
سرمقاله

یکشنبه 26 مرداد 1399 * 26 ذی الحجه 1441 * 16 آگوست 2020  روزنامه صبح استان * سال بیست و سوم* شماره 4705  

 

 

 

اسرائیل مرتکب  انفجار بیروت 
شده باشد بهایش را می دهد

دبیر کل حزب ا... : 

صفحه  ۶

اصالح طلبان پیگیر منتخبان 
خود پس از انتخابات نیستند

سلیمی نمین  : 

مجلس نشان داد مواضع خود 
را بر مردم ترجیح می دهند

مازنی ، نماینده مجلس دهم :

صفحه  ۶

صفحه   ۶

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

شیرینی تحقق مردمی کردن اقتصاد 
در پروژه های اقتصادی استان

 “این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، مردم  بنیاد است؛ یعنی بر 
محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده  مردم، سرمایه  
مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند. اما »دولتی نیست« به این معنا نیست که دولت 
در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت  
سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دسِت مردم است، مال 
 مردم است؛ اما دولتـ  به  عنوان یک مسئول عمومیـ  نظارت می کند، هدایت می کند، 
کمک می کند”. ۶ سال پیش، یکم فروردین ماه ۱۳۹۳ که رهبر معظم انقالب، این 
بیانات را در حرم مطهر رضوی ایراد فرمودند، برای خیلی ها باور پذیر نبود، مگر می شود 
مردم، پایه اصلی برنامه های اقتصادی باشند و آیا اقتصاد قوی می تواند بر پایه سرمایه 
های اندک مردم، بنا گردد؟ اما واقعیت این است که از اصول اساسی انقالب اسالمی 

ایران، مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد است ... ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

#  من ماسک می زنم

آنچه که مشخص است مظلومیت و معصومیت کودکان در کنار به کارگیری سازمان یافته آنها در معابر شهر ابهام بزرگی را در نوع برخورد شهروندان با این پدیده ایجاد کرده است. برخی از همین کودکان درآمدهای چند صد هزار تومانی در هر 
شبانه روز دارند و عده ای نیز که با سادگی برای تامین معاش خانواده می آیند شب ها با دست خالی بازمی گردند، اما همه اینها به نقش کمرنگ دستگاه های حمایتی و اجتماعی شهر اشاره دارد که تا کنون نتوانسته اند ... مشروح در صفحه ۳

پیام تسلیت  رئیس قوه قضائیه
 برای درگذشت آیت  ا... ربانی

در پی رحلت آیت  ا... محمدابراهیم ربانی مهموئی 
از سوی رئیس قوه قضائیه و نماینده مردم استان 
در مجلس خبرگان رهبری پیام  تسلیتی صادر شد. 
در بخشی از متن پیام آیت  ا... رئیسی آمده است: خبر 
ارتحال جانگداز عالم کبیر، مجاهد نستوه و مجتهد 
عارف حضرت آیت ا... محمد ابراهیم ربانی مهموئی 
موجب تاثر و تالم فراوان شد. ایشان عمر با برکت 
خویش را در راه اعتالی انقالب اسالمی و در راستای 
آرمان های امام راحل و فرامین مقام معظم رهبری 
علمیه   حوزه های  جمله  از  مختلف  سنگر های  در 
بیرجند، قم و نجف، دستگاه قضایی، امامت جمعه 
و حل و فصل امور مردم در عین صفا، صمیمیت و 
سادگی سپری کرد. اینجانب این ضایعه جبران ناپذیر 
را محضر عموم مردم متدین و والیتمدار خراسان 
جنوبی به ویژه سلسله جلیله  روحانیت تسلیت عرض 
نموده و برای اهل بیت و سایر بازماندگان صبر جمیل 
و اجر جزیل و برای آن فقید سعید، علو درجات را از 

درگاه ایزد منان مسئلت می کنم.

5استان رکورد دار بیشترین ثبت  ازدواج در ایران5انقالب مسکن برای رفع نیاز جمعیتی خراسان جنوبی3آغاز توزیع کتاب های درسی دانش آموزان استان

 آزادگان نماد اقتدار
 نظام جمهوری اسالمی

استاندار در دیدار با جمعی از آزادگان :

 کاسبی دست های پشت پرده از ترحم شهروندان بیرجندی

رشد مافیایی کودکان کار 
در خیابان های مرکز استان

جناب آقای علی فرهادیان وخاندان محترم وابسته
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه غمناک درگذشت  پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی 
و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم 
غفران و رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی  -  بیمارستان ایران مهر

“هوالحی”

چهلمین روز عروج بزرگمرد ایمان و عمل 

زنده یادحاج محمد خندان
را امروز یکشنبه 1399/5/26 ساعت 18 در کنار آرامگاه 
 ابدی اش واقع در بلوک 6 قطعه هفتم بهشت متقین

 به سوگ می نشینیم و دعای خیر شما بزرگوارانی را که با حضور 
خالصانه در مراسم تشییع و ارسال پیام های همدردی بر ما منت 

نهادید ، نثار روح پاک و بی آالیش آن عزیز خواهیم کرد.

با احترام خانواده خندان

جناب سرهنگ ناصر فرشید
فرمانده محترم نیروی انتظامی خراسان جنوبی 
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، توانمندی و مدیریت 
شایسته شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده ، ضمن قدردانی 
از تالش های ارزنده جناب سرهنگ مجید شجاع در دوران تصدی 

مسئولیت ، سربلندی و توفیق روز افزون جناب عالی 
را از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو داریم.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان خراسان جنوبی

رحلت عالم مجاهد و مبارز انقالبی

 حضرت آیت ا... حاج شیخ
 محمد ابراهیم ربانی مهموئی )رحمت ا...علیه( 
موجب تأثر و تأسف گردید. خدمات آن روحانی وارسته در دستگاه 
قضایی، امامت جمعه و حوزه های علمیه شهرستان بیرجند و دفاع 
 ایشان از ارزش های اسالمی، ترویج و نشر معارف نورانی اهل بیت 
علیهم السالم و تربیت شاگردانی فاضل، خاطره  ای ماندگار از 

 آن عالم بزرگوار باقی خواهد گذاشت. امیدواریم روح ایشان با ارواح مطهر محمد و آل محمد
)صلوات ا... علیهم(، محشور گردد و خداوند به بازماندگان صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

شهرداری و شورای اسالمی شهرستان بیرجند 

تکریم و قدرشناسی

 به حکم ادب و وظیفه، از همه عزیزان و بزرگوارانی که با تماس تلفنی، ارسال و انتشار پیام های 
خواهر عزیزم  دادن  از دست  در غم  را  و شبکه های مجازی حقیر   تسلیت در جراید 

قرین محبت و تفقد خود قرار دادند به ویژه:
حضرت آیت ا... عبادی نماینده معزز ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه 
محترم شهرستان بیرجند، علما و روحانیت معظم، جناب آقای مهندس معتمدیان 
استاندار محترم خراسان جنوبی، خانواده معزز شهدا و ایثارگران و تمامی مدیران 
سازمان ها، نهادها، بانک ها، دانشگاهیان، واحدهای تولیدی و اقتصادی، نیروهای 
نظامی و انتظامی استان، ریاست و دبیر محترم اتاق بازرگانی، مدیران محترم صنعت 
تایر کشور، مدیر عامل محترم هلدینگ امید و اعضای محترم هیئت مدیره و کلیه 
های  هیئت  کویرتایر،  عزیز  کارکنان  و  کارشناسان  مدیران،  مشاوران،   معاونان، 
مذهبی و موسسات خیریه و موقوفات، کانون هنرمندان، انجمن بیرجندی های مقیم 
تهران و همشهریان عزیز بیرجندی و خانواده های محترم کریم پور، فرزین، خیریه و 

لطفی صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری نمایم. 
برای تمامی سروران ارجمند سالمتی، سعادت و عاقبت بخیری از درگان ایزد منان آرزومندم.

 سید محمدحسین زینلی

مالقات مردمی با 

مدیرحج و زیارت خراسان جنوبی
روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته

ازساعت 8 صبح الی 12 ظهر

تلفن هماهنگی و ارتباط مستقیم: 
05632446969

روابط عمومی حج و زیارت خراسان جنوبی

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خراسان جنوبی  جهت تکمیل حوزه بازاریابی  و 
پشتیبانی دستگاه کارتخوان نیرو می پذیرد. متقاضیان می توانند جهت کسب  اطالعات 
 بیشتر همه روزه از ساعت 8صبح تا 13 به آدرس شرکت واقع در انتهای بلوار مدرس ، 
نبش مدرس 61 ، ابتدای میالن مراجعه و یا با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند.

32323292 - 09159371053

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

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

10تا 20درصد کودکان با شنوایی 
طبیعی به بدشنوایی یا تنبلی 

گوش مبتال هستند.
برای آشنایی بیشتر با خدمات، شنوایی 
قائم را به شماره 10008590  ارسال نمایید

اناهلل و انا الیه راجعون

ارتحال جانگداز مجتهد مخلص و عالم گرانقدر

حضرت آیت ا... حاج شیخ
 محمد ابراهیم ربانی مهموئی )رحمت ا...علیه( 

 که عمر پربرکتش را وقف خدمت به مردم نمود موجب تاثر و تالم  
گردید. این مصیبت را به همه مردم شریف و بیت آن زنده یاد تسلیت 
 عرض نموده و از خداوند برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

حوزه و پایگاه شهیدنواب صفوی )بسیج اصناف(

صفحه   5

جناب آقای مهندس حمیدرضا یوسفی 
عضو محترم هیئت مدیره 

شرکت تعاونی تجارت گستر صنوف خراسان جنوبی
بانهایت مسرت انتخاب جناب عالی را به عنوان 

نایب رئیس اتاق تعاون استان تبریک عرض نموده، رجاء واثق داریم 
حضور ارزشمندتان با ویژگی های خاص و توانمندی که در شما سراغ 
داریم موجبات رشد بخش تعاون و خدمت رسانی بیشتر به تعاون کاران 

استان خو اهد بود. موفقیت شما را آرزومندیم.

اتاق اصناف مرکز استان - هیئت مدیره و مدیر عامل 
شرکت تعاونی تجارت گستر صنوف استان خراسان جنوبی
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ایرنا - مدرس حوزه و دانشگاه گفت: ما نه 
تنها حق به خطر انداختن جان خود را نداریم 
بلکه حقوق دیگران و حفظ جان مردم یک 
حق الناس و رعایت آن ضروری تر است.
افزود:  مختاری  محمد  االسالم  حجت  
موارد  دقیق  اجرای  با  باید  عزاداران  همه 
و  کنند  رعایت  را  حق الناس  بهداشتی 
برگزاری مراسم به گونه ای باشد که برای 

هیچ کس مشکلی ایجاد نشود و اعجاب 
دوست و دشمن هم برانگیخته شود. وی 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  گفت: 
در برگزاری مراسم سوگواری با توجه به 
هم  قانون  که  است  الزامی  کرونا  شیوع 
به این موضوع تاکید دارد و افراد متدین 
و مومن باید بیشتر از دیگران به رعایت 
موقت  جمعه  امام  ورزند.  اهتمام  قانون 
بیرجند افزود: دشمنان بهانه جوی ما از هر 
کاه، کوهی می سازند و چنین القا می کنند 
که کسی به مسائل بهداشتی و حفظ جان 
انسان ها توجهی ندارد و با عزاداری جان 
مردم را به خطر انداخته اند لذا امسال باید 
با رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی 

مراسم عزاداری ماه محرم را برگزار کنیم 
که مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد و 

جان کسی هم به خطر نیفتد.
اسالم  مقدس  شرع  در  کرد:  اظهار  وی 
هرگاه روزه و نماز موجب مریضی انسان 
هر  حد  چون  نیست  واجب  دیگر  شود، 
تکلیفی مریض شدن است که اگر حادث 
برداشته  انسان  از  تکلیف  آن  دیگر  شود 
گفت:  مختاری  االسالم  می شود. حجت 
مقام معظم رهبری به رعایت همه مسایل 
بهداشتی در برگزاری مراسم تاکید دارند و 
همه هیئت های مذهبی باید با حساسیت 
زیاد، مسایل بهداشتی را در برگزای مراسم 

عزاداری حسینی رعایت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: بسیاری 
از اقداماتی که نیروی انتظامی در سیستم 
انجام  اداری  و  سازمانی  مسئولیت های 
و  معروف  به  امر  تعریف همان  می دهد، 
نهی از منکری است که در دین آمده است. 
در  عبادی  المسلمین  و  االسالم  حجت 

دیدار با فرمانده جدید انتظامی استان اظهار 
کرد: شما هم شغل تان را انجام می دهید و 
هم به وظیفه دینی عمل می کنید و این 

توفیق بزرگی است که باید شاکر باشید. 
 استاندار خراسان جنوبی نیز در دیدار جداگانه ای 
نیروی  معاونین  و  فرشید  سرهنگ  با 

انتظامی استان گفت: نیروی انتظامی، طی 
سال های اخیر کارنامه قابل قبولی داشته و 
منشأ خدمات ارزنده ای در استان بوده است. 
معتمدیان با بیان این مطلب خاطرنشان 
کرد: مهمترین بازتاب و نتیجه این خدمات 
شایسته، نظم و امنیت مثال زدنی در استان 
است. وی  با اشاره به شرایط خاص خراسان 
جنوبی به لحاظ پهناوری سرزمینی و کم 
را  امنیت  و  نظم  ایجاد  تراکمی جمعیت، 
در  انتظامی  نیروی  خدمات  مهمترین  از 
یادآور  همچنین  وی  کرد.  عنوان  استان 
شد: افزایش کشفیات مواد مخدر و کاهش 
آمار تخلفات نیز بازتاب عملکرد مطلوب 
نیروی انتظامی می باشد. شایان ذکر است: 
سرهنگ فرشید، فرمانده نیروی انتظامی 
استان نیز طی سخنانی از نگاه ویژه استاندار 

