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رئيسي مشارکت 50 درصد را 
با 90-80 درصد تحويل بدهد

عليرضا زاکانی :

صفحه  6

اکثر اصالح طلبان ساده لوح 
 و فرصت طلب هستند

عباس عبدی : 

آراي باطله عمدتا نشانه 
اعتراض است

ناصر ايمانی  :

صفحه  6

صفحه  6

#  من ماسک می زنم

جنگ خاموش محيط بانان در طبيعت نمايشگاه دستاوردهای ساخت داخل نماد توليد ملی در کوير تاير است 5ثبت ۱80۴ مسئله استان در طرح مهرواره محله همدل  3 2

سرمقاله

چند درس از انتخابات شوراها

هر رویداد مهمی که تمام می شود، مهم تر از پیشامدها و بازتاب هایش، درس های 
بزرگیست که باید از آن بیاموزیم و برای آینده به کار بگیریم.  انتخابات شوراها نمونه 
ای از این رویدادهای بزرگ بود که 28 خرداد 1400، نه خیلی کمتر از انتخابات 
ریاست جمهوری، که شاید خیلی وقت ها بیشتر از آن، برای ما درس آموز بود. من 10 
درس مهم از انتخابات شوراهای شهر و روستا با تأکید بی تعارف بر انتخابات شورای 
شهر بیرجند آموختم که مایل هستم حتماً بعدها و در فرصتی مناسب تر درباره آن 
چیزی بنویسم. شاید شنیدن این 10 درس، علیرغم تفاوت نگاه هایمان،از  باب تدوین 
تجربه ها،  برای شما هم خالی از لطف نباشد. من آموختم که: 1 -  نوع انتخاب مردم 
بیرجند نیازمند تحلیل های جامعه شناختی و روانشناسی عمیق است. هیچ نظرسنجی 
در بیرجند مطابق با واقعیت یا حتی نزدیک به آن، چیزی نگفت. 2 -  در شهر من، 
مردم رفته رفته ذائقه بیشتری به سمت جوانان پیدا کرده اند.شورای آینده، کاماًل در 
دست جوانان خواهد بود. ۳ -  عکس های خوب، هزینه های ...  ادامه در صفحه 2

* هرم پور

تمایل تجار افغان برای توسعه مبادالت با خراسان جنوبی

صادرات استان به
افغانستان ۲برابر شد

دستاورد های اقتصادی استاندار
در سفر این هفته پایتخت

صفحه ۳

صفحه 5

تاسیسات پاسارگاد
نمايندگی رسمی  وينوپالستيک

نماينده رسمی ايليا استيل )هود، سينک، اجاق گاز(
نمايندگی رسمی بوتان و ايران رادياتور
بيرجند، خيابان انقالب، نبش انقالب ۱
09۱5  ۱6۴  2007 - 09۱5  56۱  8398
056  3223  7077 - 056  3222  00۱5

سمعک سلول شنوايی 
را زنده نگه می دارد.

آگهی استخدام موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( شهرستان بیرجند 
شرح در صفحه 6

جناب آقای علیرضا مؤمنی
  وکیل محترم پایه یک دادگستری 

انتخاب مجدد جناب عالی را به عنوان
 رئيس هيأت انجمن های ورزش های رزمی 

استان خراسان جنوبی
  که نشان از محبوبیت و توانمندی جناب عالی می باشد،

تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را از 
خداوند متعال خواستاریم .

جمعی از مربیان،داوران و رزمی کاران 
و رؤسای هیأت های شهرستان ها

حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای حمیدی
رئیس محترم کل دادگستری خراسان جنوبی

ضمن گرامیداشت یاد و  خاطره شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضائیه را حضور رئیس محترم 
قوه قضائیه و همکاران محترم قضایی استان تبریک و تهنیت عرض نموده، از خدمات شایسته 

مجموعه قضایی استان در راستای برقراری عدالت تشکر و قدردانی می نماییم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

شرکت صنایع سیمان زابل
»آگهی مناقصه عمومی خرید سنگ آهن«

شرکت صنایع سیمان زابل در نظر دارد: خرید 30.000 تن سنگ آهن هماتیت به صورت کلوخه را 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف – شرايط متقاضی : شخصیت حقوقی و کد اقتصادی ، داشتن تجارب و حسن سابقه ، داشتن 
پروانه بهره برداری از معدن سنگ آهن.

ب – شرح کاال :
سنگ آهن هماتیت با ابعاد 300-0 میلیمتر و عیارFe2O3 ≥60%≤% 55 ، مقدار مگنتیت 
. )Mgo≥3%(  %3 کمتر از Mgo و مقدار )So3≥3%( %3 مقدار سولفات کمتر از ، FeO≥3%( 

ج – تاریخ دریافت اوراق مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی به مدت 15 روز کاری.
د – مهلت استرداد اوراق تکمیلی و پیشهاد قیمت: از تاریخ چاپ آگهی به مدت 15 روز کاری.

ارائه مدارک و سابقه متناسب با موضوع مناقصه به همراه اوراق تکمیل شده الزامی است.
 ه – محل دریافت و تحویل اوراق : تهران - میدان آرژانتین - انتهای خیابان زاگرس - نبش کوچه 33 
  پالک 18 - طبقه سوم واحد بازرگانی - خانم محسنی تلفن تماس:  25-88649813 داخلی 337 

زاهدان – بلوار معلم – پالک 30 آقای مالکی تلفن تماس: 054-33430040-44

مزایده عمومی نوبت دوم
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده 5 باب کانکس موقت در قالب اجاره به شرح جدول ذیل اقدام نماید

موضوع واگذاریمدت واگذاریاجاره پايه کل دو سال )ريال(مبلغ 5 درصد سپرده )ريال( متراژ )متر مربع(آدرس امالکشماره فراخوان

بوستان  انقالب5000092858000002
 )نبش خيابان شهيد کالهدوز ۱0(

يک باب کانکس موقت جهت کليه 2 سال203/600/00072/000/000
صنوف )به غير از صنوف مزاحم(

بوستان  انقالب 
)نبش خيابان شهيد کالهدوز ۱0(

يک باب کانکس موقت جهت کليه 2 سال203/600/00072/000/000
صنوف )به غير از صنوف مزاحم(

بوستان  انقالب
 )نبش خيابان شهيد کالهدوز ۱0(

يک باب کانکس موقت جهت کليه 2 سال203/600/00072/000/000
صنوف )به غير از صنوف مزاحم(

بوستان  انقالب
 )نبش خيابان شهيد کالهدوز ۱0(

يک باب کانکس موقت جهت کليه 2 سال203/600/00072/000/000
صنوف )به غير از صنوف مزاحم(

