برای ساکنان این کره خاکی بیاورند و به راستی که 
در این روز بزرگ زمین و آسمان در جوش و خروش اند. 
عید فطر، روزی است که فطرت آدمی به واسطه سی روز 

اخالص، شکوفا شده و به معطر کردن فضای زندگی انسان 
می پردازد. به راستی که فطرت، چه عطر دل انگیز و روح 
افزایی دارد و زندگی در پرتوی فطرت چه زیباست! عید فطر، 
عید زیبایی های معنوی است. عید فطر، عید بشارت و عید 
سعادت است. این عید سعید، بر تمامی فطرت های بیدار 
مبارک باد. در پایان ماه مبارک رمضان و پس از یک ماه 
عبادت و روزه داری، اسالم روز اول ماه شّوال را عید قرار 
داده است؛ زیرا در این روز، انسان ها به فطرت خود بازمی 
گردند و متوجه عظمت خداوند متعال می شوند. در این روز، 

مسلمانان، جسم را به وسیله غسل کردن پاکیزه کرده و با 
پوشیدن لباس های تمیز و خوشبوکردن خود، آن را کامل 
می نمایند. پاکیزگی روح و جان شان نیز به وسیله دعا و 
مناجات و نماز صورت خواهد گرفت و سرانجام، پاکیزگی 
اموال و دارایی های آنها به وسیله فطریه دادن و کمک کردن 
به انسان های فقیر و نیازمند صورت می پذیرد. به راستی عید 
فطر، عید پاکیزگی و طهارت انسان هاست تا از این رهگذر، 

به فطرت اصلی و حقیقی خویش بازگردند.

عید سعید فطر، عید پاکیزگی مبارک
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یاد یاران

)شهید غالمرضا شریفی پناه،   بیرجند(: بنده و یا هر فرد مسلماني، وقتي نمونه هاي فراوان از خود گذشتگي و ایثار امت قهرمان و شهید پرور را مي بینم، احساس شرمندگي مي کنم 
و با تمام وجود از خداي خویش آرزو مي کنم؛ اي کاش چندین جان مي داشتم و براي  ادامه راه شهیدان عزیز و گرانقدر این امت، فدا مي کردم.

جدول کلمات4638                        

افقي: 1 - فیلمي به کارگرداني امیر قویدل- فلزي قوي با چگالي 
- خوشمزه  رود  مقصد  لشکر-  جناح  پذیر 2-  انعطاف  کاماًل  و  کم 
3- عروس مي گیرد- اثر امیل زوال- بلند 4- الکتریسیته- مهمترین 
از مصالح ساختماني ۵- شهري  آماده کردن-  باستان-  خداي مصر 
در بلژیک - کیمیا - گرانبها ۶- فزونیها- به الگو یا روابط ملموس یا 
ناملموس بین اجزاي یک گروه گفته مي شود که در اثر مشاهده یا 
بازشناخت الگو قابل تشخیص است- فشفشه 7 -رسوم- زینت دهنده 
مهماني- شهري در استان آذربایجان غربي 8- شهري در جنوب غرب 
تبریز- سال آذري- پرچم 9- بوي خوب زیر شکم آهو- تکبر- ارابه 
بزرگ جنگي 10- دختر- واژگون- آلودگي 11- ابراز مکانیک- مجرد 
آب  ورزشي-  هاي  رشته  از  یکي  انداز-  درخت  جسر 12-  نیست- 
بند- خونبها 13- شترکش- یک روش تکثیر گیاه- رمان ویرجینیاوولف 
دریایي نیروي  افسر   -1۵ پا  عضو  درکار-  اندیشه  اهریمن-   -14 

- اثر آگاتاکریستي

عمودي:
1- گونه اي انگور- نوعي روش تمرکز حواس 2- ضرر- از مراحل 
زراعت- الزم 3- پیشین - روبند- معلم اول 4- کلمه شرط- طایف 
هاي از تاتار- آوایي به معني نه- کله و سر ۵- همدستان- تارنما- 
جنس مذکر ۶- ضربه سر فوتبالیست- کوب، صدمه- برگها 7- 
رود فرانسه- دست درازي- وبا 8- نمایش- صداي گربه- خجسته 
9- بذر کتان- سرباز روس- کلمه اخطار و تنبیه 10- فداکاري- 
شیره چغندر قند- کاله فرنگي 11- گندم- دوقلو- هدیه و تحفه 
فرستادن 12- چون صد آید پیش ماست- همان یک است- حشره 
بقا 14-  و  ثبات  عیسي-  مرغ  دوستان-  غذا 13-  لذت  سمي- 
پرحرف- زره- از سازهاي موسیقي 1۵- اتومبیل ایتالیایي- یکي از 

غذاهای سنتی اصفهان

آیا می دانستید ۱۰۰g/۴۵mg سلنیوم در بوقلمون چه اهمیتی دارد؟
سلنیوم همراه با کلسیم، پتاسیم و ویتامین C-D-B6 و روی ) زینک( که همگی در گوشت بوقلمون است ضد کلیه سرطان ها به خصوص سرطان پروستات و سینه می 
باشد. سلنیوم تنظیم متابولیسم را به عهده دارد و برای از بین بردن سلول های غیر نرمال مؤثر بوده و اگر گوشت بوقلمون با قارچ و گوجه فرنگی میل شود خاصیت ضد سرطانی آن افزایش پیدا می کند.