به جایگاه پلیس قدردانی کرد.
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شیرینی تحقق 
مردمی کردن اقتصاد 

در پروژه های اقتصادی 
خراسان جنوبی

* بهروزی فر 

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول ( واقعیت این است که 
از اصول اساسی انقالب اسالمی ایران، مشارکت مردم در 
همه عرصه ها به ویژه اقتصاد است و یکی از مهمترین 
در  مردم  اسالمی، مشارکت  اقتصادی جمهوری  مسائل 

اقتصاد یا به تعبیری “مردمی کردن اقتصاد” می باشد. 
“مردمی کردن اقتصاد”، موضوع بسیار مهمی است که 
یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی بوده بر اساس 
آن، مردم خود را در مجموعه منافع و مصالح اقتصاد ملی 
فعالیت های  و  طرح ها  برنامه ها،  در  و  دانند  می  شریک 
اقتصادی مشارکت دارند، قاعده ای که تا همین چند وقت 

پیش، ردپایی بسیار کمرنگ در خراسان  جنوبی داشت. 
گواه این ادعا هم صحبت های رئیس دفتر رئیس جمهور و 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با مجری شبکه 
۲ سیما در تشریح رهاورد سفر هیئت دولت به استان است. 
محمد نهاوندیان، در آن برنامه گفت؛ “ خراسان جنوبی اگر 
قدری بخواهیم صریح صحبت کنیم ، در شاخص های 
مختلف توسعه ای در پایین ترین رده های استان های 
کشور از نظر درآمد، درآمد سرانه و از نظر سرمایه گذاری 
دارد، در سرمایه گذاری هایی که در طول سالیان  قرار 
استان  در  گرفته  صورت  ها  استان  از  خیلی  در  گذشته 
خراسان جنوبی، کمتر داشته ایم. البته این استان جوان 
است و استقالل این استان به عنوان یک استان مجزا، 
حدود ده سالی بیشتر نیست، یکی از اهداف استانی شدن 
این استان این بود که توجه بیشتری به آن شود. استان 
خراسان جنوبی با این که حدود ۹ درصد مساحت کشور را 
دارد ولی جمعیت آن ، چیزی کمتر از یک درصد جمعیت 
کشور است که این نشان می دهد که جاذبه های اقتصادی 
و سرمایه گذاری ها و زیرساخت های آن، آنچنان نبوده که 
جمعیت جذب کند و به همین دلیل در برخی از شهرها 
نامناسب خشکسالی  پدیده  ما  است.  مهاجرفرست  االن 
طوالنی مدت را نیز در این استان داشته ایم که نزدیک به 
۱۵ سال است میزان بارش کمتر از متوسط را در این استان 
شاهد بوده ایم. این خشکسالی به بعضی از روستاهای این 
استان آسیب وارد کرده و جمعیت برخی از روستاها به ناچار 
راهی شهرها و استان های دیگر شده اند. تجارت یکی از 
مزیت های بسیار مهم این استان است؛ استانی که صدها 
کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و می تواند 
سهم قابل توجهی از تجارت ما با افغانستان را داشته باشد. 

در این زمینه جای کار خیلی بیشتر از گذشته داریم”. 

گویا همان جا طلسم عقب ماندگی های استان در قالب 
حرف شکسته شد، چرا که نهاوندیان به این موضوع هم 
اشاره کرد که؛” خراسان جنوبی، می تواند به یکی از کانون 
های رشد کشور تبدیل شود”. و این یعنی، عزم بر ارتقاء 
شاخص های رشد در استان خراسان جنوبی جزم بوده 
و نمایندگان عالی دولت در این خطه شرقی نیز مکلف 
بوده اند در تحقق این مهم، همت گمارند، این که در ادوار 
گذشته و در زمان حضور دیگر استانداران دولت تدبیر و 
این هدف عالی به  تا  اتفاق هایی رقم خورده  امید، چه 
سر منزل مقصود برسد، یک بخش ماجراست اما آن چه 
امروزه شاهد آن هستیم، اجرای پروژه هایی کالنی است 
که با پیگیری های استاندار، همراهی دولت و سازمان ها و 
نهادهای انقالبی در سطح استان عملیاتی شده اند، پروژه 
هایی همچون ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی شهری و 
روستایی، طرح هاب منطقه ای شتر، احداث هزار هکتار 
مجتمع گلخانه ای و نصب و راه اندازی ۷۵۰۰ نیروگاه 
خورشیدی که تحقق هر کدام از آنها، سرمایه هایی کالن 
می طلبد که در نگاه اول از عهده خیلی از سرمایه گذاران 
به ویژه آنها که عایدات اندکی دارند، خارج است، لیکن 
آن چه در شرایط موجود رقم خورده، جلب مشارکت های 
با  این که زمینه و زیرساخت الزم  اندک مردمی است، 
افزایش سهم استان از کمک های بالعوض و تسهیالت 
به  معتمدیان  های  پیگیری  و  تالش  با  الحسنه   قرض 
گونه ای افزایش یافته که هر کس در حد بضاعت اندک 
خود، می تواند از این طرح ها، سهمی ارزنده داشته باشد. 

در  استان  به  نوبخت  دکتر  در جریان سومین سفر  اگر 
راه  و  نصب  نامه  تفاهم  امسال،  بهار  روزهای  آخرین 
اندازی ۷۵۰۰ پنل خورشیدی خانگی با یارانه های خاص 
به امضا می رسد، مقدمات کار برای جلب سرمایه های 
مردم چیده شده و بناست هر متقاضی با آورده های اندک 
خود، هم در تولید برق کشور نقش آفرینی کند، هم به 
درآمد ثابتی دست یابد که در ادامه راه در تغییر شاخص 
های ارزیابی استان، تأثیرگذار خواهد بود. به مثابه این 
به  کس  هر  شتر،  ای  منطقه  هاب  طرح  در  موضوع، 
ارزان قیمت دولت و  از تسهیالت  اندازه بضاعت خود، 
استفاده  )ره(  خمینی  امام  حضرت  فرمان  اجرایی   ستاد 
می کند و با خرید دام های وارداتی، ضمن این که در 
بازار پرورش نژادهای پربازده دام سبک نقش آفرین می 
شود و به غنای ذخایر دامی استان کمک می کند، در 
نیازهای گوشتی کشور و  تأمین  کنترل قیمت گوشت، 

عدم نیاز به واردات گوشت قرمز نیز مؤثر خواهد بود. 
مورد دیگر طرح های عمرانی و اقتصادی استان نیز به 
خوبی نشان می دهد، مقدمات حضور مردم در پروژه های 
مختلف چیده شده و چنانچه همراهی و مساعدت رقم 
بخورد و این برنامه ها تحقق یابند، این حضور و همراهی 
مردم که بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، 
سبب ایجاد انگیزه در مردم جهت پیشبرد اهداف کالن 
استان شده و باعث می شود تا دلبستگی و دلسوزی مردم 
نسبت به وضعیت موجود بیشتر شود و در نتیجه حاصلی 

غیر از توسعه خراسان جنوبی نخواهد داشت.

آیت  ا... محمد ابراهیم ربانی 
عالمی برجسته و مبارزی انقالبی 

علمای  از  و  عالیقدر  ربانی  مهمویی، مجتهد  ابراهیم  آیت ا... محمد 
برجسته استان خراسان جنوبی، روز جمعه ۲4 مرداد در سن ۹۳ سالگی 
براثر ابتال به بیماری کرونا در بیرجند به دیار باقی شتافت. به گزارش  
تسنیم ، محمد ابراهیم فرزند محمد علی و نواده شیخ محمد رضا ربانی 
مهمویی بیرجندی در سال ۱۳۰6 )ه.ش( در بیرجند دیده به جهان 
گشود؛ پس از تحصیل علوم مقدماتی در بیرجند نزد پدر و آقای رضوانی 
مهمویی به  منظور تکمیل تحصیل به حوزه علمیه قم رفت. وی در 
حوزه علمیه قم سطح را نزد شیخ اسدا... و مرحوم صدوقی و سید موسی 
صدر و مرحوم سلطانی آموخت و در سال ۱۳۲۹ )ه. ش( به نجف اشرف 
مهاجرت کرد و به تحصیل پرداخت و پس از آن با دختر آیت ا... فاضل 
قاینی پیوند ازدواج برقرار کرد. وی مدتی نزد بزرگان و اساتید حوزه به 
ویژه آیت ا... شاهرودی، میرزا حسین بجنوردی شاگردی نمود و موفق 
به دریافت درجه اجتهاد از این دو عالم بزرگوار و همچنین اجازه روایت 
حدیث از مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی شد. در سال ۱۳4۵ هجری 
شمسی از سوی مرحوم شاهرودی به عنوان وکیل تام االختیار به بیرجند 
اعزام شد و به انجام وظایف شرعی و تدریس مشغول شد و منشأ برکات 
زیادی برای منطقه جنوب خراسان و به ویژه بیرجند شد. آیت ا... ربانی 
طالب زیادی تربیت کرد که تعداد زیادی از آنان از فضال و مدرسین 
حوزه علمیه بیرجند، مشهد و سایر شهرها هستند و همچنین عده ای از 
 شاگردان این عالم نام آشنا در پست های قضایی مشغول خدمت هستند . 
وی عالوه بر اقامه نماز جماعت، تدریس، قضاوت و سایر فعالیت های 
مرتبط فرهنگی در عرصه اقتصادی نیر خدمات شایان توجهی انجام 
داد که از آن میان می توان به عضو هیئت موسس کارخانه کویر تایر و 
کارخانه صابون سازی بیرجند اشاره کرد. آیت ا... ربانی اولین امام جمعه 
بیرجند پس از انقالب بود و سال ها در دیوان عالی کشور و شورای عالی 
قضایی مسئولیت داشته است. بنا بر اعالم بیت آن مرحوم؛ آیت ا... ربانی 
سال ها در دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی مسئولیت داشته 
است و در حوزه های علمیه قم، بیرجند و نجف کسب علم کرده و 

از آیت ا... سید محمود شاهرودی و امام خمینی)ره( اجازه اجتهاد دارد. 
پس از اعالم خبر درگذشت آیت ا... ربانی ، پیام های تسلیت به صورت 
جداگانه از سوی رئیس قوه قضائیه و نماینده مردم استان در مجلس 
خبرگان رهبری ، نماینده ولی فقیه در استان ، استاندار خراسان جنوبی ، 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ، نمایندگان مجلس و  ... صادر شد.

حفظ جان و سالمتی مردم  
در عزاداری ها حق الناس است

نماینده ولی فقیه : رسالت نیروی انتظامی امر به معروف و نهی از منکر است

عملکرد نیروی انتظامی در استان، قابل قبول است

اظهارنامه مالیاتی و تنظیم لیست بیمه
حضوری و غیرحضوری )تنها با یک تماس( در خدمات اداری کارپردازان 
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* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 

* ارائـه مشـاوره در انتخـاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات
* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی
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     لولـه بازکنـی 
روزی

بانه 
  ش

آگهی شناسایی و در صورت نیاز به کارگیری نیروی شرکتی 
شرکت خدمات عمومی و پشتیبانی نشاط آوران خدمت صادق در نظر دارد: 

جهت تامین نیروی انسانی نگهبان زن تعداد ۴ نفر از افراد واجد شرایط از طریق فراخوان و طی 
مراحل قانونی پس از انجام آزمون آمادگی جسمانی، مصاحبه تخصصی و در صورت نیاز آزمون 
 کتبی با هماهنگی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به صورت خرید خدمات از بخش 
غیر دولتی )شرکتی( به کارگیری نماید. متقاضیان واجد شرایط جهت ثبت نام و دریافت اطالعات 

بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به آدرس: www.bums.ac.ir مراجعه نمایند.
مهلت ثبت نام: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳

جدول رشته های مورد نیاز
عنوان شغلی ردیف

مورد نیاز
محل 
خدمت

تعداد نفر جنسیت
مورد نیاز

نوع 
پذیرش

شرایط احراز  مدرک 
و رشته تحصیلی

دارا بودن مدرک آزاد4زنبیرجندنگهبان زن1
تحصیلی دیپلم 

یا کاردانی یا 
کارشناسی در تمامی 
رشته های تحصیلی 
و معدل کل مدرک 
ثبت نامی حداقل 12

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 6 سربیشه 
حوزه ثبتی سربیشه سال یکهزار و سیصد و نود و نه به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر:

الف: بخش 6: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر مشتمل بر موتورخانه و چاه موتور منصوبه و استخر پالک ۳ فرعی 
از ۷۴- اصلی واقع در مزرعه استاد ابراهیم )مشهور به کالته محمدرضا( بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای آقای حسین شربت دار در روز ۱۳۹۹/۶/۲۳ 
 ساعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره 

ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 1399/5/26      محمد حسین مصلحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

انا هلل و انا الیه راجعون

ارتحال عالم جلیل القدر، فقیه عالی مقام

 آیت ا... ربانی مهموئی )ره( 
که عمر پربرکت خویش را در راه تحصیل و تدریس علوم و معارف دینی و خدمات اجتماعی گذراند 
و اشتهار ایشان به ساده زیستی و طهارت نفس زبانزد خاص و عام  بود، را محضر مقدس حضرت 
ولی عصر)عج(، مقام معظم رهبری، روحانیت معظم و عموم مردم حق شناس، باالخص بیت آن 
مرحوم تسلیت گفته و از درگاه الهی علو درجات را برای آن فقیه سعید و صبر توام با اجر را برای 

بازماندگان مسئلت داریم.