خيابان  اجتهاد 
)مهرشهر، نبش 9 دی ۱0( 

يک باب کانکس موقت جهت کليه 2 سال20۴/200/0008۴/000/000
صنوف )به غير از صنوف مزاحم(

۱. کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد. 2. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده 
را از تاریخ 1400/4/3تا ساعت 13:00 مورخ 1400/4/13 از طریق سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.ir دریافت نمایند. 3.مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 14  
مورخ 1400/4/13  ۴. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 13:00 مورخ 1400/4/15 می باشد.  5. نشانی مزایده گزار: خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مفتح 34- پالک 9 - سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند 6. 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 05632221220 تماس حاصل نمایند.
حسن دلپسند - رئيس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بيرجند

فراخوان مناقصه عمومي)یک مرحله اي(   شماره مناقصه: 2000092126000005
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد: با رعایت قانون برگزاري 

مناقصات، انجام موضوع ذیل را  از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

عنوان مناقصه
مدت 

برآورد اوليه )ريال(اجرای کار
مبلغ تضمين شرکت  در 
فرآيند ارجاع کار )ريال(

واگذاری بازديدهای سرويس های صنعتی 
و کنترل کيفيت به بخش خصوصی

يک سال 
7،067،329،7۱8353،500،000شمسی

»قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد« توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاري مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا الزم است کلیه مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند.  نشاني مناقصه گزار:  بیرجند - خیابان جمهوری اسالمی 6 - شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه خراسان جنوبی- طبقه دوم- اتاق 215  مبلغ و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع 
کار: یکي از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتي به مبلغ یاد شده در جدول فوق و در صورت 
واریز سپرده نقدي به شماره حساب جام 9200071107 بانک ملت با شناسه 12492324 به نام شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی تاريخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت:  
 ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 1400/04/02 مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 16 روز سه شنبه 
1400/04/08 تاريخ برگزاری جلسه توجيهی: روز چهارشنبه 1400/04/09 ساعت 10 صبح در محل سالن 
جلسات ساختمان ستاد شرکت آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: تا ساعت 16 روز شنبه 1400/04/19 تاريخ 
و محل گشايش پيشنهادها : روز یکشنبه 1400/04/20 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان 
ستاد شرکت مدت اعتبار پيشنهادات : سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات حداقل تعداد مناقصه گران جهت  
گشايش پاکات:  سه مناقصه گر حداقل شرايط پيمانکاران : 1- ارائه گواهي تأیید صالحیت معتبر و مرتبط 
از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي 2- ارائه گواهی تأیید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان محل فعالیت 3- ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، آگهي تأسیس شرکت ، آخرین 
تغییرات در روزنامه رسمي، کد اقتصادي و شناسه ملي 4- ارائه تصویر شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصیلي و 
سوابق شغلي مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره شرکت 5- ارائه گواهی نمونه امضا و گواهینامه ثبت نام در نظام 
 مالیات بر ارزش افزوده تذکر: کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند 
)از طریق دفاتر اسناد رسمی( تاريخ انتشارآگهی نوبت اول: روز چهارشـنبه 1400/04/02 تاريخ انتشارآگهی 

نوبت دوم: روز شنبه 1400/04/05 شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 4-32211861-056 داخلی 150
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی



2
سرمقاله

چهارشنبه * 2 تیر  1400 * شماره  4946 

امدادرسانی به هزار و ۲۰۰ حادثه دیده در خراسان جنوبی

رضایی مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت:طی ۳ ماهه نخست امسال هالل احمر به بیش از هزار و ۲۰۰ 
حادثه دیده امدادرسانی کرده است. او افزود: از مجموع این حوادث، ۱۸۷ مورد جاده ای، ۴۸ مورد شهری، ۱۵ مورد سیل و 
آبگرفتگی، دو مورد غرق شدگی، دو مورد صنعتی و کارگاهی، پنج مورد حادثه کوهستان و هشت مورد حضوری بوده است.

چند درس از انتخابات شوراها

*  هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( ۳ -  عکس های خوب، هزینه های خوب، معرفی 
خوب، تداوم و تکرر حضور در رسانه ها،  و البته گاهی البی های خوب می توانند 
بیشتر از رزومه خوب و عملکرد های خوب برای یک انتخاب، اثرگذار باشند.بیرجند 
هم از هیچ کجای جهان، مسثنا  نیست، مخصوصاً در این دوره. ۴ - در بیرجند، 
مردم، به دنبال تفاوت بودند؛ تفاوت در شعارها، در نوع عملکردها و حتی در قیافه 
ها  و جنسیت. از تقاوت ها می توان فرصت ساخت. ۵ -  نامزدهای محترم، 
شعارهای جدید نداشتند، و بیشتر از شعارهای خوب، اکثراً شعارزده بودند. شعار خوب، 
از برنامه ی خوب بر می خاست، و برنامه ی خوب، از فکر، تحلیل، تجربه و شناخت 
خوب. متأسفانه این دوره، نه دوره ی فکرهای خوب بود، نه برنامه های خوب و 
نه شعارهای خوب. ۶ -  لیست ها، بازنده ی اصلی انتخابات شورای شهر بیرجند 
بودند. مردم، باز هم خارج از لیست اها انتخاب کردند و اگر لیست آورانی زرنگی 
کردند و هوشمندی به خرج دادند و عناصر رأی آور را در لیست ها گنجاندند و  به 
اسم موفقیت لیست ها، ُمهر زدند، نوش جانشان، اما بدانند که واقعیت چیز دیگری 
بود. ۷ - مردم، اهمیت شوراها را به درستی درک نکردند، آنچه به مردم )به عمد یا 
به سهو( باز هم در این دوره گفته شد، کلیاتی نه چندان مهم از یک صدم اثرگذاری 
های شوراها بود. این بی خبری، رافع مسئولیت منتخبین شورا برای پاسخگویی 
های بعدی در رابطه با مسائل مهم عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهر بیرجند 
نیست. ۸ - بازی های سیاسی، حتی در یک شهر پاک و مطهر و فرهنگی مثل 
بیرجند هم باز گاهی کثیف هستند. برای خدمت بهتر، باید از آنها دور شد و دور 
ماند. ۹ -  مردم با امید به آینده رأی دادند. شاید بعضی تصمیم ها، بعضی عملکردها 
و بعضی گفتمان های نامناسب، از همینجا، ناامیدشان کند. باید بیشتر مراقب بود. 
۱۰ -  بیرجند، نیازمند نگاه نخبگانی بیشتر، گفتمان نخبگانی اثرگذارتر، تدوین زبان 
مشترک نخبگان با مردم به ویژه مردم شمال شهر، و تدوین راهبردهای مهم برای 
حل بعضی از ابرچالش های سال های آینده ی شهر به کمک دانشگاه هاست. 
شورای شهری که غالبیت نگاه دانشگاهی و نخبگانی در آن کمرنگ باشد، حداقل 
برای من، کمی نگران کننده است. در شهری مثل بیرجند، مردم، نگاهشان و نوع 