پادرد عمدتاً نتیجه کمبود پتاسیم و منیزم بدن، اسپاسم ماهیچه انسداد و تنگ شدن سرخرگ، مشکالت وریدی تأثیر سوء دیابت روی عضالت، اعصاب پا، رگ گرفتگی و … تورم مفاصل است. استفاده از 
گوشت بوقلمون در خانواده به معنی باال رفتن فرهنگ مصرف خانواده می باشد

 و باالخره آیا می دانستید بوقلمون دارای ماده ای به نام COQ ۱۰ )اکسیر جوانی( می باشد که برای جلوگیری از پیری زودرس مفید است.  پس بی جهت نیست طبق 
تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا در روزنامه خبر مورخ ۸۷/۲/۲۸ گوشت بوقلمون گوشت معجزه گر حتی بهتر از ماهی معرفی شده است.

آیا می دانستید روی در بوقلمون ۱۰۰g/6۳mg بوده و روی باعث رشد خردساالن می شود، ضد سرماخوردگی است و به ساختن DNA و هورمون مردانه در بدن کمک می کند و همچنین 
روی باعث تنظیم سن بلوغ در افراد می شود.

همشهریان محترم:  در راستای ارتقای کیفی مصرف مواد پروتئینی در سطح تغذیه عمومی آحاد جامعه و توجه به خواص فوق العاده گوشت بوقلمون و به جهت پدیدار شدن ویروس منحوس کرونا و نیاز شدید سیستم ایمنی 
بدن به ویتامین های گروه  B - D    - K - E - A و سلنیوم  و اسید فولیک که همه به فراوانی در گوشت بوقلمون موجود می باشد و مقرون به صرفه بودن خرید آن در قیاس به دیگر گوشت ها به اطالع می رساند 

عرضه ویژه گوشت مذکور  به صورت الشه کامل و نیم الشه به قیمت
 مصوب دولتی به صورت گرم  و تازه از نژاد بیوتی فرانسه آغاز گردیده  است.

آیا می دانید با خوردن گوشت بوقلمون می توان به درمان چه بیماری هایی کمک کرد؟     در شماره بعدی آگهی  با ماهمراه باشید
آیا می دانستید سرانه مصرف گوشت بوقلمون در اروپا حداقل 15 برابر ایران است؟

3

آیا می دانستید میزان فسفر 

موجود  درگوشت بوقلمون

 4 برابر میگو  است؟

به یک کارگر ورزیده جهت 
کار در مرغـداری با شـرایط 

ذیــل نیازمندیم
* متاهل * حداکثر دو فرزند

* حداکثر سن ۳۰ سال
* پایه حقوقی  از ۱۳۰۰۰۰۰تــا 

۱۵۰۰۰۰۰ با بیمه
* بازنشستگی بیمـه  با ۲۰ ســال

 * همراه با سوئیت تمیز، تازه ساز، 
اجاره و کلیه قبوض رایگان

مواد برای خورش بوقلمون:
مواد الزم :

  گوشت بوقلمون     300 گرم
 سیب زمینی           دو عدد

 شوید خشک           دو قاشق غذاخوری
 پیاز خالل شده       یک عدد

 تخم آفتا ب گردان     یک قاشق غذاخوری
روغن زیتون     سه تا چهار قاشق غذاخوری

آب، نمک و زعفران             به میزان الزم
طرز تهیه :

 گوشت بوقلمون را به تكه های ریز قیمه ای 
پیاز و  درآورده و به مدت یک ساعت در 

زعفران قرار داده و در یخچال بگذارید.
و  پیاز  همراه  به  را  گوشت ها  سپس 
روغن زیتون روی حرارت مالیم بگذارید و 
تفت دهید، بعد دو لیوان آب به مواد اضافه 
کنید و بگذارید به مدت 45 دقیقه بپزد تا 
گوشت نرم شود. آن گاه سیب زمینی  و تخم 
آفتابگردان را اضافه  کنید. وقتی گوشت و 
سیب زمینی پخت و آب خورش غلیظ شد، 

در ظرف موردنظر بكشید و در صورت دلخواه 
بریزید. آن  روی  روغن زیتون  قاشق   یک 

در ضمن، می توانید این خورش را با نان و 
برنج میل کنید.

نکتـــه
می توان با گوشت بوقلمون انواع خورش، 
کباب، کتلت و خوراک را تهیه نمود. چاشنی 
های ترش مزه مثل آلو، تمبر هندی، رب انار 
و قره قروت این گوشت را بسیار خوشمزه 
گردن  و  ماهیچه  یا  ساق  نمایند.  می 

بوقلمون برای تهیه باقالی پلو با گوشت 
بسیار شكیل و مناسب است. هر ماهیچه 
بوقلمون بین 800 تا 1000 گرم است و برای 
4 تا 5 نفر کامالً کافی است. بال بوقلمون 
از دو قسمت کتف و ساعد تشكیل شده 
ای  ماهیچه  بوقلمون همانند  است. کتف 
ساعد  و  است  سفید  گوشتی  با  کوچک 
آن دارای گوشتی بسیار لطیف و خوشمزه 
است که می توانید از آن برای تهیه انواع 

ساالدها و خوراک ها استفاده نمایید.
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شناسایی 7 مبتالی جدید به کرونا در دو روز 

تعداد مبتالیان به کرونا در خراسان جنوبی در روزهای پنجشنبه و جمعه با شناسایی 5 و 2 نفر  به ۶۴۰ نفر رسید.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: روز 
پنجشنبه از ۸۸ آزمایش انجام شده، ۸۳ مورد منفی و 5 مورد مثبت اعالم شده است.مهدی زاده افزود: از 5 مورد مبتال ، یک نفر از بیرجند و ۴ نفر از شهرستان درمیان بوده 

است.برابر اعالم تعداد مبتالیان در روز جمعه هم 2 آزمایش مثبت بود که یک نفر از در شهرستان درمیان و نفر دیگر مربوط به شهرستان سربیشه است.