مکتب  نرجس )علیهاالسالم( بیرجند

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی شرق سویل )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۳۴ و شناسه ملی 
۱۰۹۸۰۱۴۰۲۱۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حمیدرضا اکبری به شماره ملی ۰۶۵۳۲۳۲۵۵۱ و آقای مسعود عثمانی بجد به شماره 
ملی ۳۶۲۱۳۳۴۴۱۶ و آقای علیرضا اکبری به شماره ملی ۰۶۵۱۷۷۱۱۸۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931036(

آگهی تغییرات شرکت کوهستان مهر مارینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۵ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۵۶۰۸۱۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱ - آقای اکبر بروشک به شماره ملی۰۸۶۰۲۹۷۴۱۱ و خانم ملیحه رحیم زاده گوگدره به شماره 
ملی۶۳۵۹۹۱۳۶۸۲ و آقای محمد مهدی فرزین کوشک مهدی به شماره ملی ۰۹۲۲۷۱۴۱۰۱ به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲ - آقای محسن صفری به شماره ملی۶۵۲۹۹۵۵۵۷۷ 
به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمدرضا کاظمی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۶۴۶۶۰ به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931026(
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۱۵۱ قطعه گلخانه ای آماده واگذاری به متقاضیان

۱۵۱ قطعه گلخانه ای در ۴ شهرک گلخانه ای خراسان جنوبی آماده واگذاری به سرمایه گذاران و فارغ التحصیالن بخش کشاورزی است. مسئول شرکت شهرک های 
صنعتی سازمان جهاد کشاورزی استان  گفت: این قطعات شامل ۱۰۱ هکتار در ۴ شهرستان سربیشه، نهبندان، سرایان و زیرکوه آماده واگذاری به متقاضیان است. سورگی 

افزود: تأسیسات آب، برق، آسفالت خیابان، فنس کشی دور مجتمع و تسطیح اراضی از اقدامات انجام شده برای تأمین زیرساخت ها در این مجتمع های گلخانه ای است.
پنجمین  عمر  از  سال  آخرین  در   *
داریم.  قرار  بیرجند  شهر  شورای 
تعریض خیابان ارتش، احداث شهرک 
صنوف آالینده، بهسازی میدان عبادی، 
جابجایی پادگان، اتصال میدان سفیر 
امید به بلوار خلیج فارس و امتداد بلوار 
پیامبر اعظم)ص(، فاز دوم پارک نشاط، 
برای  طبقاتی  های  پارکینگ  احداث 
رسیدگی  مدرس،  و  طالقانی  خیابان 
به میادین تازه تاسیس سپیده و سپاه، 
برای  غیرهمسطح  تقاطع   احداث 
چهارراه های شلوغ بیرجند به کجا انجامید؟

استان بخصوص  افق دید مدیران   *
مدیران بومی بسیار پایینه، اما مشکل 
اصلی در تفکر حاکم بر این دیاره، اول از 
همه باید تالش بشه این تفکر اصالح 
بشه چون اگه بهترین مدیران رو هم 
بیارین با این وضع همه محافظه کار 
میشن و دست به عصا حرکت می کنند.

*سالم من دوماه شده که سهام خودم 
... دادم ولی تاکنون  بانک  را تحویل 

پولی نریختند و جوابگو هم نیستند.

فکری  کنم  می  خواهش  با سالم   *
روستاهای  آب  مشکل  حل   برای 
مهدی آباد وعلی آباد بکنید با این اوضاع 
کرونا وگرما درسته مردم بدون آب باشند؟

حتی  و  شهرها  بندی  رنگ  چرا   * 
توصیه های کرونایی حذف شده است؟ 
در  کافی  اندازه  به  آنفلوآنزا  واکسن  آیا 
دسترس خواهد بود؟ آیا تمهیدات الزم 
برای ماسک و لوازم بهداشتی برای فصل 

پاییز و زمستان صورت پذیرفته است؟؟

* استفاده از پساب فاضالب بیرجند 
برای آبیاری فضای سبز بیرجند یکی 
از مهمترین منابع دائمی و به صرفه در 
طول زمان خواهد بود، ضمن اینکه از 
برداشت بی رویه آب از چاه های سطح 
جلوگیری  زمین  فرونشست  و  شهر 
بیرجند،  شهر  شورای  از  شود.  می 
شهرداری ، اداره آب، استانداری و شما 
رسانه محترم تقاضای رسیدگی به این 

موضوع را داریم.

دید  افق  “دیدگاه  خصوص  در   *
که  تا  دو  یکی  من  عزیز  مدیران” 
نیستن. این خطه اگر چه مردان بزرگی 
رو به جامعه ایران و جهان معرفی کرده 
نمیشه  رو هم  افراد ضعیف  اما سهم 
نادیده گرفت...هر کی شجاعت داشت 
تو جنگ شهید شد. هر کی نابغه بود یا 
رفت یا فراری شد از دست سیاست ها. 
شهرهای  رفت  داشت  ثروت  هرکی 
بزرگتر. جسارت نشه ولی واقعا قحط 
به  که  کسی  نیست  هست.  الرجال 
عنوان مدیر توانمند بشود اعتماد کرد. 
قبل از مدیریت با هزار تخریب مدیر 
سابق و راهکار موفقیت میاد جلو بعد 
که انتخاب شد میبینی صد رحمت به 
قبلی. ضمنا در بیرجند برخی سازمانهای 
نظارتی از بیکاری حتی در زندگی مردم 
هم سرکشی می کنند و ... یک مدیر 
توانمند هیچ اختیاری نداره... اگر بهترین 
مدیران جهان را بیارید در چهارچوب 
سیستم و فضای بسته نمیتونه کاری 
کنه چه رسد به مدیران محافظه کار 
محلی. بیشترین خیانت مدیران محلی 
به مناطق خودشان هست که مبادا برای 
آنها پرونده درست بشه... بعضی ها هم 
با گرفتن مدیریت تصور خدایی می کنند 
و حتی در مواردی کار مردم رو قفل می 
کنند تا خواهش ملت رو ببینند... جناب 
آقای استاندار محترم رحم نکنید حتی در 
صورت نیاز تعویض حداکثری مدیران 

ان شاء ا...

*از شهرداری بپرسید چرا سیستم برق 
مجهز  عمومی  فضاهای  و  ها  پارک 
به کلید محافظ جان و سیستم ارت 
نیست؟حتما باید مثل ماجرای پارک 
الله تهران کودکی جلوی چشم پدرش 

خشک بشه تا به فکری بیفتند!!!!

* آقایان مسئول یک فکری برای ما 
قراره  اگر  بکنید  غذایی  مواد  کاسبای 
روی  بشه چرا  گرونتر  قیمتها  روز  هر 
که  رو  ...کاالیی  میزنید  قیمت  کاال 
فروختیم با ۱۰درصد سود حاال باید ۵۰ 
درصد گرونتر بخریم ... هزینه هامون از 
کجا بیاریم. بیمه، برق، مالیات دارایی، 
عوارض  شهرداری، پول اجاره، کارگر .. 
همه برشکست شدن و دارن مغازه  را 

میفروشن ..

واقعا  شدگان  غرق  افزایش  مطلب   *
مهمه مسئولین توجه کنند واال مدیون 

مردم و بیت المال خواهند بود.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

آغاز توزیع کتاب های 
درسی دانش آموزان 

دانش  درسی  های  کتاب  توزیع 
توزیع  با  گذشته  روز  از  آموزان 
متوسطه  اول  پایه  های  کتاب 
آغاز  جنوبی  خراسان  مدارس  در 
سیما،  و  صدا  گزارش  به  شد. 
درسی  کتب  توزیع  مسئول 
گفت:  استان  پرورش  و   آموزش 
دانش آموزان پایه هفتم، پسران ۱۳ 
پایه  عنوان،   ۱۴ دختران  و  عنوان 
هشتم، پسران ۱۴ عنوان و دختران 
عنوان   ۱۳ نهم،  پایه  و  عنوان   ۱۳
کتاب دارند که همه تکمیل است.

دانش  کتاب های  افزود:  یعقوبی 
متوسطه  و  ابتدایی  دوره  آموزان 
دوم فنی و حرفه ای و کار و دانش 
از ۱۰ شهریور، دوره دوم متوسطه 
تمام  همچنین  و  نظری  رشته های 
مقاطع تحصیلی مدارس استثنایی از 
۱۱ شهریور توزیع خواهد شد. وی 
از تمدید مهلت زمان ثبت سفارش 
پایه های  تمام  جاماندگان  کتاب 

تحصیلی تا ۳۱ مرداد خبر داد.

خبر ویژه

کاسبی دست های پشت پرده از ترحم شهروندان مرکز استان

رشد  مافیایی کودکان کار
در شهر  بیرجند

چه کسی به فکر آینده
مردم استان است ؟

که  مدیران  دید  افق  مطلب  سالم. 
هم استانی عزیزی نوشته بودند واقعا 
درست است. من می خواهم از منظر 
دیگری به آن نگاه کنم و از رسانه های 
پرتالش استان هم می خواهم آن را 
پیگیری کنند. واقعا به این موضوع فکر 
کرده اید که ما اصال برنامه ای برای 
آینده استان داریم که بخواهیم افق 
مدیران را از روی آن بسنجیم. یک 
خیابان و یک بلوار مهم است اما آینده 
به  است.  آن  از  مهمتر  بسیار  نگری 
عنوان مثال آیا کسی به فکرآلودگی هوا 
در 2۰ سال آینده مرکز استان هست و 
سازمانی برای پیشگیری از ترافیک ۵ 
سال بعد هسته مرکزی بیرجند طرح 
که  است  آن  واقعیت  دارد؟  برنامه  و 
مدیران فعلی ما فقط برای مدت زمان 
مدیریت خودشان و برای امور جاری 
عوض  با  و  کنند  می  ریزی  برنامه 
شدن هر مدیر، سیاست های جدید 
 ایجاد و تالش های قبلی هم به هدر 
می رود اما شما در گذشتگان این رویه 
 را نمی دیدید. خوب یا بد در سال ها 
پیش شهرداری به اسم آقای کاشانی 
می آید و اینهمه درخت کاج را برای 
اما  رساند  می  ثمر  به  شهر  سبزی 
 شهرداران بعدی با آن چه کرده اند.

 روز جمعه که از روستا برمی گشتم برای 
 درختان اطراف جاده مشهد افسوس 
می خوردم که یک نفر با چه سیاستی 
آن را کاشت اما بعد از او چه شد. اگر دقت 
کنید یک طرف که متاسفانه خشک 
شده و طرف دیگر هم حال و هوایی 
ها  رسانه  نقش  که  اینجاست   ندارد. 
و ناظران بر امور پررنگ می شود و 
چرا  که  بخواهند  مسئوالن  از  باید 
و به چه دلیلی در برنامه ریزی فقط 
به  و  بینند  می  را  پایشان  جلوی 
باید  نیستند.  استان  آینده مردم   فکر 
 رسانه ها به جد از مسئوالن بپرسند 
و  دارند  ای  برنامه  چه  آینده  برای 
سمتی  چه  به  را  استان  است   قرار 
خراسان  آینده  به  شود  می  و  ببرند 

جنوبی امید بست ؟
م . ج  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

کاری - همه جهان با شیوع ویروس کرونا 
با چالش روبرو شد اما برخی افراد در این 
میان بیشتر در خطر و آسیب هستند از آن 
جمله  کودکان کارند. در حالی که خطرات 
نیست،  رویت  قابل  همیشه  کودک  کار 
تجربه نشان می دهد که بحران اقتصادی، 
در  کار  و  می کند  تشدید  را  کودکان  کار 
فضای بیرون احتمال شیوع این بیماری را 
بین آن ها تشدید خواهد کرد. این قشر عالوه 
بر اینکه خود در معرض آسیب این بیماری 
قرار می گیرند، با توجه به مسری بودن شدید 
ویروس تهدیدی برای انتقال و تسری به 
سطح  به  منظور  همین  به  است.  جامعه 
شهر رفتیم تا روایتی از وضعیت این پدیده 

اجتماعی در مرکز استان داشته باشیم. 

در این کار حرفه ای شده ام

میدان ابوذر، ایستگاه اتوبوس، نگاه خسته و 
صورت های قرمز ناشی از گرمای طاقت 
فرسای تابستان او را کالفه کرده و خودش 
را روی صندلی ایستگاه اتوبوس ولو می کند  
و دستمال کاغذی ها را کنارش می گذارد. 
 هر رهگذری که می بیند با خواهش از او 
بخرند  او  از  فالی  یا  دستمال  خواهد  می 
با   گاهی  حتی  گیرد  می  جواب  کمتر  اما 

ناسزاگویی برخی عابران روبرو می شود. 
از ۱۰  بزرگ شده؛  در کف خیابان  محمد 
سالگی فروش آدامس و دستمال کاغذی  را 
در خیابان های شلوغ  آغاز کرده است و به 
قول خودش دیگر در این کار حرفه ای شده  
اما  از تن  صدایش پیداست که از وضعیتش 
راضی نیست،  می گوید، “پدرش در زندان 
احوال   و مریض  دار  مادرش خانه  و  است 
مجبور  او  و  ندارد  کردن  کار  توان  است، 
است کار کند تا خرج خودش را در بیاورد؛ از 
عالقه اش به درس خواندن می گوید و اینکه 
نمراتش  و  خوانده  درس  هفتم  کالس  تا 
هم بد نبوده اما چون باید کار کند شاید از 
سال دیگر نتواند به مدرسه برود. از او می 
پرسم االن که وضع خطرناک شده و کرونا 
آمده چطور با آن کنار می آید که می گوید: 
چاره ای ندارم شکم گرسنه که کرونا نمی 
شناسند. اگر شب دست خالی به خانه بروم 

جلوی مادر خجالت زده می شوم!