خواسته هایشان و تطابق آن با نوع آرایشان، اصاًل قابل پیش بینی نیست.
 )لطفاً نظرات و خود را درباره این سرمقاله به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال بفرمایید(

امکان برش سنگ های معدنی و گرانیتی در نهبندان با راه اندازی مجدد واحد سنگ بری 
در این شهرستان به زودی فراهم می شود.فرماندار نهبندان گفت: سنگ های گرانیتی 
و معدنی این شهرستان با تعطیلی واحد برش سنگ، به اصفهان حمل می شد. بیکی 
افزود: این واحد سنگ بری که به دلیل تملک در بانک تعطیل شده بود، توسط 
متقاضی جدید خریداری شد و سرمایه گذار جدید حدود دو ماه است که کار بازسازی 
و راه  اندازی تجهیزات را انجام می دهد. وی بیان کرد: براساس قول سرمایه گذار این 
واحد از هفته آینده واحد مدار تولید می شود و با راه اندازی مجدد این واحد برای ۳۵ نفر 
اشتغال ایجاد خواهد شد. وی افزود: سرمایه گذار این واحد را با اعتبار ۷ میلیارد تومان 

خریداری کرده است و در زمینه خرید خط اسلپ هم هزینه خواهد کرد.

امکان برش سنگ های معدنی 
در نهبندان فراهم می شود

اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  میرکالنی- 
در  مسئله  ثبت ۱۸۰۴  از  جنوبی  خراسان 
طرح “مهرواره محله همدل” برای تمامی 

شهرستان های استان خبر داد.
نشست  در  رضایی  احمد  االسالم  حجت 
خبری به مناسبت سالروز تاسیس سازمان 
خمینی  امام  فرمان  به  اسالمی  تبلیغات 
رحمت ا... و روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی 
گفت: این سازمان در تیر ماه ۱۳۶۰ تحت 
عنوان نهاد شورای عالی تبلیغات اسالمی 
شکل گرفت.  رضایی اظهار کرد: این شورا 
در فروردین ۱۳۶۸ به فرمان امام راحل به 
عنوان سازمان تبلیغات اسالمی تغییر نام پیدا 
کرد. وی افزود: در سال ۱۳۸۰ با عنایت مقام 
معظم رهبری محورهای اساسی تحقیق 
گسترش  و  نشر  و  پژوهشی  و  آموزشی 
فرهنگ و معارف اسالمی و انس با قرآن و 
... سرلوحه فعالیت های این نهاد مقدس قرار 
گرفت.  وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست 
های سازمان، گفتمان سازی است بیان کرد: 
سعی می کنیم که با این نگاه در سازمان پیش 
رویم تا به اقداماتی برای خلق گفتمان برتر 
با محوریت گفتمان امید و باور به توان مردم 
برسیم. وی با اشاره به این که هیچ رسانه 
ای جای منبر را نخواهد گرفت، افزود: نکته 
اصلی در بحث گفتمان سازی توجه ویژه به 
رسانه و تبلیغ نوین و گسترش مخاطبان و 
ارتباط اثربخش با تمرکز بر ظرفیت بانوان در 
سطح جامعه است.مدیرکل تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی اظهار کرد:  “مهرواره محله 
همدل” با رویکرد تقویت زنجیره تواصی، 
همبستگی و مشارکت اجتماعی در استان از 
ماه رمضان آغاز شد. رضایی افزود: در این 
مهرواره ۱۸۰۴ مسئله در حوزه های مختلف 
فرهنگی و اجتماعی از محالت استان بیان 
شد و در این طرح خراسان جنوبی همیشه 
مقام اول را داشته است. وی خاطر نشان 
کرد: در سال ۱۴۰۰ توجه به زیرساخت ها 
و شبکه سازی در دستور کار قرار گرفته است 

و باید حلقه های میانی برای اطالع رسانی 
را تقویت کنیم.  وی با اشاره به اینکه این 
زیرساخت ها بخشی در حوزه نرم افزاری و 
بخشی در حوزه سخت افزاری است، گفت: 
اقدامی که در دستور کار ماست شبکه سازی 
است که ما را از جزیره ای عمل کردن دور 
خواهد کرد.  وی با اشاره به تمرکز روی رصد 

و استقرار نظام تحلیل وضعیت فرهنگی در 
سال جاری گفت:  برای رصد تمام فعالیت ها 
و ظرفیت های فرهنگی استان اتاق وضعیت 
استان  های  در همه شهرستان  فرهنگی 
تشکیل خواهد شد. حجت االسالم احمد 
رضایی  تصریح کرد:  با توجه به این که از 
اسفند سال گذشته ستاد تبیین دستاوردهای 
انقالب اسالمی تشکیل شده قرارگاه رسانه 
و فضای مجازی در تمامی شهرستان های 
استان نیز تشکیل شده است.  وی با اشاره به 
گسترش شبکه امامت و شبکه تبلیغ گفت: 
معاونت  و  مختلف  نهادهای  همکاری  با 
تبلیغ حوزه های علمیه و مرکز رسیدگی 
به امور مساجد و سازمان تبلیغات اسالمی 

 شبکه امامت استان شکل گرفت. وی افزود:
حرکت سازمان تبلیغات اسالمی به سمت 
فعالیت های کیفی و محتوایی است و الزمه 
این کار هم تقویت شبکه امامت بود که در 
همین راستا سامانه مبشران راه اندازی شد.  
مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
ادامه داد: به زودی نیز ستاد محرم را در استان 

تشکیل خواهیم داد. رضایی افزود: در حال 
حاضر ۱۹۸۳ مسجد و ۱۳۲۰ هیئت مذهبی 
و ۹۱ کانون فرهنگی مذهبی در سطح استان 
خراسان جنوبی فعالیت می کند.  وی با اشاره 
برادران گفت:  در حوزه  روحانی  به ۱۵۰۶ 
تعداد ۹۸ روحانی در قالب طرح استقرار در 
روستاها مستقر هستند و همچنین ۱۵۷۰ 
 مداح، ۳۰ موسسه فرهنگی قرآن و عترت ،
۶۰ خانه قرآن شهری و ۱۷۰ خانه قرآن 
 روستایی در سطح استان فعالیت می کند. 
وی با توجه به ۲۲۶ خانه عالم در استان 
آموز  قرآن  نفر  هزار  به ۱۴  گفت: ساالنه 
در زمینه های مختلف آموزش داده شده 
برای  آموزشی  گواهینامه  هزار   و حدود ۵ 