سؤاالت  به  پاسخگویی  *مسئول 
شرعی دفتر نماینده، ولی فقیه : مبلغ 
فطریه روزه داران خراسان جنوبی ۸ 
هزار و 5۰۰ تا ۹ هزار تومان و کفاره 

غیرعمد سه هزار تومان اعالم شد.
*نمازجمعه این هفته در چهار شهر 
استان با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی اقامه شد.
بهزیستی  مشارکت های  معاون   * 
آوری  جمع  پایگاه   ۳۴۰ برپایی  از 

فطریه و کفارات در استان خبر داد.
* فرمانده انتظامی نهبندان از توقیف 
۱۶ دستگاه موتورسیکلت و خودروی 
متخلف در قالب اجرای طرح ارتقای 

امنیت اجتماعی خبر داد.
جشنواره  به  آثار  ارسال  مهلت   *
مجازی “در روشنای رمضان” تا پایان 

ماه مبارک رمضان تمدید شد.
سرایان  دامپزشکی  اداره  *رئیس 
باقیمانده ها  پایش  برنامه  اجرای  از 
مراکز  و  دامداری ها  شیرخام   در 

جمع آوری شیر خبر داد.
* فرمانده انتظامی سربیشه از کشف 
۴ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق در 

این شهرستان خبر داد. 

اخبار  کوتاه 

توزیع ۳ هزار بسته معیشتی 
در مناطق مرزی استان

ایرنا - فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری 
خراسان جنوبی از آغاز توزیع سه هزار بسته 
کمک  رزمایش  قالب  در  معیشتی  کمک 
مومنانه توسط این قرارگاه در شهرستان های 
مرزی استان خبر داد. سردار تناکی در مراسم 
آغاز رزمایش کمک مومنانه در زیرکوه گفت: 
تومان  هزار  معیشتی ۱5۰  بسته  هر  ارزش 
است که ۶۰۰ بسته در زیرکوه توزیع شد و بقیه 
بسته ها روزهای آینده در شهرستان های مرزی 

درمیان، نهبندان و سربیشه توزیع خواهد شد.

برپایی15۳5 پایگاه برای فطریه

کمیته  مشارکت های  توسعه  معاون   - ایرنا 
امداد امام خمینی )ره( گفت: هزار و 5۳5 پایگاه 
ثابت و سیار در مکان های برگزاری نماز عید 
فطر، مراکز نیکوکاری و میادین و معابر استان 
برای جمع آوری فطریه و کفارات مردم برپا 
می شود. رفیعی افزود: 5۴ پایگاه امداد، ۱۷2 
مرکز نیکوکاری، ۳۹۰ شورای زکات روستایی، 
۳۹۱ مسجد و حسینیه و ۴۳۸ موسسه خیریه و 
سازمان مردم نهاد، وجوه زکات فطره و کفارات 
مردم را جمع آوری می کنند و هزار و ۶5۶ نفر 

در این زمینه همکاری دارند.

یارانه دستمزد برای ۶۸۴ شغل اولی 

در  اولی  نیروی شغل   ۶۸۴ - و سیما  صدا 
خراسان جنوبی از مزایای طرح یارانه دستمزد 
بهره مند شدند. مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گفت: تاکنون از ابتدای اجرایی 
شدن این طرح در استان و در ۱۴ مرحله، مبلغ 
یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان به ۱۷۰ واحد 
نیروی  نفر  پذیرنده برای به کارگیری ۶۸۴ 

شغل اولی پرداخت شده است.

کشف خودرو سرقتی کمتر از 1۰ دقیقه 

فرمانده انتظامی بیرجند از دستگیری سارق 
حرفه ای و کشف خودروی سرقتی در کمتر 
داد. وقوع سرقت خبر  از  دقیقه پس  از ۱۰ 
سرهنگ فوالدی افزود: با اعالم خبر سرقت 
یک خودروی پراید از سوی فرد مالباخته به 
مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰تیم گشت یگان 
امداد، خودروی سرقت شده را هنگام خروج 
از شهرستان بیرجند به سمت زاهدان مشاهده 
وپس از گذشت ۱۰ دقیقه از وقوع و گزارش 
این سرقت، خودروی مورد نظر را توقیف و 
متهم را که از سارقان سابقه دار بوده پس از 
تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی کردند.

7 بقعه میزبان نمازگزاران عید فطر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: 
نماز عید سعید فطر در هفت بقعه متبرکه 
حجت  می شود.  برگزار  جنوبی  خراسان 
سید  امامزاده  افزود:  پور  بخشی  االسالم 
امامزاده  خوسف،  در  نصرآباد  ابوالقاسم 
سلطان مصیب، امامزاده سلطان کریم شاه 
امامزادگان  سرایان،  در  )ع(  حسن  سید  و 
سیدالحسین و سید علی )ع( در نهبندان و 
امامزاده زیدالنار )ع( در قاین، محل برگزاری 

نماز عید فطر در شهرستان ها خواهند بود. 