فروش بیشتر در روز
به خاطر معصومیت دخترانه

هم  پاسداران  اجتماعی  تامین  راه  چهار 
میزبان خواهر و برادریست با ظاهری ژولیده 
و غبارآلود. قصه علی و زهرا متفاوت است.  
باال  بین ماشین های مدل  تابستان ها  آنها 
می چرخند تا شاید شیشه یکی از ماشین ها 
علی  بیاید.  پایین  اصرارهایش  برابر  در 
هایش   دستمال  فروش  برای  می گوید:  
بیشتری  فروش  زهرا  اما  کند  می  تالش 
بیشتر  بودنش  دختر  واسطه  به  شاید  دارد 
مورد توجه قرار می گیرد. آنها  دو سال پیش 
هم یکبار در طرح ساماندهی کودکان کار 
و خیابان جمع آوری شده  اند و حتی پدر 
 تعهد داده است که دیگر کار نکنند اما مگر 

می توان بدون پول زندگی کرد این را علی 
می گوید و خاطر نشان می کند: من دیگر 
برادر  و  خانواده  سرپرست  و  ام  شده  مرد 

بزرگتر زهرا هستم. 

جمع آوری ماسک برای روز مبادا!

ماسک  تا  دو  گوید:  می  کرونا  درباره  او 
خریدیم و هر شب آن را با صابون شستشو 

می دهیم و روز بعد استفاده می کنیم. البته 
گاهی ماشین های که عبور می کنند به ما 
ماسک هدیه می دهند که مادرم آن را جمع 

می کند برای روز مبادا!
سرنشینان  و  رانندگان  وقت ها  بعضی 
ماشین ها کیک و آبمیوه یا از خوراکی های 
داخل ماشین به او می دهند، با لبخند ادامه 
می دهد: خوراکی ها رو نمی خورم و برای مادر 
 و خواهر و برادرهایم می برم.  او می گوید :

شب پول های مان را به پدر می دهیم تا 
برای فردا خرید کند ؛ چون زندگی خرج دارد 
و الکی که نمی تواند شکم ما رو سیر کند. 
از او درباره پدرش می پرسم: بابا معتاده و 
حتی بعضی شب ها خونه هم نمیاد اما مادرم 
می گوید همین که سایه اش باالی سرمون 
است و مجبور نیستیم به هر کسی جواب 

بدهیم باید خدا را شکر کنیم. 

سال گذشته نمره الف شدم

حسن دیگر کودک کار این شهر می گوید: 
بابا  را  این  بودیم  خوشبختی  خانواده   ما 
می گوید اما پس از جنگ که مجبور شدیم 
بیایم ورق برگشت.  ایران  به  افغانستان  از 
بزرگ  پدر  دارایی  و  باغ  دیگر  اینجا  چون 
نبود و بابا مجبور بود کارگری کند تا زمانی 
 که از داربست افتاد و دیگر بهش کار ندادند. 
می گویم درس هم می خوانی، گفت: بله 
خیلی دوست دارم و سال گذشته نمره الف 
شده ام از کرونا می پرسم که پاسخ می دهد: 
دستکش  و  بزنید  ماسک  که  می گویند 
ما  اما  نمیرید  و  نگیرید  کرونا  تا  بپوشید 
نمی زنیم برای خرید یک ماسک باید ۱۵۰۰ 

تومان بدهم که خودش فروش یک بسته 
دستمال کاغذی است.

پشت صحنه کودکان کار

اما در کنار همه این روایت ها سکه کودکان 
روز  افزایش  دارد.  هم  دیگری  روی  کار 
نیز  را  این کودکان که چهره شهر  افزون 
است  کرده  دگرگون  اجتماعی  منظر   از 

گذارد.   می  جا  به  را  زیادی  های  پرسش 
بار پشت  چهره معصوم کودکان کار، این 
پرده هایی را پنهان می کند که توجه به 
بود.  خواهد  معضالت  این  حل  کلید   آن 
محمد رضا یکی از جوانان بیرجندی است 
این  زندگی  به  بارها  خودش  قول  به   که 
بچه ها موشکافانه دقت کرده است ، مطالبی 

را طرح می کند که شنیدنی است.

 دست های پشت پرده

همسرم  با  پیش  وقت  چند  گوید:  می  او 
نیت کردیم که کودکان ایستاده در چهارراه 
صیاد را برای نهار میهمان کنیم. وقتی آنها 
را صدا کردم و سوار ماشین شدند در چهار 
راه تامین اجتماعی ۴ کودک دیگر را هم که 
ایستاده بودند دعوت کردم و نکته جالب این 
بود که کودکان داخل ماشین اصرار داشتند 
آنها را سوار نکنیم چون از تیم ما نیستند و 
بقیه بچه های تیم مان در چهار راه معلم 
ایستاده اند. محمد رضا می گوید: با تمام 
سودجویی  افراد  کودکان،  این  معصویت 
پشت صحنه آنها را مدیریت می کنند و هر 
روز در چهار راه های مختلف شهر از آنها 
بیگاری می کشند که همین تیم بندی و 
کار گروهی آنها نشان از دست های آلوده 
ایست که از دل رحمی مردم و مظلومیت 

کودکان سوء استفاده می کنند.

شگردهای جلب ترحم 

بارها  گوید:  می  هم  رضا  محمد  همسر 
شده که در چهار راه اول معلم در ساعات 
پایانی شب از کودکان می خواستم که به 

 خانه برگردند، آنها کسری پول خود را اعالم 
می کردند و با اینکه آن را به آنها می دادم 
اما بعد از رفتن من دوباره همان جا یا یک 
چهارراه باالتر مشغول به کار می شدند و این 
یعنی که برخی از آنها هم به تکدی گری 
عادت کرده اند و هم متاسفانه از شگردهایی 

برای جلب ترحم مردم استفاده می کنند. 
او از مسئوالن می خواهد که برای جلوگیری 

از روند افزایشی حضور کودکان در معابر شهر 
برای کار و بعضا تکدی گری چاره ای جدی 
بیندیشند چرا که شعارها تا کنون نتوانسته 

دردی را از این زخم شهر درمان کند. 

ماسک و ضد عفونی کننده پیشکش! 

این  در  نیز  همشهریان  از  دیگر  یکی 
کار  مافیایی  اینها  گوید:  می   خصوص 
می کنند و از کودکان سوء استفاده می شود. 
بچه ها را به کار می گیرند در قبالش دستمزد  
با  هم  همشهری  بانوی  یک  دهند.   می 
ناراحتی می گوید: خیلی دلم می سوزد با چند 
تایی از آنها صحبت کرده ام یا پدر و مادر در 
زندان یا معتاد و آنها با عمو و خاله زندگی 
می کنند و مجبور هستند خرج خودشان را 
در بیاورند. او معتقد است: بارها گفته شده 
برای کودکان کار بودجه در نظر گرفته شده 
و ساماندهی می شوند ولی معلوم نیست این 
درباره  او  از  بودجه کجا مصرف می شود. 
ماسک و پروتکل های بهداشتی  کودکان کار 
می پرسم با خنده می گوید: خانم دل خوشی 
 داری اینها نون شب شون را به زور به دست 
می آورند ماسک و ضد عفونی کننده پیشکش!  

تاکنون کودکی بیمار نشده!

مسئول مرکز حمایتی و آموزشی کودک و 
خانواده مهر آفتاب بیرجند عنوان می کند:  
به گفته خود کودکان کار و  پیگیری های 
 مرکز تاکنون هیچ کدام از این کودکان و 
 خانواده های آنها به بیماری کرونا مبتال نشده اند.  
زهره رضایی پور  با بیان اینکه کودکان کار 
و خیابان در معرض ابتال به این بیماری قرار 

عنوان  به  می توانند  آنها  افزاید:  می  دارند، 
ناقل، سایر اعضای خانواده را نیز مبتال کنند 
و در درجه بعدی، حضور بی محافظ آنها در 
جامعه برای دیگر افراد نیز خطرآفرین است. 
ستاد  است  الزم  پس  اینکه  بیان  با  وی 
فرماندهی مقابله با کرونا به فکر این افراد 
که خود خطر بزرگی برای انتقال ویروس 
کرونا هستند، باشد، تاکید می کند: با تمرکز 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و متمرکز 
نرم افزاری  و  سخت افزاری  امکانات  کردن 
خود، یک برنامه ریزی صحیح  و در نهایت 

عملکرد جامعی در این زمینه انجام دهد. 

توصیه های بهداشتی و مراقبتی
 برای کودکان کار

وی با اشاره به اینکه  مرکز حمایتی آفتاب 
کار  کودکان  برای  مختلفی  های  فعالیت 
انجام شده است، یادآور می شود : معرفی 
تعداد ۴  خانواده ها به نهادهای ذیصالح  که 
کسب و کارشان بخاطر کرونا آسیب دیده 
کودکان   های  خانواده   با  تماس  و   است 
برای  توصیه ها و مراقبتهای بهداشتي و 
توزیع بروشور و پمفلت های آگاه سازی از 
جمله این اقدامات بوده است. مسئول مرکز 
حمایتی و آموزشی کودک و خانواده مهر 
آفتاب بیرجند  یادآور می شود: همچنین به 
۱۸۰ نفر از کودکان کار و  خیابان خانوادهای 
آنها اقالم بهداشتی توزیع شده است.  وی 
و  حمایتی  های  بسته  کرد:   نشان  خاطر 
کار  کودکان  های  خانواده  بین  معیشتی 
بین  نیز  غذایی   و سبد  است   توزیع شده 

خانواده های آسیب دیده از کرونا اهدا شد.

مسئوالن  کجایند؟

آنچه مشخص است مظلومیت و معصومیت 
کودکان در کنار به کارگیری سازمان یافته 
آنها در معابر شهر ابهام بزرگی را در نوع 
برخورد شهروندان با این پدیده ایجاد کرده 
از همین کودکان درآمدهای  است. برخی 
روز  شبانه  هر  در  تومانی  هزار  صد  چند 
برای  سادگی  با  که  نیز  ای  عده  و  دارند 
با  آیند شب ها   تامین معاش خانواده می 
دست خالی بازمی گردند اما همه اینها به نقش 
کمرنگ دستگاه های حمایتی و اجتماعی 
شهر اشاره دارد که تا کنون نتوانسته اند با 
سازماندهی این موارد قدمی بردارند. قدمی 
که اگر به هدفمند شدن کمک های مردمی 
بیانجامد  افراد  این  شدن  دار  شناسنامه   و 
می تواند هم گره ای از مشکالت نیازمندان 
و هم زخم کهنه کودکان  کند  باز   واقعی 
کار را از چهره شهر برهاند. وضعیت فعلی 
این  ادامه  شهر کامال روشن می کند که 
تنها  نه  امر  مسئوالن  توجهی  بی  و  روند 
تاثیر  تحت  را  کرونا  بیماری  شیوع  خطر 
قرار می دهد چه بسا با رشد و تقویت این 
پدیده مافیای قوی تری برای سوء استفاده 
از کودکان شهرمان شکل خواهد گرفت. 
مافیایی که در آینده برای فروکش کردن 
آسیب های اجتماعی آن بیش از االن به 

بودجه و همت نیاز خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت شهاب کویر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3006 و شناسه ملی 14004194536 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان جعفر 
زارعی به شماره ملی 0640087205 و سید عارف علمدار به شماره ملی 0640332544 و محمد حسین 
موذن به شماره ملی 0652575722 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2 - خانم زهرا محبوب به شماره ملی 5239844798 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمانه جعفری به شماره 
ملی 3674201941 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931031(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظروف یکبار مصرف سپهر درخشان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 703 
و شناسه ملی 10360023776 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس و به موجب گواهی بانکی شماره 1797644/98/1 
مورخ 1398/12/25 بانک سپه شعبه بیرجند مبلغ 3000000000 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت 
واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ شش میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ شش میلیارد ریال منقسم به ششصد هزار سهم 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبیده هزار ریالی با نام عادی می باشد.
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931028(