رضایی  شود.  می  صادر  آموزان  قرآن 
شبکه  اندازی  راه  و  طراحی  به  اشاره  با 
اینترنت گفت: در  بستر  قرآنی در  فعاالن 
ایام کرونا نیز سامانه آموزش مجازی برای 
تشکل های  و  موسسات  فعاالن  استفاده 
کرد: عنوان  وی  شد.  اندازی  راه   قرآنی 
در بحث ارسال مّبلغ در طول سال ۶۰ هزار 

روز در سطح استان تبلیغ داریم. وی با اشاره 
به ۶ پایگاه فرهنگی و اجتماعی افزود: هر 
۶ پایگاه متعلق به شهرستان بیرجند است و 
فعالیت های خوبی را انجام داده اند اما تالش 
ما این است که در تمامی شهرستان ها این 
پایگاه ها را راه اندازی کنیم.  وی همچنین به 
نقش مهم بانوان در جامعه امروز اشاره کرد 
و گفت: وقتی بانوان از سبک زندگی کامل 
برخوردار شوند هم در حوزه همسر داری و 
فرزندان خود و هم در حوزه فعالیت های 
اجتماعی می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.  
وی همچنین به پویش “ماه من” اشاره کرد 
و گفت: در این پویش از افراد خوب و موفق 

در هر محله تجلیل شد.

ثبت ۱۸۰۴ مسئله استان در طرح »مهرواره محله همدل« 

 خسارت وزش باد شدید 
در خراسان جنوبی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: وزش 
باد شدید و طوفان همراه با گرد و خاک در سه روز اخیر به 
برخی زیرساخت های استان به ویژه بخش کشاورزی و خطوط 
انتقال برق خسارت وارد کرد. میرجلیلی افزود: سرعت وزش باد 
شدید و طوفان در برخی مناطق تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید 
و به زیرساخت های ۱۱ گلخانه استان خسارت وارد شد. وی 
بیان کرد: این پدیده سبب واژگونی ۱۸ اصله درخت و هفت 
تیر شبکه توزیع و انتقال برق در استان شد که موارد مربوط به 
قطعی برق در اسرع وقت پیگیری و رفع شده است. مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشترین 
میزان خسارت های ناشی از وزش باد شدید در شهرستان های 

مرزی به ویژه نهبندان و سربیشه رخ داده است.

انقالب  و  عمومی  دادستان 
بیرجند گفت: ارسال مرغ مازاد 
خراسان جنوبی به سیستان و 
بلوچستان قانونی است ولی 
استان  داخل  مردم  نیاز  باید 
افزود:  نسائی  شود.  تأمین 
مرغ  گوشت  تولیدکنندگان 
بخش  خراسان جنوبی  در 
خصوصی بوده و سرمایه از خودشان هست و باید شرایط را 
به گونه ای تدبیرکنیم که هم تولیدکننده ضرر نکند و هم مرغ 
با قیمت مناسب به راحتی به دست مردم برسد. وی ادامه داد: 
نظارت بر بازار باید قوی تر انجام شود و در این راستا ما به عنوان 
دادستان مرکز استان خراسان جنوبی با دستگاه های ذیربط چون 
جهاد کشاورزی، سازمان صمت و تعزیرات همکاری الزم را 

خواهیم داشت.

ارسال مرغ به دیگر استان ها 
منوط به تامین نیاز استان

تریال  پیست  سازی  آماده  از  استان  ورزشی  هیئت  رئیس 
کشوری  و  آسیایی  مسابقات  میزبانی  برای  جنوبی  خراسان 
۱۴۰۰ خبر داد. علوی افزود: پیست دوچرخه سواری تریال در 
شهر بیرجند و با نام شهید حججی است. وی ادامه داد: این 
پیست با همکاری شهرداری بیرجند، اداره ورزش و جوانان و 
هیئت دوچرخه سواری شهرستان بیرجند و با هزینه ای بالغ بر 
۳۰ میلیون تومان بهسازی و آماده میزبانی مسابقات کشوری و 

آسیایی در سال ۱۴۰۰ است.

تکمیل پیست دوچرخه سواری 
تریال بیرجند

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا حسینی  
فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۳۷ در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۲/۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ - اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عیسی دستگری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/4/2         تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 1400/4/19
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهي تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش۲  شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر: ششدانگ یکباب منزل پالک ۳۶۸ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای اسماعیل زارع در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ ساعت 

اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد.لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفافی و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 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 حقوقی ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و 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.
تاریخ انتشار: 1400/04/02            علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم سمیه اسمعیلی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب آپارتمان پالک ۳۴۴۴ 
فرعی از شماره ۱۴۲۷- اصلی واقع در بخش دو شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت سرقت مفقود شده است. با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت شماره ۱۰۰۴۱۹ الف/ ۹۸ به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده علیهذا مراتب آگهی 
تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند در غیر این صورت بعد 

از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

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

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

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریبا احمدی فرزند 
قاسم به شماره شناسنامه ۳۲  صادره از اسدیه و کد ملی ۵۲۳۹۵۸۹۰۶۲  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۳۰۴/۶۵ متر مربع قسمتی 
از پالک ۱۳۹۶ - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سهراب پسندیده فرد  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/3/17              تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/4/2
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن 

انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی 
صعب العالج می شود.

ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

09031618482 - 32227177        
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انتخاب دو محیط بان خراسان جنوبی به عنوان نمونه کشوری

دو محیط بان از خراسان جنوبی به عنوان محیط بانان نمونه کشوری انتخاب شدند. اکبری مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 
همزمان با فرا رسیدن میالد امام رضا )ع( و روز ملی محیط بان در مراسمی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد از محیط بانان حسین مهدیزاده 
)محیط بان منطقه حفاظت شده مظفری( و علی عجمی )محیط بان پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس( به عنوان محیط بان نمونه قدردانی شد.