افتتاح یکصدمین فرستنده دیجیتال

خراسان  دیجیتال  فرستنده  یکصدمین 
جنوبی با حضور استاندار در روستای نوقند 
شهرستان درمیان افتتاح شد. این فرستنده 
که از مصوبات سفر استاندار به درمیان است 
همزمان با چهار فرستنده دیگر در روستاهای 
سیاه خونیک نهبندان، ماخونیک سربیشه، 

آفریز و سینیدر در قاینات افتتاح شد.

ایرنا - احداث ایستگاه نگهداری و پایش 
موارد  از  هکتار  هفت  وسعت  به  دام 
تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و 
استانداری بوده که از سال گذشته تاکنون 
معاون  است.  داشته  محسوس  پیشرفت 
فرماندار نهبندان گفت: ایستگاه نگهداری 
و پایش دام در روستای حیدرآباد نهبندان 

فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۶۰ از  اکنون 
طرح  این  افزود:  صادقی  است.  برخوردار 
با اعتبار یک میلیارد تومان در دست اجرا 
است. وی عنوان کرد: ایستگاه نگهداری 
و پایش دام حیدرآباد به عنوان بزرگترین 
مرکز پایش و نگهداری تخصصی شتر در 
کشور با وسعت هفت هکتار سازه دامداری 

و ۴۰۰ هکتار مرتع دست کاشت خارشتر 
است. شده  اجرایی  حیدرآباد  روستای  در 

امور  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
عمرانی فرماندار نهبندان گفت: تاکنون در 
۴۰۰ هکتار از این ایستگاه کاشت خارشتر 
انجام و در این ایستگاه احداث ساختمان 
پیش بینی  هم  دام  کشتارگاه  و  اداری 

پیشرفت  از  همچنین  وی  است.  شده 
دام  عرضه  میدان  درصدی   ۳۰ فیزیکی 
گفت:  و  داد  خبر  حیدرآباد  روستای  زنده 
این طرح با اعتبار 5۰۰ میلیون تومان در 
دست اجرا است. تفاهم نامه  ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( و استانداری با محوریت 
مرداد  در  اقتصادی  توسعه  و  اشتغالزایی 

زمینه  در  که  شد  امضا  گذشته  سال  ماه 
ایجاد، ساماندهی و تکمیل زنجیره پرورش 
شتر و دام سبک و تبدیل استان خراسان 
جنوبی به قطب تامین و ترانزیت شتر و 
محصوالت آن در کشور )هاب منطقه ای( 
و 22۰  هزار  سه  مبلغ  به  سال ۱۴۰۰  تا 

میلیارد ریال می باشد.

جنوبی  خراسان  گفت:  استاندار   - ایرنا 
شیوع  نظر  از  که  است  استان هایی  جزو 
ویروس کرونا به مرحله تثبیت رسیده است. 
محمدصادق معتمدیان در جمع خبرنگاران 
هنوز  کرونا  موضوع  وجود،  این  با  افزود: 
باید  مردم  همچنان  و  نرسیده  اتمام  به 
اجتماعی  گذاری  فاصله  و  دستورالعمل ها 
را رعایت کنند. وی گفت: در زمینه کرونا 
و  خورد  رقم  استان  در  خوبی  اتفاقات 
مهمترین  از  یکی  بیماری  مدیریت  برای 
بین  هم افزایی  و  هماهنگی  موضوعات 
از  زیرا همواره  است  دستگاه های مختلف 

تصمیمات ستاد ملی کرونا تبعیت کردیم.
اجتماعی  فشارهای  برخی  وی  گفته  به 
ابتدای شیوع ویروس کرونا وجود داشت که 
مراکز مختلف تعطیل شود اما مساله کرونا 
موضوع جهانی بوده و مختص یک استان 
تصمیمات  از  باید  لذا  نیست  و شهرستان 
ملی تبعیت می کردیم. نماینده عالی دولت 

در خراسان جنوبی گفت: اگر امروز شاهد 
آرامش نسبی استان هستیم به خاطر این 
است که تصمیمات عجوالنه و احساسی 
نبود چرا که در برخی مناطق اینقدر میزان 
حساسیت را باال بردند که حواشی ایجاد شد. 
وی تاکید کرد: موضوع سالمت در اولویت 
زندگی،  اما  دارد  قرار  استان  و  کشور  اول 
امنیت مردم هم  معیشت، کسب و کار و 
افزود: هیچ  اهمیت است. معتمدیان  حایز 
کشوری به اندازه ما تحت فشار نیست اما 
با این وجود با آرامش در حال مهار کرونا 
در  هستیم در حالی که مشاهده می کنید 
آمریکا و کشورهای توسعه یافته چه اتفاقاتی 
رخ می دهد. حاال با افتخار اعالم می کنیم 
در کشور و استان ما از ابتدای شیوع کرونا 
مشکلی برای تامین کاالهای اساسی نبوده 
و این موفقیت بزرگ مدیریتی کالن کشور 

بوده که افتخاری برای نظام است. 