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی قرآن و عترت نوراالنوار بیرجند درتاریخ 1398/06/10 به شماره ثبت 499 به شناسه ملی 14008586374 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع : آموزش عمومی الف( آموزش قرآن کریم )روانخوانی، فصیح خوانی، قرائت، 
ترتیل و تحقیق ، حفظ ، ترجمه ومفاهیم وآموزش ادبیات عرب ( ب( آموزش قرآ ن صاعد ) دعا شناسی ،مناجات ،ابتهال، صحیفه سجادیه ، نهج البالغه ( ج( آموزش 
نغمات ) همخوانی ، تواشیح ، اذان ، مدیحه سرایی ، مرثیه سرایی و غیره ( د( آموزش احکام ) احکام عمومی ، احکام نوجوانان ، جوانان ، بانوان ، احکام اقتصادی و غیره( 
. امورفرهنگی ) تبلیغ وترویج ( الف( برگزاری محافل ، مجامع و همایش های قرآنی ، جشنواره های آیات ، نمایشگاه های کتاب و محصوالت قرآنی ب( اجرای تواشیح ، 
همخوانی ،ابتهال ، سرودهای قرآنی ،مدیحه سرایی ، مرثیه سرایی ج( برگزاری سخنرانی های مذهبی د( تولید ، توزیع و عرضه محصوالت و تبلیغات قرآنی . امورپژوهشی 
الف (تحقیق کاربردی در امور ، علوم و معارف قرآنی و سیره معصومین )ع( ب( تالیف ، تدوین کتاب و مقاله در حوزه قرآن و عترت ج( برگزاری نشست های تخصصی ، 
 همایش های علمی - تحقیقی - به موجب مجوز شماره 5654/98/31 مورخ 1398/05/15 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی تاسیس گردید . 2 - مدت :
 از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ،دهستان باقران ، روستای امیرآباد، خیابان امام علی)ع( ، کوچه 
امام علی)ع( 15 ، پالک 9 ، طبقه همکف کدپستی 9719115141 4 - سرمایه شخصیت حقوقی : 10000000 ریال می باشد. 5 - اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : 
خانم سمیه خسروی به شماره ملی 0651923298 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه، خانم سمیه گیوکی به شماره ملی 0651937981 دارنده 8000000 ریال سهم 
الشرکه ، خانم آرزو جهانبانی به شماره ملی 3621559078 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه 6 - اولین مدیران : خانم سمیه گیوکی به شماره ملی 0651937981 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سمیه خسروی به شماره ملی 0651923298 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آرزو جهانبانی به شماره ملی 
3621559078 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 7 - دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی، قراردادها و اوراق بانکی تعهدآور از قبیل 
چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای خانم سمیه گیوکی )مدیرعامل( به همراه مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت. 8 - بازرس: خانم ساره گیوکی به شماره ملی 

0651870739 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. 9 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931027(



موفقیت و انرژی

تقویت ذهن

یک قدم تا پیدا کردن هدف

حباب  بیایید.  بیرون  خود  شخصی  حباب  از 
زندگی  آن  در  که  است  دنیایی  شخصی شما 
می کنید. در این دنیای شخصی شما در مرکز قرار 
می گیرید و عالیق و آرزوهایی مثل کسب ثروت، 
جذابیت ظاهری و لذت های شخصی دغدغه  
اصلی شما به حساب می آیند. دنیای شخصی 
شما تمام جنبه های زندگی شما را احاطه کرده 
است و برای خواسته های خود در این محدوده 
دنبال دلیل نمی گردید. بنابراین وقتی دوست تان 
در مورد چاقی شما نظر می دهد ناراحت می شوید 
و احساس شرمساری می کنید؛ در حباب شخصی 
زیبایی ظاهری یک ارزش تلقی می شود  اما باید 

آنچه شما را شاد می کند اولویت باشد.

ذهن  تان را با این عادت ها قوی کنید

عاداتی که افراد دارای ذهن قوی از آن برخوردار 
هستند و بر اساس آنها زندگی می کنند عبارتند از: 
آنها روی دعای خیر مردم بیشتر از گنجایش الزم 
حساب باز می کنند. حس قدرشناسی و شکرگزار 

بودن همواره در وجود اینگونه افراد می درخشد.
این افراد به انسان هایی که دارای انرژی منفی 
هستند، اجازه دخالت در امور خود را نمی دهند. 
آنها از سرزنش کردن دیگران لذتی نبرده و از 
کشیدن  پایین  و  زدن  کنار  برای  وسیله  این 
اطرافیان خود استفاده نمی کنند. آنها مصیبت ها 
را به عنوان یک فرصت برای قوی تر شدن در 
نظر می گیرند. با هر مانعی که بر سر راه آنها 
قرار می گیرد، خود را بیشتر تقویت می کنند تا 
توانایی های خود را به این وسیله باالتر ببرند. 
تمرکز  با  تا  می کنند  سعی  همواره  افراد  این 
روی چیزهایی که در محدوده کنترل آنهاست، 
خود را مفیدتر نشان دهند. به  جای اینکه وقت 
و انرژی خود را در زمینه انجام کارهای بیهوده 
صرف کنند، سعی می کنند تا حداکثر تالش خود 
را برای بهبود توانایی های خود به کار گیرند. آنها 
همواره با ایجاد محدودیت ها و کرانه های خاص 
برای فعالیت های خود، سعی می کنند تا خود را 
تنها در آن زمینه ها پرورش و بهبود دهند. حتی 
اگر کسی از دست آنها ناراحت شود، آنها توانایی 
گفتن “نه” را دارا هستند. این افراد همواره سعی 
می کنند تا با ایجاد توازن بین فکر و احساس، 
روبه رو  آن  با  که  شده  حساب  ریسک های 
می شوند را بپذیرند. آنها سعی بر این دارند تا 
از محدوده آسودگی خود خارج و فرصت های 
جدیدی را امتحان کنند تا به اهداف خود برسند.

بهبود قدرت دستگاه ایمنی

مصرف میوه ، سبزیجات و آب میوه به بهبود 
دستگاه ایمنی کمک می کند؛ به خصوص مصرف 
متناوب ویتامین C باعث بهبود دستگاه ایمنی می 
 شود. این ادعا که مصرف دتاکس واتر سرعت 

سم زدایی بدن را افزایش می دهد، غلط است. 
هر چند مصرف این نوشیدنی مزایای خود را دارد، 
اغلب این منافع را می توانید با مصرف آب هم به 
دست آورید. میوه و سبزی باعث می شود تا آب 

بیشتری مصرف کنید.

از دست دادن حافظه

افرادی که از نظر جسمی تحت فشار روحی و 
روانی قرار دارند، ممکن است در معرض خطر 
بیشتری برای از دست دادن حافظه قرار گیرند. در 
افرادی که استرس دارند، منطقه ای از مغز که برای 

حافظه بسیار مهم است؛ ضعیف تر عمل می کند. 
افرادی که مشاغل استرس زا دارند در معرض خطر 
برای ضعیف شدن حافظه در دوران پیری هستند. 
پس تالش کند تا حد امکان از استرس کاری  و 

زندگی تان بکاهید.

لیزر مو های زائد

علیرغم اینکه لیزر موهای زائد در  تابستان که 
فصل شنا است بسیار محبوب شده، اما در واقع 
بهترین فصول برای استفاده از این تکنیک، پاییز 
و زمستان است. لیزرهای مورد استفاده برای مو 

های زائد، مالنین یا رنگدانه موجود در فولیکول مو 
را هدف قرار می دهند. 

اگر برنزه شده باشید، هنگامی که نور لیزر به پوست 
شما برخورد می کند، خطرات جدی برای پوست 

وجود دارد.

چه میزان چربی در روز مصرف کنید؟

به گفته سازمان غذا و دارو حداکثر کل چربی 
مصرفی روزانه فرد اگر یک رژیم غذایی حاوی 
2,000 کالری در روز را دنبال می کند برابر با 
78 گرم است. البته این میزان می تواند برای 

مصرفی  کالری  میزان  به  توجه  با  فرد  هر 
که  جثه  کوچک  زنان  باشد.  متفاوت  روزانه 
نیاز  روز  در  کالری   1,500 مصرف  به  تنها 
دارند، ممکن است به مصرف حداکثر 58 گرم 

چربی نیاز داشته باشند.

تازه شدن تنفس با لیمو ترش 

اسید سیتریک موجود در لیمو ترش می تواند 
باعث از بین رفتن باکتری هایی شود که موجب 
تنفس بد می شود. اگر چه مصرف زیاد آب و 
لیمو می تواند برای سیستم تنفسی مضر باشد، اما 

مصرف اندازه این نوشیدنی با از بین بردن باکتری 
های مضر، حالت بد تنفس را از بین می برد.نباید 
در مصرف آب و لیموترش زیاده روی کرد. باید 
بین یک تا دو لیوان از این محلول در هر وعده 
غذایی و یک لیوان در بین هر وعده مصرف کرد.

در شرایطی که بیماری کرونا روزانه جان تعداد زیادی از مبتالیان را می گیرد سوال بسیاری از افراد این است 
که استفاده از ماسک های پارچه ای هم می تواند مانند ماسک های پزشکی از ابتال به بیماری کووید 1۹ 
جلوگیری کند یا خیر و چه کسانی باید از ماسک های پزشکی استفاده کنند.پرسنل حوزه سالمت، افرادی 
که عالئم ابتال به کووید 1۹ را دارند و کسانی که از بیماران مشکوک و قطعی کرونا مراقبت می کنند باید از 
ماسک های پزشکی که به ماسک های جراحی هم معروف هستند،  استفاده کنند. اما در مناطقی که بیماری 
کرونا در سطح جامعه منتشر شده است و فاصله فیزیکی حداقل یک متر توسط افراد جامعه رعایت نمی شود، 

الزم است افراد باالی ۶0 سال و یا کسانی که بیماری زمینه ای دارند از ماسک های پزشکی استفاده کنند.   

یک متخصص طب ایرانی گفت: شام نخوردن کمکی به الغری نمی کند بلکه حتی فرد مستعد چاقی هم 
می شود. الهام پارسا متخصص طب ایرانی اظهار کرد: به افرادی که دارای بیماری دیابت هستند توصیه 
می شود قبل از مصرف هر گونه دمنوش یا غذا، دارو هایی را که مصرف می کنند با پزشک خود مطرح کنند، 

چرا که مصرف هم زمان برخی از غذا ها با دارو ها عارضه ایجاد می کند و مشکالتی را نیز به وجود می آورد.
او گفت: بهترین توصیه  این است که سبک زندگی خود را تغییر دهید و ورزش کنید، برای حفظ سالمتی 150 
دقیقه در هفته ورزش متوسط انجام دهید.این متخصص طب ایرانی، انجام فعالیت های بدنی روزانه، نرمش و 

ورزش را نیز توصیه کرد و ادامه داد: فعالیت بدنی باعث باال رفتن سطح ایمنی بدن می شود

حذف شام باعث الغری نمی شودافراد باالی ۶۰ سال از این ماسک ها استفاده کنند

2۶ مرداد 13۶۹، برگی دیگر از تقویم انقالب ورق خورد. 
ثانیه های انتظار به کندی می گذشت. شهر به استقبال 
پرنده های مهاجر آمده بود که در سال های سخت هجران 
از وطن، بال و پر خود را در زیر شکنجه های کفر شکسته 
بودند. البته هرچند جسم آنان دربند بود، ولی هیچ گاه روح 
و اندیشه بلندشان تسخیر نشد و قلب شان به یاد دین و 
ایمان و آسمان وطن می تپید. 2۶ مرداد روز بازگشایی 
قفس ما بود، روز شادمانی شهر و مردم، روز شادباش و 
تبریک، روز وصل و دیدار. آغوش وطن گشوده شده بود 

و فوج فوج مردانگی در آن جای می گرفت به راستی 
کدامین ساعت می تواند شکوه آن لحظات را در خود 
بگنجاند و کدامین تقویم می تواند شوق آن لحظه دیدار 

را در خود ثبت کند.
آزادگان آمدند همان طور که رفته بودند؛ دلیر و مقاوم، 
نستوه و استوار، امیدوار و دالور. آمدند با همان صالبت 
همیشگی، همان طور که دیروز رفته بودند. امروز که آمدند، 
بوی اسپند و دود، بوی عطر خاطرات و بوی مهربانی و 

انتظار فضای دل ها را سرشار از شور و شعف کرد.

به  اقاقیا  کرد.  می  خودنمایی  بود. عشق  غریبی  حّس 
را به خورشید  آفتابگردان صورت خود  استقبال آمده و 
سپرده بود. نسیم، مژده وصل می داد. انتظار پایان یافت و 
بازگشت پرستوها، سخنی بود که هر پیر و جوانی ورد زبان 

خود کرده بود. آری، آن روز عشق طلوع کرد. 
همان عشقی که هشت سال پیش بدرقه اش کردیم و 
اینک به استقبالش می رویم. چشم های همگان اشک بار 
بود، نه به خاطر غم و اندوه، بلکه این بار از شوق وصال؛ 

پاییز اسارت و بهار آزادی بر شما مبارک باد.

»مردان قبیله غیرت« سالروز ورود آزادگان به میهن گرامی باد

یکشنبه  2۶ مرداد   13۹۹ * شماره  ۴705
4

یاد یاران

شهید محمد آزاد                نام پدر: سکندر              نام شهرستان: قاین
مادرم، مثل کوه باشی و چون کوه استقامت کن، لحظه ای از نام و یاد خدا غافل مباش و در راه دین بکوش که هر چه بکوشی کم است.