صادرات استان به 
افغانستان 2 برابر شد

خبرنگاران جوان- صادرات کاال های 
تولیدی خراسان جنوبی به افغانستان 
به دو برابر افزایش یافت که نشان از 
تمایل تجار افغان برای توسعه مبادالت 
صنعت،  سازمان  رئیس  دارد.  مرزی 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 
محصوالت  صادرات  میزان  گفت: 
معادل   ۹۸ سال  در  استان  تولیدی 
۱۰۰ میلیون دالر و سال ۹۹ معادل 
پارسال  که  است  دالر  میلیون   ۲۰۳
۱۰۳ درصد افزایش داشته است. وی 
افزود: در مجموع صادرات ماده ۱۱۶ 
درصد  پارسال ۷۳  استان،  گمرک  و 
افزایش داشت که نشان می دهد همه 
ارکان استان اعم از حوزه های اقتصادی 
از  صادرات  دارند  تالش  سایرین  و 
با قدرت بیشتری انجام شود.  استان 
صادرات  مجموع  از  گفت:  جرجانی 
افغانستان ۳۷ درصد  به کشور  ایران 
درصد   ۵۰ حدود  و  ارزش  لحاظ  از 
محصوالت  به  مربوط  وزنی  نظر  از 
خراسان جنوبی بوده و صیفی جات، 
انواع  سرامیک،  و  کاشی  سیمان، 
سنگین،  و  سبک  هیدروکربن های 
سوخت های تقطیری از جمله عمده 
محصوالت صادراتی استان به کشور 
افغانستان است. رئیس سازمان صنعت، 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 
بیان کرد: ۲ ماه ابتدایی امسال نیز با 
افزایش ۳۷ درصدی صادرات نسبت 
به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم 
خود  تالش  همه  می دهد  نشان  که 
استان  محصوالت  صادرات  برای  را 
گذاشته اند. این مقام مسئول ادامه داد: با 
پیگیری های استاندار و دستور کارگروه 
زیرساخت های  باید  صادرات،  توسعه 
که  شود  انجام  نحوی  به  صادرات 
محصوالت برای صادرات با باالترین 
سعی  و  شود  ارسال  افزوده  ارزش 
می کنیم چرخه صادرات به نحوی باشد 
که بیشترین ارزش افزوده را داشته و 
خام فروشی به زنجیره تولید تبدیل شده 

و محصول نهایی را صادر کنیم.

گوش مسئوالن
ملی بدهکار حرف

مردم استان نیست
سالم. تیتر روزنامه در خصوص مشارکت 
اول - بودجه آخر واقعا جالب و الزم بود  
اما فراموش نکنیم که مسئوالن ملی 
گوش شان بدهکار مردم استان نیست. 
از ابتدای دولت آقای روحانی در  ۴ سال 
اول چون رای مردم به دولت ایشان نبود 
تا توانستند برخوردهای زشت کردند و 
با انتخاب استاندارانی که همه از اقوام و 
دوستان جناب وزیر کشور بودند برای 
آنها رزومه و برای مردم خراسان جنوبی 
فرصت سوزی کردند که باالخره خدا رو 
شکر تمام شد و این انتقام دولت از مردم 
به پایان رسید در دولت دوم ایشان همه 
تازه با ورود یک استاندار قوی فهمیدیم 
است که  مزیتی  که مدیر خوب چه 
کرده  محروم  آن  از  را  ما  ها   سال 
بودند. این دفعه رای ما با سیاست های 
دولت یکی شد و رئیس جمهور منتخب 
باالترین درصد رای را از استان ما آوردند 
و باید به شدت مطالبه کرد که دیگر ما 
را در گوشه ای خلوت و دور از توسعه 
نگه ندارند . به شدت معتقدم اگر شعار 
عدالت محوری آقای رئیسی محقق 
شود و به استان ها توجه شود حتما 
اساسی خواهیم خورد و مسیر  تکان 
رشدمان چند برابر خواهد شد. امیدوارم 
مسئوالن ملی توجه ای داشته باشند و 
این دفعه به حرف مردم استان هم توجه 
کنند. اولین آزمون در استان برای رئیس 
جمهور منتخب، استقالل در انتخاب 
مدیران استانی و ایجاد تجربه فراجناحی 
بودن است چرا که استان فوق سیاسی 
برای  را  خودش  االن  همین  از  ما 
چیزهایی آماده کرده است که با دیدگاه 
ها و سیاست های آقای رئیسی منطبق 
استانی،  مسئوالن  امیدواریم   نیست. 
رئیسی  آقای  مدیران  چون  افرادی 
دادگستری(  کل  )مدیر  استان   در 
باشند که به معنای واقعی دیدگاه های 

ایشان برای استان پیاده شود.  

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

خبر ویژه

* آقای رئیسی که رئیس جمهور شدند 
امیدورام بتوانند همانطور که در دستگاه 
قضایی تغییرات به نفع مردم انجام دادند 
بیشترین  اکنون  بتوانند.  در دولت هم 
ترسی که در دل جامعه است این است 
که دولت اسیر سیاسی بازی ها شود و 
باز افراد ناالیقی در سطوح بعدی رئیس 
سیاسی  جریانات  واسطه  به  جمهور 
گمارده شوند که تا سرایدار مدارس را 
هم به صورت اتوبوسی تغییر دهند.  به 
هر حال با توجه به سابقه ایشان همه 
 امیدواریم و االن تنها سرمایه  اجتماعی ، 
امید به تغییر است که یک بار ایشان در 
قوه قضائیه آن را به سرانجام رسانده و 
ان شاا... در دولت هم بتوانند پیگیر همین 

رویه خوب و اثر گذار باشند.

* شورای شهر جدید لطفا دیدگاه خود را 
در خصوص ترافیک شهر از جمله خیابان 
طالقانی  ، خاکی و جمهوری و همچنین 
وضعیت نرخ های نجومی عوارض و 
هزینه های سنگین ساخت و ساز در 

بیرجند  اعالم نمایند.

* دوست عزیزی که در روزنامه  گفتید 
من استاد بنا هستم و به داشتن یک 
ماشین مدل باال فکر می کنم. قانون 
می  که  نشنیدی  مگر  است.  روزگار 
گویند:یکی را براریم و قارون کنیم، یکی 
را به نانی جگر خون کنیم.خون خوری 
همیشه  کنی.  ننهاده  روزی  طلب  گر 
خودت را با مافوقت مقایسه نکن.سعی 
کن با مادونت مقایسه کنی.نعمتی داری 
که غافلی و اما ارزشش از المبورگینی 
هم بیشتراست.ولی خودت از آن نعمتها 
غافلی. غفلت طلیعت ثانویه انسان هست.

*با سالم مدتی شده در بلوار امام رضا )ع( 
از تقاطع خیابان صیاد شیرازی تا میدان 
آزادی با توجه به اینکه پارک کامیون 
ممنوع می باشد کامیون های زیادی هر 
روزه پارک می کنند و عزیزان راهنمایی 
و رانندگی هم از کنار تخلف ایشان می 

گذرند. خواهشا اقدام شود.