مدیریت تامین اقالم حفاظتی

وی با بیان اینکه برخی کشورها صادرات 
اقالم مرتبط با کرونا را ممنوع اعالم کردند 
گفت: ما جزو استان هایی بودیم که هیچ 

تولیدی در ارتباط با اقالم مربوط به کرونا 
نداشت و استانی هم حاضر به کمک نبود اما 

به ظرفیت های داخل توجه کردیم.
همان  از  افزود:  جنوبی  خراسان  استاندار 
واحد  قاینات  شهرستان  در  اول  روزهای 
خود  خط  تغییر  با  شوینده  محلول  تولید 
اقدام به تولید مواد ضد عفونی کرد و از هر 
کمکی که ممکن بود به این واحد تولیدی 
فروگذاری نشد و به مرحله ای رسیدیم که 

بازار اشباع شد.
وی با اشاره به واردات ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
ماسک با استفاده از ظرفیت مرز در خراسان 
جنوبی گفت: این اقدام در تامین نیاز مراکز 
درمانی و بیمارستان بسیار اثرگذار بود اما در 
شرایط افزایش تقاضا بحث عرضه مدیریت 
شد. معتمدیان همچنین به ورود گروه های 
جهادی در تولید اقالم بهداشتی اشاره کرد 
و افزود: اجازه ندادیم هیچ کمبودی احساس 
مدیریت  موفقیت  دالیل  از  یکی  و  شود 
کرونا نیز همین بود.استاندار خراسان جنوبی 
گفت: از هفتم فروردین به بعد ثبات و روند 
کاهشی را در استان داشتیم که قطعا حاصل 
کادر  پرخطر  و  فرسا  طاقت  تالش های 
درمانی و بهداشتی بوده است. وی عنوان 

کرد: جزو استان هایی بودیم که ۸۳ درصد 
مردم از دستورالعمل ها تبعیت کردند و نمونه 
آن را در روز ۱۳ فروردین مشاهده کردیم 

که نشان از فهم و فرهنگ مردم دارد.

مقایسه ابتال به کرونا 
در استان و کشور 

استان  در  کرونا  بیماری  وضعیت  به  وی 
خراسان جنوبی اشاره و بیان کرد: به طور 
میانگین در سطح کشور از هر ۱۰۰ هزار 
نفر ۱2۳ نفر مبتال شده اند اما در استان این 
آمار به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۶۳ نفر مبتال 
بوده و نسبت بهبودیافتگان نیز در کل کشور 
۷۳.۴ درصد و در استان ۷۳.۹ درصد است. 
از  را  غربالگری  طرح  اجرای  معتمدیان 
اقدامات مهم انجام شده در استان برشمرد 
که با همکاری بسیج مستضعفان و تیم های 
بهداشتی استان انجام شد و نقش مهمی در 

مدیریت بیماری داشت.
با اشاره به اقدامات دولت یازدهم و   وی 
دوازدهم در حوزه بهداشت و درمان استان 
گفت: قبل از دولت یازدهم تعداد تخت های 
از ۹۰۰  بیمارستانی خراسان جنوبی کمتر 

تخت بود که امروز به هزار و ۶۰۰ تخت 
رسیده است.استاندار خراسان جنوبی افزود: 
تخت های مراقبت های ویژه در کشورهای 
 ۱۰۰ هر  برای  میانگین  طور  به  مدعی 
این  ما  استان  در  اما  تخت  نفر ۷.5  هزار 
عدد به ۱۰.5 رسیده است و ماه های آینده 
تخت های عمومی و ویژه افزایش خواهد 
یافت. به گفته وی عمال هم مشاهده شد 
در  پشت  بیماری  هیچ  ابتال  پیک  در  که 
ارائه  در  تبعیضی  هیچ  و  نبود  بیمارستان 
خدمات بهداشتی و درمانی دیده نشد، حتی 
اتباع بیگانه هم از خدمات رایگان بهره مند 
شدند. معتمدیان با اشاره به فوت ۴5 نفر در 
استان خراسان جنوبی بر اثر کرونا تاکنون 
شاهد  شدت  به  فروردین  نیمه  از  گفت: 
کاهش مرگ و میر در استان بودیم که در 
تحلیل فوت شدگان نیز اغلب آنان دارای 

سنین باال یا بیماری زمینه ای بودند. 
رعایت  با  هم  پرخطر  مشاغل  افزود:  وی 
پروتکل های بهداشتی به مرور به کار خود 
ادامه خواهند داد اما همچنان سفر نرفتن و 
حضور نداشتن در مراکز تجمعی مورد تاکید 
به طول کامل در  بیماری  تا چرخه  است 

استان قطع شود. 

پیشرفت ۶۰ درصدی شکل گیری هاب شتر 

کرونا در استان بر مدار تثبیت

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

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

تعدادی همکار آقا و خانم جهت کار 
در کارگاه قنادی نیازمندیم.

 0901  557  8978 یم
ند

زم
نیا

لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 
)لوازم پراید، پژو ، پیکان و...(

به فروش می رسد. 0905995۳۴۶۲ شی
رو

ف

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

حمل بار حسینی 
جابجایی تخصصی بار و اثاثیه منزل 

داخل و خارج شهری به تمام نقاط کشور
با تیم کارگری و بارچین ماهر

کامیونت - کامیون - تریلی
سید محمد حسینی  1636 161  0915

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش 1۷ شهریور 3۲
09365643596 - عباسپور

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658۲68  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

۳۲۴۳5۶8۶ - 09۳۶5۲۳701۴-091570۶۳۲۲0 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

به ۲ نفر خانم مجرد و با تجربه 
جهت کار در سالن زیبایی واقع 

در خیابان معلم نیازمندیم .
09159۳87۲۳9

یم
ند

زم
نیا

تأسیسات ساختمانی بهداشتی هاونگی
انجام تاسیسات فاضالبی و سرد و گرم 

برای کلیه پروژه های ساختمانی ، تجاری 
و اداری با نیروهای مجرب

همچنین سرویس و نصب کولر نیز پذیرفته می شود.
0990۲۲۴۲۶۶۴

فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی هاونگی 
فروش انواع آبگرمکن، کولر، هود و گاز

سینک و شیرآالت و روشویی های کابینتی 
تعویض شیرآالت کهنه با شیرآالت جدید

"به مناسبت افتتاحیه با تخفیفات و اقساط 
بلند مدت ویژه"        0915۳۶1۳511

یک مجموعه اداری - فرهنگی برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود 
از افراد با شرایط ذیل دعوت به کار می نماید.