                        ۴۷۰۵

افقي: 1-  شهري در جنوب غرب 
تهران - از آثار علیمحمد افغاني 2-  
و هنر  اندیشه  یاقوت سرخ-الهه 
دراساطیر یونان- خداي خورشید 
3- انگور ترش-  شهري ورزشي 
دراسترالیا -ساز کلیسا ۴-  جنس 
به ظاهر قوي-  همراه رفت - بخار 
مزیت-   سبیل  5-   في  دهان 
رسم کننده - کجاست ۶-  ظاهر 
امید  کشتي-  ترمز  ساختمان- 
-7 از پرندگان شناگر-  فرودگاه 
پاریس-  نار 8- شماره خودرو- 
اعمال عبادي -لطافت ۹-  قسمت 
شرقي  شمال  در  ایالتي  مهم-  
برزیل-  بالش کوچک 10- نام 
گاگارین - روشن شدن - ساز تیره 
11-  بنده زرخرید-  طرح مقدماتي 
کشویي-   کمد  آزمایش،12-   -
صد متر مربع - چین و چروک 
دریاچه  ازنهادبرآید 13-  پوست- 
حضرت  مادر  لرستان-   زیباي 
موسي-  جدید و نو 1۴-  آک-  
تیراندا ز - معني 15 - سرزمین 

مردان بلند -مشهور به بدي

عمودي: 1-  سازی بادی-  رب 
بالي  حیوان  این  پوست    -2
از  صاحب-   - شده  جانش 
رودهاي ایران 3-  شهر خروس 
جنگي-  لباس زمستاني - نژاد 
ایرانی ۴ - رودها - راندن مزاحم 
- یک حرف و سه حرف - شهر 
پنجم  ماه    -5 اروپا  اي  ریشه 
میالدي-  سخن توأم با کنایه - 
مزیت ۶ - امروزي - لباس شنا-  
پشت سر 7-  سرسرا- بي نظیر 
وبي مانند -  پایتخت بنگالدش  
8 - پایه و مقام-  حدیث - خداي 

هندوان ۹ - پارچه باریک و بلند-  
هادي الکتریسیته-  میان و وسط 
10 - پرنده آش سرد کن- رهرو  
سیاهرگ 11-  فقر وبي چیزي  
موي  رنگ  هزار-   پانصد   -
فوري  12-  آخرین توان - راز 
نهفته - دل آزار کهنه - مجاني 
رها  نتقام-   وا  هالک   -  13
شدن - دهان عامیانه 1۴ - طعام  
خودماني  آهسته   - خواهش 
15-  از جاذبه هاي گردشگري 

شهرستان فیروزکوه - هادي.
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نهاریرتشمیسق5
ادلنیرفارکشت6
زیهاسابیکشوس7
ارمانمکاومانک8
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سکنیسبیاعممم12
لوواتکیرکیعاس13
اتبیمایرابدرب14
ووالکهرتابدیب15

برگ سبز خودروی سواری سیتروئن تیپ زانتیا 
Sx به شماره پالک 2۸۷ ب 2۹ ایران 52 به نام 
سید سعید حسینی به کد ملی ۰۶۴۰۱2۳۴۱۴ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ی

ود
فق

م

عوارض ماشین، برگ سبز و سند 
خودروی سواری پژو تیپ پارس مدل 
۱۳۸۹ به شماره پالک ۱۶۷ ج ۱۳ ایران 

52 به نام امیر خسروی به شماره 
ملی ۰۶5۳۳۱۷22۰ به شماره موتور 
۱2۴۸۸2۴2۸۳۷ و شماره شاسی 
NAAN۰۱CA۴AE۶۷۳۱۱۷  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی
ود

فق
م

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

۰۹۰5۹۹5۳۴۶2 ی
ش
رو

ف

یک کارگاه تولیدی جهت تکمیل پرسنل 
به دو کارگر ساده آقا نیازمند است.  

۰۹۰۳۷۰۸۰۱۴۴ م
دی

من
یاز

ن

شیرینی عربی استخدام می کند
۱- تعدادی فروشنده ثابت مجرب )آقا یا خانم( با روابط عمومی باال 

و ظاهر مناسب، با حقوق و مزایای عالی
2- خانم صندوقدار مسلط به حسابداری

۳- راننده آقا با گواهینامه   ۰۹۱5۳۶۱۷۹۸5

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری با حقوق 
عالی و بیمه در سطح استان نیازمندیم.        

۰۹۱55۶2۳۴۴۱ م
دی

من
یاز

ن

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  ۰915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱5۴۱۳۱۳55
۳2۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

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

آدرس: خیابان ارتش 
۰۹۱5۶5۸۰۷۱۶-۳22۱۸۴۹۰ - ۳22۱۸22۹

تاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880
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یکشنبه *  26 مرداد 1399 * شماره 4705 

دو جانباخته دیگر در خراسان جنوبی در اثر ابتال به کرونا

صدا و سیما - تعداد جانباختگان بیماری کرونا در خراسان جنوبی با ثبت دو مورد جدید در 2۴ساعت گذشته به 125نفر رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با بیان اینکه هم اکنون 135 بیمار با عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند، گفت: از این تعداد 50 نفر مبتالی قطعی بیماری کرونا هستند. 

دکتر دهقانی افزود: از بیماران کرونای بستری در بیمارستان ها 15 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که حال عمومی 6 نفر از آنان وخیم است.

* معاون امور صنایع سازمان صمت 
استان گفت: تاکنون در تولید ماسک، 
برای اتصال بدنه به کش از دستگاه 
کش زن پنوماتیک استفاده می شد که 
به طور متوسط روزانه  20 هزار ماسک 
در واحد های استان تولید می شد اما با 
راه اندازی خط نیمه اتوماتیک در یکی 
از کارخانه های تولید ماسک بیرجند، 
ظرفیت تولید ماسک به 100 هزار عدد 

در روز افزایش یافت.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   *
برق استان گفت: 1205 مشترک برق 
خراسان جنوبی، برای کاهش مصرف 
در پیک بار، با شرکت توزیع نیروی برق 

استان همکاری دارند.
* معاون کمیته امداد امام)ره( گفت: 
132 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار 
اشتغال زایی در سال جاری به کمیته 

امداد استان اختصاص یافته است.
شهرستان  بانوان  اتومبیلرانی  تیم   *
قاینات قهرمان نخستین دوره مسابقات 
مهارت  و  )سرعت  اساللوم  استانی 

فردی( استان خراسان جنوبی شد.

اخبار  کوتاه 

شبکه فاضالب مهرشهر بیرجند
 امسال بهره برداری می شود

ایرنا-  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان جنوبی گفت: امسال با دستور استاندار 
با  مهرشهر  فاضالب  شبکه  اجرای  اولویت 
معابر و مسیرهای خاکی به طول 13 کیلومتر 
است که پیش بینی شده تا پایان آبان شبکه 
اجرا، انشعابات نصب و معابر این منطقه آسفالت 
هزینه  برای کاهش  کرد:  عنوان  امامی  شود. 
آسفالت شکافی نیز راه و شهرسازی، استانداری 
و شرکت آب و فاضالب بخشی از هزینه ها 
پرداخت کرده اند. به صورت سهم مساوی  را 

آخرین وضعیت کرونا در استان

 دبیر ستاد دانشگاهی کرونا در خراسان جنوبی با 
اشاره به آخرین وضعیت کرونا گفت: شهرستان 
های بیرجند و نهبندان در وضعیت قرمز و هشت 
شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند. شریف 
زاده بیان کرد: میزان ورود تجمعی در استان به 
2۹1 در 100 هزار نفر افزایش یافته است. وی با 
بیان اینکه میزان ورود تجمعی در سطح کشور 
3۹۹ در 100 هزار نفر جمعیت است، گفت: 
میزان مرگ و میر در سطح خراسان جنوبی 5.1 
درصد است. شریف زاده درصد موارد مثبت کرونا 
را 1۹.3 اعالم کرد و گفت: به طور متوسط از 
ابتدای این اپیدمی تاکنون روزانه 1۴ بیمار جدید 
کووید 1۹ در خراسان جنوبی شناسایی شده 
است. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
خراسان  در  افزود:  جنوبی  خراسان  در  کرونا 
جنوبی هر 35 ساعت یک نفر بر اثر کرونا جان 

خود را از دست می دهد.

استاندار: آزادگان نماد اقتدار نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران

از  استاندار خراسان جنوبی در دیدار جمعی 
و  اسارت  دوران  در  آزادگان  گفت:  آزادگان 
بعد از آزادی، نماد عزت و اقتدار نظام مقدس 
هستند.  و  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری 
معتمدیان با تأکید بر لزوم انتقال فرهنگ ایثار 
و شهادت به نسل جدید اظهار کرد: وظیفه 
همه ماست که خاطرات دوران طالیی دفاع 
مقدس را مکتوب کنیم و در اختیار آیندگان 
قرار دهیم. استاندار در این نشست صمیمی، 
های  خواسته  و  مشکالت  استماع  ضمن 
زاده،  عیسی  با  تلفنی  تماس  طی  آزادگان، 
اجتماعی مجلس شورای  رئیس کمیسیون 
اسالمی، موارد مطرح شده را منتقل کرد و 
برای طرح موضوعات در کمیته های مرتبط 

و پیگیری آنها، از وی قول مساعد گرفت. 

اجرای طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان از مهر امسال

استان  کشوری  بازنشستگی  مدیر صندوق 
گفت: پس از 1۴ سال از مهر امسال طرح 
طور  به  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 
 16 وجود  از  نژاد  باقری  شود.  اجرا  کامل 

هزار و 100 حقوق بگیر صندوق بازنشسته 
کشوری در استان خبر داد و بیان کرد: از این 
تعداد، 6۸ درصد مربوط به آموزش و پرورش، 
 6 بهداشت،  وزارت  به  مربوط  درصد   12
درصد مربوط به جهاد کشاورزی و ... هستند.

وی بیان کرد: میانگین حقوق بازنشستگان 
استان سه میلیون و ۸00 هزار تومان است 

که افزایش 2۹ درصدی داشته است.

انقالب مسکن برای رفع نیاز جمعیتی استان 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار عنوان کرد : 

گروه خبر - معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار خراسان جنوبی گفت: با احداث بیش 
از  2۸ هزار واحد مسکونی، انقالبی در زمینه 

مسکن در استان رقم می خورد.
اساس  بر  کرد:  اظهار  جعفریان   میر 
صورت  نیازسنجی های  و  ریزی ها  برنامه 
گرفته، 2۸ هزار و ۸00 واحد مسکونی در 
سطح استان ایجاد می شود. وی ادامه داد: 
با احتساب نرخ  این تعداد واحد مسکونی، 
رشد جمعیت در جوامع شهری و روستایی، 
نیاز استان را تا افق 1۴00 برطرف می کند. 
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان جنوبی با اشاره به آمار احصا شده از 

وضعیت موجود استان تصریح کرد: با وجود 
22۴ هزار خانوار ساکن در سطح شهرها و 
روستاهای استان، تعداد واحدهای مسکونی 
موجود 21۴ هزار واحد است که تعدادی نیز 
نیاز به بازسازی دارد.میرجعفریان افزود: برای 
جبران کمبودهای موجود در این زمینه، چهار 
برنامه کلی در قالب تأمین مسکن اقشار کم 
درآمد، تأمین مسکن خانه اولی ها، نوسازی 
ناکارآمد شهری و مقاوم سازی  بافت های 
واحدهای مسکونی روستایی طراحی شده و 
در دستور کار حوزه های متولی قرار گرفته 
مسکن  نیاز  تأمین  درخصوص  وی  است. 
اولی ها گفت: افراد متأهلی که فاقد مسکن 
هستند، فرم جیم آنان سبز بوده و از خدمات 
دولتی برای تأمین مسکن استفاده نکرده اند، 
در قالب طرح اقدام ملی با تسهیالت خاص، 
امور  هماهنگی  معاون  می شوند.  دار  خانه 
بیان  جنوبی  خراسان  استاندار  عمرانی 

تسهیالت  و  ساله  رایگان ۹۹  زمین  کرد: 
درصد  کارمزد 1۸  با  تومانی  میلیون   100
 2۴50 برای  دولت  حمایتی  برنامه های  از 

متقاضی طرح اقدام ملی در استان است.
میرجعفریان یادآور شد: با عنایت های دولت 
برای  استاندار،  شخص  پیگیری های  و 
25 هزار واحد از مجموع 2۸ هزار و ۸00 
واحد نیازسنجی شده، هدف گذاری شده که 
تاکنون حدود ۹0 درصد پروژه، به تعداد 22 

هزار و ۸0۹ واحد عملیاتی شده است.
روستایی،  مسکن  بخش  در  گفت:  وی 
ساخت و احداث 10 هزار واحد در دستور 
بنیاد  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  کار 
مسکن انقالب اسالمی قرار گرفت که ۷ 
به  روستا   650 در  تاکنون  آن  واحد  هزار 
ادامه  وی  است.  شده  تحویل  متقاضیان 
طور  به  نیز  باقیمانده  واحد  هزار  سه  داد: 
میانگین باالی ۷0 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد و به زودی به بهره برداری می رسد.
میرجعفریان ادامه داد: طی تفاهم نامه ای با 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای ساخت 
ایثارگران  ویژه  مسکونی  واحد   1۷00
برنامه ریزی شده و تحویل زمین رایگان 
و پرداخت تسهیالت 100 تا 120 میلیون 
تومانی از برنامه های حمایتی خاص جامعه 
با اشاره به  هدف در این طرح است. وی 
سومین سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور به استان، اظهار کرد: در این سفر، 
شش  احداث  برای  نامه ای  تفاهم  طی 
ریزی  برنامه  شهری  مسکن  واحد  هزار 
شده است. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: از این 
تعداد، پنج هزار واحد برای افراد فاقد مسکن 
یا ساکنان بافت های فرسوده، حاشیه شهرها 
و  شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در نظر 
گرفته شده و هزار واحد نیز به بازنشستگان 

یادآور  وی  دارد.  اختصاص  مسکن  فاقد 
پرداخت  نیز  و  رایگان  زمین  تحویل  شد: 
تسهیالت قرض الحسنه 50 میلیون تومانی 
از  تومانی  میلیون  بالعوض 30  کمک  و 
جمله طرح های حمایتی دولت از متقاضیان 
امور  هماهنگی  معاون  است.  واحدها  این 
عمرانی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان 
کرد: تأمین ۷20 واحد ویژه کارکنان ارتش، 
1۴11 واحد ویژه فرهنگیان، 2۸2 واحد ویژه 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(، 66 
واحد ویژه مددجویان بهزیستی، هزار واحد 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
و 1۸0 واحد در اختیار خیرین مسکن ساز 
ویژه دهک های اول و دوم و سوم، از دیگر 
فاقدین  نیاز  رفع  برای  استان  برنامه های 
شد:  یادآور  میرجعفریان  است.  مسکن 
اجرای 22۸00 واحد مسکونی 1600 میلیارد 

تومان، گردش مالی به همراه دارد.