*سالم و عرض ادب. خواهش می کنم 
به مسئولین فضاهای سبز مخصوصا 
پارک ها بفرمایید فکر جوانانی که آن 
همه سیگار دود می کنند و ته ماند آن رو 
روی زمین می ریزند که حال هر بیننده 
ای را به هم می زند را بر دارند. آخر این 
چه فرهنگی است فضای سبز و چمن 
جای نشستن نیست. چرا جلوگیری نمی 
شود هیچ شهری از ایران غیر بیرجند 
ثانی  در  ندارد  وجود  فرهنگی  بی  این 
شهرداری محترم جاهایی را که کنده در 

پارک را درست کنند.

* ما جمعی از جوانان که در مسکن ملی 
 ثبت نام کرده ایم امیدمان به شورای جدید

 است بلکه بتواند در بحث تسریع ساخت 
و اعطای مجوزهای الزم با اقشار متوسط 

رو به پایین هم همراهی داشته باشد.

محترم  رئیس کل  *با سالم خدمت 
دادگستری. بر اساس کدام قانون اسالم 
گفتند موجر نمی تواند مستاجر را در 
دوران کرونا بیرون کند. مگر آن موجر 
انسان نیست قانونی اگر تصویب می 
شود باید دولت از حق خودش ببخشد 
به  موجر  وقتی  مردم.چرا  جیب  از  نه 
دلیل انسان دوستی ۵ سال خانه اش 
تقریبا  کرایه  حداقل  با  مستاجر  به  را 
رایگان داده حاالخانه اش را الزم دارد و 
مستاجر هم نه اجاره می دهد و نه خانه را 
تخلیه می کند و می گوید بروید شکایت 
کنید قاضی هم باید رای صادر کند که 
مستاجر باید ۲۰ درصد اجاره را باال ببرد 
نمی توانید بیرونش کنید کجای این کار 
حمایت از مردم است؟ این حمایت از 
ظالم است. نگویید دشمنان کار می کنند 
مردم رای ندهند. منتظر پاسخ رئیس کل 

محترم دادگستری هستم.

* یعنی چه که ۱۱۸ را می گیریم می گوید 
 به دلیل ترافیک خطوط بعدا تماس بگیرید

 دیگر خدا می داند کی جواب می دهند 
هر دفعه هم شماره گیری می کنیم یک 
پول می افتد توی قلک مخابرات . شاید 
یکی به یک شماره تلفن نیاز فوری داشته 

باشد. آیا کسی پاسخگو هست ؟؟؟

 * از منتخبان شورای اسالمی شهر بیرجند
 خواهشمندیم نسبت به احداث پارکینگ 
خصوص  به  شلوغ  های  خیابان  در 
طالقانی، مدرس و معلم، احداث تقاطع 
های غیرهمسطح در چهار راه های شلوغ، 
اتصال میدان سفیر امید به بلوار خلیج 
فارس، تعریض خیابان ارتش و احداث فاز 
دوم پارک جنگلی در زمین خاکی نبش 

بلوار عبادی در این دوره اقدام فرمایند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

 صباغی-  عشق به محیط زیست و دیدن 
شگفتی های خلقت و زیبایی های آفرینش 
که  است  مؤلفه هایی  جمله  از  شک  بی 
می رساند.  آرامش  به  را  انسانی  هر  روح 
برای محیط بان شدن باید عاشق طبیعت 
بود چون حفاظت از محیط زیست کاری 
کاری  هم  بودن  بان  محیط  و  دلی  است 
سخت و دلی است. خراسان جنوبی حدود 
۱۵ میلیون هکتار عرصه طبیعی دارد که دو 
میلیون هکتار آن عرصه های تحت مدیریت 
محیط زیست است اما  تنها ۷۰ نفر محیط 
بان سبز پوش استان به طور شبانه روزی از 
این عرصه وسیع حفاظت می کنند. درباره 
چالش های محیط بانی با سه نفر از محیط 

بانان استان به گفتگو نشستیم.

کمبود حداقل ۱۳۰ محیط بان 
در خراسان جنوبی

زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
اینکه فقط ۷۰  به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
مشغول  جنوبی  خراسان  در  بان  محیط 
به کار هستند گفت: در استان با توجه به 
پهناور بودن آن با کمبود نیرو مواجه هستیم 
و حداقل ۱۳۰ محیط بان برای عرصه  ۱۵ 
میلیون هکتاری خراسان جنوبی  نیاز است. 
مسعود مستقیم با بیان اینکه حضور محیط 
شکار  و  مدیریت  تحت  مناطق  در  بانان 
ممنوع ، باید جدی تر و دائمی باشد اظهار 
کرد: از جمله دغدغه های محیط بانان این 
برای  تالش هایشان  رغم  علی  که  است 
حفظ و حراست از تنوع گونه های جانوری، 
ولی شاهد قاچاق گونه های کمیاب، چون 
با  وی  هستیم.  خراسان جنوبی  در  هوبره 
اشاره به اینکه این استان یکی از قاچاقچی 
قاچاق  حوزه  در  کشور  مناطق  خیزترین 
هوبره است، بیان کرد: متأسفانه این موضوع 
را در زیرکوه به مراتب مشاهده می کنیم و 
این پرنده خاص استان به کشورهای عربی 

قاچاق می شود.

شهادت بیش از ۱۳۰ 
محیط بان در کشور

وی با اشاره به شهادت و جانباز شدن بیش 
کرد:  بیان  کشور   در  بان  محیط  از ۱۳۰ 
قانون حمایت قضایی از حقوق محیط بانان 
به تصویب رسیده اما کافی نیست و باید 
قوانین حمایتی و مزایای بیشتری از این قشر 
زحمتکش در نظر گرفته شود. فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه 
داد: در خراسان جنوبی فقط دو مورد حمله 
به محیط بانان رخ داده و  امیدواریم دیگر 
شاهد از دست دادن پاسداران محیط زیست 

در کشور نباشیم. 