الف- مدیر داخلی )آقا یا خانم ترجیحا بازنشسته، حداقل ۳۰ سال سن، 
ترجیحا دارای سابقه مدیریتی و عالقه مند به کار گروهی، آشنا به کامپیوتر، 

آشنا به مسایل روز جامعه(
ب- روابط عمومی )خانم، دارای روابط عمومی باال و عالقه مند به کار 

گروهی، آشنا به کامپیوتر( 
متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به انضمام توضیحات مختصری از 
شرایط و توانمندی هایشان از طریق آیدی تلگرام  Ofoghbir9۸@  ارسال و پس 
از بررسی درخواست ها و تطبیق شرایط جهت مصاحبه تماس گرفته خواهد شد.

ری
ــا

مکـ
ه ه

بــ
ت 

ــو
دع

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰۹۱۵۷۲۳۸۰۰۱ - دباغی ی
جزئ

ی و 
 کل

ـه
ضـ

عر

شعبه 1: نبش معلم ۵0    شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 0۵631101

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

091566944۲8- 0915163۷165 - برات علیزاده
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
وم اِعطاَء الَزکاه یَعنی الِفطَره کما اِنَّ الَصلوه َعلَی النَبّی )صلی ا... علیه و آله( مِن تَمام الصلوه  اِنَّ مِن تَماَم الَصَّ

 تكمیل روزه به پرداخت زکات یعنی فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر )صلی ا... علیه و آله( 
کمال نماز است. )وسائل الشیعه، ج 6 ص 221، ح 5(

اصالح طلبان حاشیه نشین نمی شونددعوت نکردن از قالیباف برای وفاق ،کذب است

معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 
روز قدس فرمودند: عامل و مجرم اصلی 
 ، صهیونیستی  سرطانی  غّده   تشکیل 
دولت های غربی و سیاست های شیطانی 
کنار  در  تدریج  به  را  مقّدمات  بود.  آنها 
هم چیدند و سرانجام ضربه  خود را وارد 
آوردند و رژیم جعلی و دولِت بدون ملِّت 
این  آماج  کردند.  اعالم  را  صهیونیست 
ضربه در درجه  اّول ملّت فلسطین و در 
منطقه  این  های  ملّت  همه   بعد  درجه  
عرب  دولت های  اغلب  متأّسفانه  بودند. 
پس از مقاومت های نخستین که برخی از 
آنها تحسین برانگیز بود، به تدریج تسلیم 
ایران،  در  اسالمی  انقالب  طلوع  شدند. 
فلسطین  برای  مبارزه  در  فصل جدیدی 
بر  کار  مقاومت،  جبهه   ظهور  با  گشود. 
رژیم صهیونیستی سخت و سخت تر شد 
و البّته در آینده بسی سخت تر هم خواهد 
شد. ایشان در ادامه افزودند: به همه  کسانی 
که دل در گرو مسئله فلسطین دارند چند 
آزادی  برای  مبارزه  می کنم:۱.  توصیه 
فلسطین، جهاد فی سبیل ا... و فریضه و 

مطلوب اسالمی است. پیروزی در چنین 
مبارزه ای تضمین شده است، زیرا فرد مبارز 
حّتی در صورت کشته شدن هم به اِحدی 
الُحسنیین دست یافته است. به جز این، 
مسئله  فلسطین یک مسئله  انسانی است، 
پس محدود کردن آن به یک مسئله صرفًا 
فلسطینی و حّداکثر عربی، خطایی فاحش 
است. آنها که سازش چند عنصر فلسطینی 
یا حّکام چند کشور عربی را مجّوز عبور از 
این مسئله  اسالمی و انسانی می شمرند، 
به شّدت دچار خطا در فهم مسئله و احیانًا 
دچار خیانت در تحریف آنند.۲. هدف این 
مبارزه، آزادی همه  سرزمین فلسطین از 
بحر تا نهر و بازگشت همه  فلسطینیان 
آن  کاستن  فرو  است.  خویش  کشور  به 
این  از  گوشه ای  در  دولتی  تشکیل  به 
تحقیرآمیزی  شیوه   به  آن هم  سرزمین، 
که در ادبّیات صهیونیست های بی ادب از 
آن یاد می شود، نه نشانه  حق جویی است 
و نه نشانه ِ واقع بینی است. ۳. هر چند بهره 
گرفتن از هر امکان حالل و مشروع در این 
مبارزه ُمجاز است و از جمله حمایت های 
به  اعتماد  از  باید  مؤّکداً  ولی  جهانی، 