از  جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
سال  چند  در  ازدواج  واقعه  ثبت  کاهش 
گذشته در کشور خبر داد و گفت: بیشترین 
ثبت واقعه ازدواج کشور در سال گذشته در 
خراسان جنوبی بوده است. علیرضا مهرآور 
در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، از ثبت 530 
هزار و 225 واقعه ازدواج در سطح کشور در 
سال ۹۸ خبر داد و اظهار کرد: این میزان 
نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۴.1 درصد کاهش 

داشته است.
وی با بیان اینکه کمترین ازدواج ثبت شده 
است،  سمنان  استان  به  مربوط  کشور  در 

شده  ثبت  ازدواج  بیشترین  میزان  گفت: 
نسبت به جمعیت نیز در کشور مربوط به 

خراسان جنوبی است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه 
داد: در خراسان جنوبی میزان ثبت ازدواج 

۷.3 درصد در هر هزار نفر جمعیت است.
تا سال  از سال ۹2  اینکه  بیان  با  مهرآور 
کشور  در  ازدواج  روند  کاهش  شاهد   ۹۸
این  دلیل  بیشترین  کرد:  تاکید  هستیم، 
اقتصادی،  مشکالت  به  مربوط  کاهش 
معیشتی و اشتغال است. وی میانگین سن 
ازدواج در مردان را 2۷ سال و در زنان 22 

سال عنوان و بیان کرد: در برابر ثبت واقعه 
واقعه طالق  اما  داشته  ازدواج که کاهش 
با افزایش مواجه بوده است. مدیرکل ثبت 
احوال خراسان جنوبی بیشترین طالق ثبت 
شده در کشور را مربوط به خراسان رضوی 
دانست و گفت: کمترین میزان طالق نیز 
مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

مهرآور رتبه استان از لحاظ میزان عمومی 
کشور  در  رتبه 25  را  سال ۹۸  در  طالق 
اعالم و تصریح کرد: میزان طالق استان 
1.۷ درصد در هر هزار نفر جمعیت استان 
است. وی میانگین سن طالق در مردان 

را 3۴ سال و در زنان را 30 سال دانست و 
اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال نیز 
2 هزار و 553 واقعه ازدواج و ۴3۷ واقعه 

طالق در استان ثبت شده است.
جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته واقعه ازدواج 1.۸ درصد افزایش و 

واقعه طالق تغییری نداشته است.
مهرآور از ثبت 2 هزار و 553 واقعه ازدواج 
در چهارماهه نخست امسال در استان خبر 
داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 1.۸ درصد افزایش یافته است.

ازدواج های ثبت  ادامه داد: 6۸ درصد  وی 
شده در چهار ماهه نخست امسال ازدواج 

شهری و 32 درصد روستایی بوده است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی یادآور 
نیز  شده  ثبت  درصد طالق های  شد: ۸1 

شهری و 1۹ درصد روستایی بوده است.

خراسان جنوبی رکورد دار بیشترین ثبت  ازدواج جوانان در ایران

شعبه 1: نبش معلم 50            
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

نرسیده به توحید 13         3244۵179-32449677
@Cateringyastohid  ramezani_ yas_tohid catering.yas.tohid
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله و سلم فرمودند :

نَحُن أهَل البَیِت ال یُقابَُل بِنا أَحٌد، َمن عادانا فََقد عاَدی ا...

ما خاندانی هستیم که هیچ کس با ما برابر نهاده نمی  شود و هر که به دشمنی با ما برخیزد، به دشمنی با خدا برخاسته است.

)إرشاد القلوب: ص404(

شورای آتالنتیک: ترامپ باشد 
یا بایدن، ایران برسر برجام 

مذاکره نخواهد کرد!

بن سلمان از ترس ایران و 
قطر، با اسرائیل رابطه ندارد

نویسد،  می  آمریکایی  اندیشکده  یک 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در نوامبر ۲۰۲۰، تاثیری بر مخالفت ایران 
در مذاکره بر سر برجام نخواهد داشت. 
کرده  تاکید  آمریکایی  اندیشکده  این 
است، چه جو بایدن نامزد دمکرات ها و 
چه دونالد ترامپ، پیروز انتخابات شود، 
ایران درباره برجام جدید مذاکره نخواهد 
این  آتالنتیک،  شورای  نوشته  به  کرد. 
به  ایران  است  معتقد  ترامپ  که  تصور 
دلیل مشکالت اقتصادی قطعا به توافقی 
جدید بعد از انتخابات آمریکا تن خواهد 
ایران  زیرا  است،  اشتباه”  “کامال  داد، 
 در دو سال گذشته و تحت شدیدترین 
درباره  مذاکره  از  تاریخ،  در  ها  تحریم 
شرایط مورد نظر ترامپ خودداری کرده 
است. ترامپ از روند تصمیم سازی در 

سیاست خارجی ایران، هیچ درکی ندارد.

گزارش  آحارانوت  یدیعوت  روزنامه 
میلیاردر  تاجر  صبان«  »حاییم  داد، 
صهیونیست روایتی از محمد بن سلمان 
ولی عهد سعودی نقل کرده است که چرا 
وی مانند حکام امارات تا کنون حاضر 
نشده با رژیم صهیونیستی روابط خود را 
به صورت علنی، عادی سازی کند. او به 
بن سلمان می گوید که این کار را انجام 
بده و »چرا می ترسی؟ همه چیز فراهم 
شده است. او هم پاسخ داد، می تواند در 
یک ثانیه این کار را بکند، ولی قطری ها 
و ایرانی ها، به من حمله خواهند کرد و 
هرج ومرج در کشورم ایجاد خواهد شد«

دبیر کل حزب ا...  لبنان  بر این موضوع 
انفجار  مورد  در  روایتی  که  کرد  تاکید 
بیروت ندارد و انجام تحقیقات بر عهده 

این گروه نیست.
با مطرح کردن دو  سید حسن نصرا... 
از  گفت:  بیروت  انفجار  درباره  فرضیه 
لحاظ تئوری دو فرضیه در مورد دلیل 
این انفجار وجود دارد؛ اینکه یک حادثه 

بوده و یا اینکه یک اقدام خرابکارانه.
 نصرا... در بخش دیگری از سخنرانی 
رژیم  داشتن  دست  احتمال  به  خود 
صهیونیستی در انفجار بیروت پرداخته و 
گفت: اگر اسرائیل با انفجار بیروت ارتباط 
داشته باشد قطعا به دلیل مشارکت »اف  
بی  آی« در تحقیقات، واقعیت مشخص 

نخواهد شد.

داشتن  دست  اگر  داد:  هشدار  وی 
شود  ثابت  بیروت  انفجار  در  اسرائیل 
حزب ا... نمی تواند مقابل جنایتی به این 
بزرگی ساکت بنشیند. اگر ثابت شود که 
اسرائیل مسئولیت داشته، بهای جنایت 
خود را پرداخت خواهد کرد و به اندازه 
آنچه ممکن بود رخ دهد مجازات خواهد 

شد نه به اندازه ای که رخ داده است.

نماینده مجلس دهم به عدم رأی آوری 
وزیر پیشنهادی صمت واکنش نشان داد.
به  اعتماد  به عدم رای  اشاره  با  مازنی 

می رسد  نظر  به   گفت:  صمت  وزیر 
و  مجلس  ظاهری  اظهارات  به رغم 
ادعای آنها درباره نگرانی های معیشتی، 
مجلس در عمل معیشت را به سیاست 
گره  زده و این رویکرد را در رأی عدم 
 اعتماد به وزیر نشان داد. مجلسی که 
تا هفته گذشته صحبت از بالتکلیفی 
وزارت صمت می کرد، با معرفی گزینه 
این  تا  نداد  او  به  اعتماد  رأی  وزارت، 

وزارتخانه همچنان بالتکلیف بماند. به 
 نظر می رسد خط کلی حاکم بر مجلس 
این است که به هر قیمتی نگذارد دولت 
به وظیفه اش عمل کند و کارهایش را 
انجام دهد. دولت روحانی فرصت زیادی 
ندارد و زمان آنچنانی هم برای انتصاب 
سرپرست ندارد؛ مگر اینکه متوسل به 
حکم حکومتی شوند که چندان به صالح 
کشور هم نیست. فلسفه وجودی تشکیل 

جلسات سران قوا همین مسئله است 
که برای حل مشکالت مردم و تفاهم 
بر سر نیازهای آنان، هماهنگی صورت 
گیرد. این به  معنای نفی هویت و مواضع 
سیاسی نیست؛ بلکه به منزله درک منافع 
کشور است. رفتار مجلس یازدهم جای 
آنان وجود دارد  از  این گله  نقد دارد و 
که متأسفانه همچنان مواضع سیاسی 

خودشان را بر مردم ترجیح داده اند. 

سیاسی  فعال  نمین،  سلیمی  عباس 
اصولگرا معتقد است: جریانات سیاسی 
به  را معطوف  ندارند رسالت خود  حق 
پیروزی در آوردگاه انتخابات کنند. این 
فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به عدم 
توفیق اصالح طلبان در امر نظارت بر 

منتخبان خود، بیان کرد: جریان اصالح 
طلب باید پس از پیروزی در انتخابات در 
قبال منتخبان خود نیز احساس وظیفه 
و تعهد می کرد و بر روش های غلط و 
خطاهای موجود نیز نگاه انتقادی را در 
پیش می گرفت. سلیمی نمین تأکید کرد: 

اصولگرایان در این حوزه نسبت به جریان 
رقیب خود برتری دارند و حتی گاهی به 
صورت افراطی بر منتخبان جریان خود 
نظارت می کنند. برای مثال برخی اوقات 
و  صبر  انتقادات  بیان  در  اصولگرایان 

حوصله کافی را به خرج نمی دهند.

اگر اسرائیل مرتکب انفجار بیروت شده باشد بهایی در همان حجم خواهد پرداخت

رفتار مجلس نشان داد مواضع سیاسی خود را بر منافع مردم ترجیح می دهند

اصالح طلبان برخالف اصولگرایان  پیگیر منتخبان خود پس از انتخابات نمی شوند

سیاسی  فعال  قوامی،  ناصر  سید 
وضعیت  آخرین  درباره  اصالح طلب، 
اصالح طلبان برای 14۰۰ و با اشاره به 
افراد اصالح طلب نما بیان کرد: یکی از 
مشکالت ما، همین افراد هستند. بنده 
ویژه  به  انتخابات  ادوارِ  تمام  از  پس 

به  را  نکته  این  مجلس ششم همواره 
بزرگاِن اصالح طلب یادآور شده و هشدار 
داده  ام، اینکه به همه افراد نگویند برای 
انتخابات ثبت نام کنند. به عنوان مثال 
بدون  را  افرادی  نشد  اگر فالن گزینه 
شناخت معرفی نکنند، چرا که به هر حال 

واضح است، آن افراد سابقه  فعالیت در 
جریان اصالح طلبی را ندارند و در نتیجه 
اصالح طلبان نیز با عقاید آن افراد آشنایی 
ندارند. بنابراین نتیجه این می شود که 
مجلس  وارد  نماینده  نفر   1۲۰ حدود 

می شوند و حتی یک بیانیه نمی خوانند.

بارها به بزرگان اصالحات درباره اصالح  طلب نماها هشدار داده ام

اگر کشوری زودتر به واکسن کرونا 
دست یافت، برای خرید اقدام می کنیم 

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
ممکن است واکسن کرونا ساخته شود ولی ممکن 
است دوباره به شکل دیگری ظهور و بروز داشته 
باشد، بنابراین ما باید برنامه ریزی بلندمدت تری 
ضمن  کرد:  تاکید  روحانی  بگیریم.  نظر  در 
 اینکه برای دست یابی به واکسن کرونا تالش 
می کنیم، اما اگر کشوری زودتر به این واکسن 

دست یافت، برای خرید آن اقدام می کنیم.

 پیش بینی صعود بورس از مهر 99
به  سرمایه  بازار  کارشناس  صفاری  مصطفی 
روند کنونی معامالت بورس اشاره کرد و گفت: 
به طور معمول برگزاری مجامع شرکت ها در 
خرداد و تیر ماه، تقسیم سود مجامع و افزایش 
سرمایه شرکت ها برای سال آینده باعث می شود 
تا در مرداد و شهریور ماه با آرامش و تعادلی در 
معامالت بازار همراه شویم. وی اظهار کرد: مسیر 
معامالت بورس در مهر و آبان که گزارش ۶ ماه 
شرکت ها منتشر می شود تغییر می کند و می توان 
پیش بینی کرد که بازار در آن زمان دوباره در 

مسیر صعودی پرشتابی قرار گیرد.