اعمال جریمه برای شکارچیان 
کارساز نیست

زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
خراسان جنوبی یادآور شد:  قانون گذار برای 
نظر  در  نقدی  های  جریمه  شکارچیان  
گرفته اما  باید نگاه ساختاری و ریشه ای 
به این موضوع داشته باشیم. به گفته وی 
اگر نگاه ها به موضوع محیط زیست درست 

شکارچیان  تعداد  جریمه ها  اعمال  نشود 
اظهار  را کم نخواهد کرد. وی  غیرقانونی 
کرد: خون این محیط بانان بیگناه جز برای 
این  و ذخایر طبیعی  حفظ محیط طبیعی 
کشور ریخته نشد و از طرف دیگر بیش از 
این میزان شکارچی جان خود را از دست 
جان  حفظ  برای  کرد:  تاکید  وی  دادند. 
محیط بانان و چه شکارچیانی که در هر حال 
هم وطن ما هستند باید بر فرهنگ سازی 
و تغییر نگرش ها کار کرد. مستقیم برخی 
عقاید اشتباه مانند خواص دارویی در برخی 
از اعضای بدن برخی حیوانات را نیز عامل 
افزود:  و  دانست  آنها  برای کشتار  دیگری 

متاسفانه شایعاتی نادرست از تاثیر صفرا و 
برخی جوارح بز کوهی، خرس، کبک  باعث 
کشتار آن ها شده، در حالی که هیچ کدام از 
این باورها منبع درست و علمی نیز ندارند. 
سرطان  درمان  بر  خفاش  النه  تاثیر  وی 
را نیز یکی از دیگر خرافات شایع در بین 
تاثیر  روزها  این  داد:  ادامه  و  دانست  مردم 
النه خفاش بسیار رواج یافته و موجب ایجاد 
بازاری برای خرید و فروش النه خفاش در 
بین برخی افراد شده است. این فعال محیط 
زیست اضافه کرد: خفاش پستاندار پرنده ای 

است که به دیوار مکان هایی مانند غارها  
می چسبد و هرگز النه ای ایجاد نمی کند اما 
این باور اشتباه، بازار داغی برای درآمدهای 
کالن برخی از سودجویان فراهم کرده است. 
حیوانات  دیگر  از  را  اي  قهوه  خرس  وي 
قرباني خرافات دانست  و بیان کرد: متأسفانه 
خرافه پرستان،  چربي، پوست و اعضاي بدن 
بیماري  برخي  درمان  براي  را  حیوان  این 
باعث  ها  این خرافه  و  دانند  مفید مي  ها 
این حیوانات شده است.  شکار و سالخی 
یکی دیگر از محیط بانان خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه ۷ سال است که  وارد محیط 
زیست شده است، اظهار کرد: در ابتدا تجربه 

کافی در این حوزه نداشتم اما به مرور زمان 
محمدرضا  شدم.  زیست  محیط  عاشق 
رجبی با اشاره به اینکه کار کردن در محیط 
طبیعی یکی از زیبایی های کار محیط بانی 
است افزود: یک محیط بان  همچون سرباز 
آماده است تا هر گاه خطری زیست حیات 
وحش را تهدید کند، مأموریت خود را در این 
زمینه انجام دهد. این محیط بان با اشاره به 
اینکه تا زمانی که فرهنگ تعامل با محیط 
زیست و حیات وحش وجود نداشته باشد 
نمی یابد،  کاهش  محیط بانان  مشکالت 

ادامه داد: مشکل استخدامی و حقوق کم از 
چالش های محیط بان است که امیدوارم 
مسئوالن به آن توجه کنند.  وی یادآور شد: 
خشکسالی از مهمترین مشکالتی است که 
محیط زیست استان با آن روبروست و گونه 
به  را  های حیات وحش و گیاهان خاص 

خطر انداخته است. 

دیدن گله های حیات وحش از 
چشم اندازهای محیط زیست

حسین کمندی محیط بان  دیگر هم استانی 
وارد محیط  از سال ۸۴  اینکه  بیان  با  نیز 
افزود: دیدن گله های  است،  زیست شده 
قوچ و میش در طبیعت لذتی وصف ناپذیر 
است که  باعث شد به این حوزه عالقه مند 
شوم. وی ادامه داد: از چالش های محیط 
آلودگی  و  حیوانات  رویه  بی  زیست شکار 
های زیست محیطی کارخانجات است.این 
فعال محیط زیست خاطر نشان کرد:  باید 
در دوران ابتدایی آموزش هایی به کودکان 

انجام بگیرد. 

هر ایرانی، یک محیط بان

کمندی تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست 
اقشار  همه  و  است  عمومی  وظیفه  یک 
جامعه باید در برابر آن مسئول باشند.  این 
محیط بان بیرجندی معتقد است هر ایرانی 
تنها  این  و  باشد  محیط بان  یک  می تواند 
یک شعار نیست چرا که طبیعت متعلق به 
همه مردم است و ما باید در حفظ آن کوشا 
باشیم. وی با بیان اینکه بعضی شهروندان 
زیست  عوارض  به  توجه  بدون  را  زباله ها 
محیطی از شیشه خودرو ها به بیرون پرتاب 
می کنند، ادامه داد: باید تالش کنیم از مواد 
آالینده محیط زیست کمتر استفاده کنیم و 
اگر ممکن است آن ها را با مواد غیرآالینده 
و دوستدار طبیعت جایگزین کنیم. این موارد 
حداقل وظایف یک شهروند دوستدار محیط 

زیست است.

ایسنا- رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی 
معنای  به  اصناف  به  آسیب  اینکه  بیان  با 
است،  بوده  آنان  از  بسیاری  ورشکستگی 
اظهار کرد: سال گذشته ارائه تسهیالت با 
سود ۱۲ درصد از سوی دولت مطرح شد که 
سود زیادی داشت و نتوانست مرهمی بر زخم 
اصناف باشد چراکه بسیاری استفاده نکردند. 
کرونا آمد و زندگی آرام اصناف را طوفانی 
کرد. بازارها تعطیل شد و تعطیلی های مستمر 
و عدم خرید کاال توسط مردم، تولید را با 
مشکل مواجه ساخت. در واقع کرونا بیش از 
همه کمر اصناف را شکست و دردی را وارد 

کرد که شاید به این زودی ها التیام نیابد.

قوانینی که حمایت  کننده نیست

خراسان  اصناف  اتاق  رئیس  علیزاده،  رضا 
کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  جنوبی 
دوران  در  بسیار  جنوبی  خراسان  اصناف 
کرونا با جامعه و دولت همکاری کردند. وی 
افزود: با اینکه صاحبان اصناف دچار ضرر 
و زیان های گسترده مالی شدند، اما حاضر 
نشدند کاری انجام دهند که به ضرر سالمت 

جامعه باشد و این امر بسیار مهمی است 
اتاق  رئیس  غنیمت شمرده شود.  باید  که 

اصناف خراسان جنوبی با بیان اینکه آسیب 

به اصناف به معنای ورشکستگی بسیاری از 
آنان بوده است، تصریح کرد: سال گذشته 

ارائه تسهیالت با سود ۱۲ درصد از سوی 

دولت مطرح شد که سود زیادی داشت و 
نتوانست مرهمی بر زخم اصناف باشد چراکه 

بسیاری استفاده نکردند. علیزاده با بیان اینکه 

و  کم  سود  با  تسهیالت  ارائه  ما  پیشنهاد 
شرایط بهتر بود که هنوز محقق نشده است، 
افزود: صاحبان تاالرهای پذیرایی بیشترین 
خسارت را در زمان کرونا بر اثر تعطیلی های 
متعدد  متحمل شدند که امیدواریم با رعایت 
شرایط بازگشایی تاالرها دیگر شاهد تعطیلی 
اتاق اصناف خراسان  آن ها نباشیم. رئیس 
رسیدگی  ویژه  جلساتی  کرد:  بیان  جنوبی 
به شرایط اصناف استان با حضور استاندار 
که  شد  اخد  تصمیماتی  و  شد  تشکیل 
امیدواریم با اجرایی کردن دقیق آن برای 