جهانِی  مجامع  نیز  و  غربی  دولت های 
ظاهراً یا باطناً وابسته به آنها پرهیز کرد.  
امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا 
را در سراسر جهان می شمارد، اّما هیچکس 
نپرسیده و نمی پرسد قاتل و مسئول صدها 
هزار شهید و اسیر و مفقود در کشورهایی 
را  اروپا در آن آتش جنگ  و  آمریکا  که 
مهّمی  نکته  کرده اند کیست؟ ۴.  روشن 
که نباید از نظر نخبگان سیاسی و نظامی 
آمریکا  بماند، سیاست  اسالم دور  جهان 
درگیری ها  انتقال  در  صهیونیست ها  و 
برخی  است.  مقاومت  جبهه   پشت  به 
سیاستمداران کشورهای مسلمان نادانسته 
و برخی دانسته در خدمت این ترفندهای 
از  جلوگیری  راه  گرفته اند.  قرار  دشمن 
عمدتًا  خباثت آمیز،  سیاست  این  اجرای 
خواست و مطالبه ِ جّدی جوانان غیرتمند 
در سراسر جهان اسالم است. نباید توصیه  
امام خمینی عظیم را از نظر دور بدارند که 
فرمود: هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا و 

نیز البّته دشمِن صهیونیست بکشید.
رژیم  حضور  عاّدی سازی  سیاست   .۵
صهیونیستی در منطقه یکی از عمده ترین 

سیاست های ایاالت مّتحده  آمریکا است. 
برخی دولت های عربی منطقه که نقش 
پادوی آمریکا را ایفا می کنند، در این باره 
به تهّیه  مقّدمات الزم آن، از قبیل ارتباطات 
این  پرداخته اند؛  آن  امثال  و  اقتصادی 
تالش ها یکسره عقیم و بی نتیجه است. 
۶. اصلی ترین توصیه  اینجانب توصیه به 
تداوم مبارزه و سامان بخشیدن به سازمان 
های جهادی و همکاری آنان با یکدیگر و 
گسترش عرصه  جهاد در همه  سرزمین های 
فلسطینی است. همه باید ملّت فلسطین را 
در این جهاد مقّدس یاری کنند. همه باید 
دست مبارز فلسطینی را ُپر، و پشت او را 
محکم کنند. ما با افتخار، هر چه در توان 

داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد. 
۷ـ سخن آخر آن است که فلسطین متعلّق 
به فلسطینیان است و باید با اراده  آنان اداره 
شود. طرح همه پرسی از همه  ادیان و اقوام 
فلسطینی -که از نزدیک به دو دهه  پیش 
از این ارائه کرده ایم- تنها نتیجه ای است 
فردای  و  امروز  های  چالش  بر  باید  که 
آن مترتّب شود. در این طرح، فلسطینیاِن 
یهودی و مسیحی و مسلمان، در کنار هم 
در یک همه پرسی شرکت و نظام سیاسی 
کشور فلسطین را تعیین می کنند؛ آنچه 
قطعاً باید برود نظام صهیونیستی است و 
صهیونیسم، خود بدعتی در آئین یهود و 

بیگانه از آن است.

جبهه  دبیرکل  آقاتهرانی،  مرتضی  حجت االسالم 
شرق  دانشجویان  و  طالب  با  دیدار  در  پایداری 
تهران با بیان اینکه برخی با نسبت هایی همچون 
مورد  را  وفاق  جلسات  برگزارکنندگان  پدرخوانده، 
حمله قرار داده اند، گفت: من صراحتاً می گویم که 

در  شرکت  برای  قالیباف  آقای  از  نکردن  دعوت 
جلسات وفاق حتماً خالف واقع است. چرا که در 
جلسه وفاِق ویژه کاندیداهای احتمالی که با جلسه 
اصلِی حدود ۳۰ نفره متفاوت بود و در منزل آقای 
قالیباف  آقای  از  دوستان  باید  شد،  برگزار  نادران 
از اعالم پذیرش شرایط جلسه مبنی  بعد  بپرسند 
بر پایبندی و حضور نداشتن به عنوان نامزد ریاست 
جمهوری، علت شرکت نکردن ایشان در جسات 
وفاق دقیقا چیست و چرا بعضی از طرفداران شان 
برای فرافکنی موضوع کذب دعوت نکردن از ایشان 

را مطرح می کنند.

عضو سابق شورای عالی اصالحات گفت: پس اینکه 
اصالح طلبان در مقطعی به هر دلیل از رده مدیریتی 
را  اصالحی شان  برنامه های  نتوانند  و  شوند  خارج 
اجرایی کنند اصاًل نمی تواند به معنای حاشیه نشینی 
و به محاق رفتن تفکر اصالح طلبی تلقی شود.  کمالی 

توضیح داد: در حقیقت، اصالح طلبی در نهاد انسان 
نهادینه شده است و از زمانی که بشر پا به عرصه 
وجود گذاشته، کوشیده تا اوضاع را بهبود بخشد و برای 
تحقق هدف هایش تالش های الزم را انجام داده است. 
تاکید مؤکد می کنم، اینکه چهره های اصالح طلب با 
ممنوعیت و محدودیت هایی روبه رو شده اند به هیچ 
وجه نباید نشانه ای از زوال اصالح خواهی قلمداد شود. 
کمالی افزود: حرکت جریان اصالح طلبی مثل حرکت 
زمان است. آنهایی که به راحتی می توانند عقربه های 
یک ساعت را نگه دارند، محال است بتوانند مانع گذر 

ساعت  و روزها شوند.