نامه وزیر بهداشت به روحانیون،
 وعاظ و ذاکرین اهل بیت )ع(   

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
وعاظ  روحانیون،  به  ای خطاب  نامه  پزشکی 
از   در بخشی  نوشت که  بیت  اهل  ذاکرین  و 
است  عاجزانه  تقاضایی  است:  آمده  نامه  این 
و  شور  تا  بیت  اهل  عشاق  و  عزیز  مردم  از 
هم  باز  و  آمیزیم  هم  در  را  حسینی   شعور 
حماسه ای بی نظیر و در شأن ملت هوشمند 
گونه  آن  خواهیم  می  بیافرینیم.  بزرگ  ایران 
که رهبر فرزانه مان فرمودند با رعایت صد در 
صد شیوه نامه ها با بزرگداشت باشکوه حماسه 
کربال و عاشورا، الگویی بی بدیل از شور آمیخته 
با شعور حسینی به پا کنیم و نگذاریم هرگونه 
حساب  به  دشمنان  را  بیماری  احتمالی  خیز 
عزاداران محرم ثبت کنند. این تمنای عاجزانه 
همه همکارانم در سراسر کشور نیز هست که 
ماه هاست در شرایط بسیار سخت به مبتالیان 
همراهی  تا  کنند  می  خدمت  کرونا  ویروس 
شان کنید که بار دیگر و خدای ناکرده با سهل 

انگاری مکرر، بارشان را سنگین تر نکنیم.

طرح پیش فروش نفت  تعهد برای دولت 
آینده رقم می زند ؛ مجلس مخالف است   

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: طرح پیش فروش نفت حدود 
دولت  برای  تعهد  تومان  میلیارد  هزار   1۶۰
مخالف  آن  با  مجلس  که  می زند  رقم  آینده 
است ولی با پیش فروش نقدی نفت مخالفتی 
حسن  وعده  درباره  بیگی نژاد  هادی  ندارد. 
اقتصادی  گشایش  طرح  بر  مبنی  روحانی 
متأسفانه  کرد:  اظهار  نفت  پیش فروش  با 
بزرگترین ابهامی که درباره طرح پیش فروش 
از  دولت پس  بدهکار شدن  دارد  وجود  نفت 
مستقر  دولت  نباید  لذا  است.  روحانی  حسن 

فعلی، دولت بعد از خود را بدهکار کند.

 چقدر از سهام عدالت فروخته شده؟
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری بورس اوراق 
بهادار با بیان این که تاکنون 1.۹ میلیون نفر 
سهام عدالت خود را فروخته اند، گفت: ۵ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب این افراد واریز 
پول  که  کسانی  داد:  ادامه  وی  است.  شده 
حاصل از فروش سهام عدالت را هنوز دریافت 
نکرده اند، حتما شماره شبا یا شماره موبایل به 

نام خود را به درستی وارد نکرده اند.

آماده باش در مقابل موج جدید
 ویروس کرونا همراه با آنفلوآنزا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، بر آمادگی 
نظام سالمت در مقابله با موج جدید بیماری 
کرونا همزمان با آنفلوآنزا در پاییز تاکید کرد. 
کوهپایه زاده، با اشاره به خدمات کادر درمان 
در مقابله با ویروس کرونا در شروع این بیماری 
در کشور، گفت: ما توانستیم موج اول بیماری 
را خیلی خوب مدیریت کنیم و در موج دوم تا 
حدودی دچار مشکل شدیم. وی افزود: آنچه 
پاییز موج خطرناکی از  اینکه در  مسلم است 
بیماری آنفلوآنزا در همه دنیا رخ خواهد داد و 
امسال این بیماری احتمال دارد با کرونا تشدید 

شود.

  داروهای تبلیغی ضدکرونا مورد تأیید 
 وزارت بهداشت نیست

تبلیغ  مورد  در  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
داروهای ضدکرونا گفت: به تبلیغات داروهای 
بیرون از فضای بیمارستان اصال توجه نکنید، 
این داروها می تواند عوارضی داشته باشد و مورد 

تایید وزارت بهداشت نیست.

کنایه روحانی به ترامپ: قطعنامه علیه 
ایران فقط یک رأی آورد، رأی یک 

کشور کوچک

با اشاره به فضاحت آمریکا در  رئیس جمهور 
به جمهوری اسالمی  مسیر تحمیل قطعنامه 
ایران گفت: برای اولین بار است که در طول 
تاریخ آمریکا قطعنامه ای علیه ایران تهیه کرده 
و فقط یک رأی آورده است؛ آن هم یک کشور 
کوچک. روحانی گفت: این تصور وجود داشت 
که قطعنامه  آمریکا رأی نیاورد یا با البی گری 
اندکی رأی جمع کند اما این اتفاقی که افتاد 
نشان داد اوضاع چگونه است. یعنی حتی نیازی 
به وتوی این طرح هم پیدا نشد چون جز آمریکا 
این قطعنامه تنها یک رأی داشت و یک شکست 

سیاسی بزرگ دیگر برای آمریکا ثبت شد.

جلسه سران برای دور زدن مجلس نیست 

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: روند همگرایی 
قوای سه گانه نباید به مسئولیت های ذاتی آنان 
در حل چالش های فراروی کشور آسیب وارد 
کند. فیروزجایی با بیان اینکه جلسه هماهنگی 
اقتصادی سران قوا به معنای قانونگذاری و دور 
زدن مجلس نیست بلکه هماهنگی برای پیشبرد 
سریع تر امور کشور در شرایط خاص است، ادامه 
داد: طبق قانون اساسی که مادر قوانین کشور 

است فقط مجلس شأن قانونگذاری دارد.

 ِسَمت رئیس جمهوری را حذف کنید
جای  به  اگر  نوشت:  اعتماد  در  عبدی  عباس 
نهاد  بعد،  سال  راهگشای  غیر  انتخابات 
نخست وزیری را در قانون زنده کنند، خیلی بهتر 
است. حداقل رئیس جمهور منتخب و دولت او 4 
یا 8 سال روی دست ساختار نمی ماند. به نحوی 
که نه می توانند آن را قورت دهند و نه می توانند 
این  نخست وزیری  ولی  بیاورند.  باال  را  آن 
مشکل را ندارد. می توان هر ماه یا هر سال یک 
نخست وزیر جوان و زبده و انقالبی را امتحان 
کرد و پس از مدتی، یا تجربه کسب می کنند و 
پیچ و خم کارها دست آنان می آید و مشکالت 
حل می شود. اگر هم نتوانستند مثل آب خوردن 
می توان او را تغییر داد و یک امید کاذب و سراب 
دیگر به روی مردم گشود. حداقل از حاال کمتر 

دچار مشکل خواهند شد.

واکنش میرسلیم به شکایت اداره حقوقی 
مجلس: اسناد رشوه را دادم؛ نماینده 
دریافت کننده هم بازداشت شد   

سید مصطفی میرسلیم گفت: مجلس جایگاه 
حقوقی واالیی دارد و اینجانب نشنیده ام که کسی 
علیه مجلس شورای اسالمی اقدامی کرده یا 
حرفی زده باشد و بر اثر آن مجلس از او شکایت 
کرده باشد. وی ادامه داد: اینکه یکی از نمایندگان 
مجلس مبالغی را با واسطه از شهرداری در سال 
نیست،  من  حرف  است  کرده  دریافت   1۳۹۵
فعلی است که رخ داده و قابل انکار نیست. فرد 
دریافت کننده نیز بازداشت شده و حتماً درباره 

آنچه مرتکب شده بازجویی خواهد شد.

انتقاد شدید حقوقدان معروف از
  اظهار نظرسخنگوی شورای نگهبان

اظهار  احمدی، حقوقدان در خصوص  نعمت 
آقای  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی  نظر 
کدخدایی در حالی از رد صالحیت  شده های 
قبلی خواسته در انتخابات 14۰۰ ثبت نام نکنند 
که این خواسته قطعاً خواسته ای دور از منطق 
و غیرقانونی است. اول اینکه شورای نگهبان 
درباره دلیل رد شدن چهره ها هیچ توضیحی 
موضوعی  نیست  مشخص  و  است  نداده 
همچنان  شده  آنها  صالحیت  رد  باعث  که 
پابرجاست یا نه؟ و شورای نگهبان این اجازه 
انتخابات  در  افراد  ثبت نام  برای  که  ندارد  را 

تکلیف تعیین کند.

اصالح طلبان از خیر  انتخابات 
 ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گذشتند؟

دبیرکل حزب اراده ملت با بیان اینکه تشکل 
متبوعش در انتخابات 14۰۰ بر شوراهای شهر 
متمرکز خواهد شد، گفت: ما با توجه به شرایط 
سیاسی تصمیم گرفته ایم که بیشتر روی مسائل 
خرد سیاسی متمرکز شویم و از این منظر در سال 
14۰۰ بیشتر توجه و برنامه ریزی خود را معطوف 
به انتخابات شورای شهر کرده ایم. حکیمی پور 
اصالح طلبان  برنامه  از  خود  کلی  ارزیابی  در 
کرد:  اظهار   14۰۰ انتخابات  در  حضور  برای 
حضور  انتخابات  در  می خواهند  اصالح طلبان 
چندان  گویا  اما  کنند،  فعالیت  و  باشند  داشته 
آن  انتخابات  نمی شود.  داده  آنان  به  اجازه ای 
انگیزه ای را که باید، در مردم ایجاد نمی کند و اگر 

این ادامه یابد نتایج مثبتی دربر نخواهد داشت.

واکنش آخوندی به ادعای فرارش 

یکی از نمایندگان مجلس در گفتگویی مدعی 
شده بود که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و 
ادعایی  است.  خارج شده  از کشور  شهرسازی 
که با واکنش توئیتری آخوندی روبرو شد. او در 
توئیتی به ابوترابی، نوشت: جناب ابوترابی، تهران 
در دانشگاه تهران خدمت تان هستم. هر وقت 
تمایل داشتید، تشریف بیاورید زیارت تان کنم. آیا 
به عنوان یک نماینده سوپر انقالبی نیاز به اندک 

بررسی برای ایراد چنین اتهامی نداشتید؟

رحلت عالم وارسته، پرتالش و با اخالص، قانع و بدون پیرایه های مادی

 حضرت آیت ا...  
حاج محمد ابراهیم ربانی )قدس ا... روحه(

 را حضور مردم خراسان جنوبی به ویژه مردم با ایمان و عالم دوست 
بیرجند باالخص دودمان و خاندان و آقازادگان شریف تسلیت عرض 
می نماییم. برای آن بزرگوار علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل خواستاریم.

اتحادیه صنف خرازی و  پالستیک خراسان جنوبی 

ثبت شرکت                  
ثبت برند 

آنی ثبت تقی زاده

با قیمت مناسب

نیازمندیـم
یک شرکت جهت کار معدن خود واقع در محدوده بخش شوسف

 نیاز به یک راننده بیل مکانیکی دارد. متقاضیان می توانند 
از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ با شماره های ذیل تماس نمایند. 
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بیانیه اصناف و بازاریان 
»هوالحی«

ِفي  ثُِلَم  الَْعالُِم  َماَت  »إَِذا 
َها  يَُسدُّ َل  ثُْلَمٌة  اْلِْسَلِم 

َشْيٌء إِلَی يَْوِم الِْقَیاَمِة«

رخنه  بمیرد  عالمی  )هرگاه 
ناپذير در اسلم  ای جبران 

ايجاد می شود
 که تا روز قیامت هیچ چیز 

آن را فرو نمی  پوشد«

بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران      
کز سنگ ناله خیزد روز وداع ياران

نه قلب هایمان را یارای صبر است و نه جان مان را طاقت بردباری و قرار. 
از چشم هایمان چون باران بهار اشک ماتم می ریزد و از دل هایمان سیل 
خون جاریست. در عزای هجرت آن عالم ربّانی و در غم فراق آن عارف 
 آسمانی، باید سوگنامه ای از غمگین ترین ها سرود. به عزای مردی نشسته ایم 
که عمرش به مجاهدت گذشت و حضورش قدرت قلب مان بود، هم او که  
 بی شک مردمی ترین عالمی بود که علم و عمل را درکنار هم به اخالص 

بی مثالش میهمان می کرد.
اینک و در شرایط ویژه ای که بیماری کرونا برای جامعه به وجود آورده است،  ضمن 
 عرض تسلیت رحلت عالم معلم و عارف واصل، مجتهد مخلص و مجاهد متعهد

»حضرت آیت ا... حاج ابراهیم ربانی مهموئی« 
 محضر حضرت امام عصر )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( و آحاد مردم عزیز 
استان خراسان جنوبی، به  تالش های کادر درمانی احترام می گذاریم و 
جهت رعایت موازین و شیوه نامه های بهداشتی و جلوگیری از هرگونه ابتال 
 و خطر برای شهروندان فرهیخته و داغدارمان، در حرکتی بزرگ و مهم، 
با  گرامیداشت نام و پاسداشت یاد این عالم بزرگوار و با هدف احترام به 
شخصیتی که سالیان متمادی جرعه نوش زالل ناب چشمه نمازهای پرشکوه 
مسجد  در  الخصوص  علی  اش  عالمانه  پندهای  بردار  توشه  و  جماعتش 
بازار بودیم، روز دوشنبه مورخ 1399/5/27 همزمان با سومین روز 
خاکسپاری آن عزیز سفر کرده، از صبح الی ظهر اقدام به تعطیلی بازار خواهیم 
نمود. امید است آن مجاهد نستوه در جوار رحمت الهی همنشین فرشتگان 
و مالئک مقرب باشد و خداوند به بازماندگان به ویژه بیت شریف ایشان صبر 

و اجر عنایت فرماید.

اتاق اصناف و اتحادیه های وابسته
جامعه انجمن های اسالمی اصناف و بازاریان 

بسیج  اصناف

یک عدد دستبند طالی سفید در محدوده خیابان غفاری گم شده از 
یابنده تقاضا می شود در صورت پیدا کردن با شماره ۰۹۱۵۱۶۵۰۷۲۴ 
تماس بگیرید و عالوه بر اجر معنوی هدیه ارزشمند به رسم ادب 

دریافت نماید.