فلسطین برای فلسطینیان 

اجماع احمدی نژادی ها  روی  حاجی بابایی

در  مجلس  در  ارومیه  منتخب  جالل زاده 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »شکر 
خدا گفتگوی سازنده ای بود و آقایان نیکزاد و 
حسینی با همدلی و صمیمیت برای تشکیل 
مجلس قوی و در تراز انقالب اسالمی دست 
دکتر حاجی بابایی را باال بردند و با تمام توان 
مجلس،  ریاست  کرسی  تصدی  برای  او  از 
از این گفته شده  حمایت خواهند کرد. پیش 
بود که نیکزاد، حسینی و حاجی بابایی در حال 
رایزنی برای انتخاب یک گزینه برای ریاست 
مجلس یازدهم هستند. حمیدرضا حاجی بابایی 
در مجلس دهم ریاست فراکسیون نمایندگان 

والیی را بر عهده داشت.

احمدی نژاد دخالتی در مجلس ندارد

دفتر محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم 
انتخابات  در  نژاد  احمدی  کرد:  اظهار  دهم  و 
هیئت  انتخاب  در  و  نداشت  دخالتی  مجلس 

رئیسه مجلس جدید هم دخالتی ندارد.

فالحت پیشه دروغ می گوید

روزنامه  مسئول  مدیر  شریعتمداری  حسین 
کیهان نوشت: اظهارات اخیر آقای فالحت پیشه 
نماینده مردم اسالم آباد غرب در مصاحبه ای که 
بالفاصله با استقبال گسترده رسانه های دشمن 
رو به رو شد، ادعا کرده است: »ما شاید ۲۰ تا ۳۰ 
میلیارد دالر به سوریه پول دادیم و باید از سوریه 
پس بگیریم«! این اظهارات ضمن آنکه عوامانه 
است، با دروغ های شاخداری همراه است که 
حتی دشمنان تابلو دار انقالب هم به خاطر حفظ 
پرستیژ خود حاضر به طرح و بیان آن نیستند. 
این تردید جدی وجود دارد که عوامل خزنده 
دشمن با استفاده از نگاه دم دستی و معلومات 
را در پس  معرکه  ایشان  اندک فالحت پیشه، 

طوطی صفت کرده باشند. 

مجلس فعلی در راس امور نیست

کرد:  اظهار  باران  بنیاد  مدیرعامل  امام،  جواد 
اتفاق های رخ  داده در این چند مدت باعث شده 
مجلس در ایران موضوعیت خود را از دست 
بدهد؛ به عنوان مثال وقتی به دلیل شیوع کرونا 
مجلس را ۲ ماه تعطیل می کنند یا نمایندگان 
در انتخاباتی کاماًل غیررقابتی و کم رأی انتخاب 
می شوند، قبل از هر کاری الزم است مجلس 
آورد. در واقع  به دست  را  اعتبارش  جایگاه و 
مجلسی که االن می بینیم دیگر در رأس امور 
نیست و نمی تواند حرف اول و  آخر را بزند و این 
مجلس نمی تواند در برابر نافرمانی و بی نظمی ها 

مانع تراشی کند. 

بقاع متبرکه و زیارتگاه ها بعد از عید فطر 
بازگشایی می شود

رئیس جمهور گفت: بقاع متبرکه و زیارتگاه ها 
که  متعددی  جلسات  و  رایزنی ها  به  توجه  با 
ستاد ملی مقابله با کرونا با متولیان این اماکن 
داشته اند، مقرر شده بعد از عید سعید فطر با 
اماکن  این  شد،  خواهد  اعالم  که  شرایطی 
بازگشایی شود. امیدواریم با رعایت این شرایط 
و دستورالعمل ها از سوی عاشقان اهل بیت)ع( 

امکان زیارت این بقاع متبرکه فراهم شود.

افزایش ۲۰۵۰ تومانی قیمت دالر
 در اردیبهشت امسال

افزایشی  روند  با  سال  ماه  دومین  در  ارز  بازار 
های  صرافی  در  که  ای  گونه  به  شد.  همراه 
بانکی سطح کشور، هر اسکناس دالر آمریکا با 
افزایش نرخ مواجه شد. هر اسکناس دالر آمریکا 
با رشد ۲۰۵۰ تومانی نسبت به آخرین روز کاری 
فروردین ماه سال جاری، به رقم ۱۷۳۰۰ تومان 
به متقاضی دریافت دالر آمریکا فروخته شد. سال 
گذشته نیز در اردیبهشت 98، به یکباره نرخ ارز 

نسبت به ماه قبل، روند صعودی داشت.

 فروش ٣۰ درصد سهام عدالت مجاز شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ای 
اعالم کرد: همه دارندگان سهام عدالت که قصد 
فروش قسمتی از سهام خود را دارند می توانند 
از سه شنبه به شعب بانک هایی که قباًل در آن 
دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن 
حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی 
کرده اند، مراجعه و با تکمیل فرم های مربوط 
نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از 

سهام خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

رونمایی مرکز آمار از تورم اردیبهشت

ساالنه  تورم  نرخ  کرد:  اعالم  آمار  مرکز 
اردیبهشت ماه ۱۳99 برای خانوارهای کشور 
همین  به  نسبت  که  رسیده  درصد   ۲9,8 به 
کاهش  درصد  واحد   ۲.۴ قبل،  ماه  در  زمان 
نقطه ای،  تورم  نرخ  از  منظور  نشان می دهد. 
درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه 

مشابه سال قبل است. 

اقسـاط ۱۲ تـا ۲۰ مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان
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