وضعیت نامساعدی اصناف مرهمی باشد. 
علیزاده ادامه داد: یکی از این تصمیمات این 
بود که ۳۵۰ زن سرپرست خانوار که متولی 
یک صنف هستند برای دریافت وام معرفی 
شوند که در حال انجام است. رئیس اتاق 
اصناف خراسان جنوبی افزود: حقیقت این 
است که اصناف باز هم نیازمند مساعدت های 
بیشتر هستند تا بتواند آن میزان از خسارت 
را اندکی بپوشاند و از طرفی قوانین حمایتگر 
نیز باید متناسب با اصناف هر منطقه و کامال 

بومی سازی شوند.

و  آبیاری  ملی  کنگره  پنجمین   - صباغی 
زهکشی ایران ۲ و ۳ تیر به میزبانی دانشگاه 
بیرجند به صورت مجازی برگزار می شود. 
دبیر پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی 
بر تاریخچه برگزاری  ایران ضمن مروری 
اصفهان،  در شهرهای مشهد،  کنگره  این 
در  کنگره  پنجمین  گفت:  ارومیه  و  اهواز 
این  امکانات  به  توجه  با  بیرجند  دانشگاه 
دانشگاه با هدف مدیریت بحران آب و نقش 
 آن در توسعه شرق کشور برگزار می شود. 
استراتژیک  موقعیت  به  اشاره  با  شهیدی 
استان، نگهداشت مرز و لزوم توجه به حفظ و 
اهمیت مقوله آب در خراسان جنوبی، افزود: 

از  استان  تاثیرپذیرترین  جنوبی  خراسان 
تغییرات اقلیمی و خشکسالی های اخیر در 
کشور است که این موضوع بر لزوم توجه به 
مدیریت منابع آبی در استان تاکید می کند. 
دبیر پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی 
ایران با بیان اینکه صدور مجوز حفر چاه آب 
در مناطق ممنوعه استان، نبود الگوی کشت 
از  جنوبی،  خراسان  آبی  منابع  با  متناسب 
مهمترین مشکالت حوزه  آب است، ادامه 
داد:  پایین بودن راندمان آبیاری و از همه 
کاهش  پی  در  زمین  فرونشست  تر  مهم 
سفره آب منطقه از دیگر چالش های حوزه 
مدیریت آب  در کشور باالخص در خراسان 

 جنوبی می باشد. وی اظهار امیدواری کرد:
با برگزاری این کنگره نتایج و راهکارهای 
شرق  آب  مدیریت  برای  اجرایی  و  علمی 
ملی  کنگره  علمی  دبیر  گردد.  ارائه  کشور 
آبیاری و زهکشی ایران نیز با اشاره اینکه این 
همایش ۲ و ۳ تیر ۱۴۰۰ برگزار می شود،  
افزود: ۱۲۵ مقاله در چهار محور منابع آب 
و بحران، آب و کشاورزی، آب، مدیریت و 
توسعه و آب، اقتصاد و جامعه به دبیرخانه 
کنگره ارسال شده است.دکتر عباس خاشعی  
یادآور شد:   ۱۱۳ مقاله به صورت پوستر و ۴ 
مقاله به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار 
گرفته است. وی با اشاره به اینکه  نشست 

استان های  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
نشست  چالش ها،  و  فرصت ها  شرقی، 
خشکسالی و تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر 
توسعه شرق کشور و نشست بررسی وضعیت 
منابع آب خراسان جنوبی چالش ها و راهکارها 
از مهم ترین برنامه های این کنگره عنوان 

کرد و ادامه داد:  سخنرانی  دکتر محمدعلی 
بهدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند 
در  آب  از  استفاده  بومی  دانش  موضوع  با 
کشاورزی با نگاه ویژه به تولید زعفران در 
خراسان جنوبی از برنامه های ویژه افتتاحیه 

این همایش خواهد بود.

جنگ خاموش محیط بانان در طبیعت

درد کشنده ورشکستگی و التیام اندک تسهیالت

پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار می شود
 با هدف مدیریت بحران آب در شرق کشور: 

مصائب پاسداران محیط زیست خراسان جنوبی



افسردگی

کرونا چطور ما را افسرده کرد؟

کرونا فشار روانی زیادی را به خانواده ها تحمیل 
کرده است و باید با عبور از دوره بحران کرونا، 

شرایط را به لحاظ روانی عادی سازی کرد. یک 
روانشناس معتقد است باید هر فرد راهکارهای 
مقابله ای در برابر فشارهای روانی ناشی از بحران 
کرونا در سطح فردی انجام دهد تا دچار اختالالت 
و  افسردگی  استرس،  اضطراب،  مانند  خلقی 
وسواس نشود. یک مشاور خانواده و روانشناس 
معتقد است کرونا فشار روانی زیادی را به خانواده 
ها تحمیل کرده است و باید با عبور از دوره بحران 
سازی  عادی  روانی  لحاظ  به  را  شرایط  کرونا، 
کرد. وجود »ابهام« در آینده افراد پس از کرونا یا 
ماندگاری این بیماری در جامعه، عاملی است که 
بسیاری از افراد را آزار می دهد. اضطراب، استرس 
و افسردگی اختالالت خلقی شایع در دوران کرونا 
است که باید درباره هر یک از آنها، اقدامات خاصی 
را انجام داد تا کاهش یابد. این روانشناس درباره 
خطر به وجود آمدن نسل وسواسی در آینده هم 
هشدار داد. در دوره کرونا، اتفاقات جدیدی برای 
اقتصاد و جامعه و حتی سیاست افتاده است. ولی در 
جنبه فردی ما شرایط متفاوتی را تجربه می کنیم که 
نقطه اصلی آن، رعایت بهداشت حتی برای کسانی 
است که چندان به بهداشت مقید نبوده اند. همچنین 
شرایط تازه ای پیش آمده که به نظر می رسد جامعه 
دچار اضطراب و افسردگی ناشی از کرونا شده است.
قطعا اتفاقی که در موضوع کرونا افتاده از چندین 
جنبه در حوزه روانشناسی قابل بررسی است. در 
حوزه روانشناسی بالینی و اجتماعی و خانواده می 
توان این موضوع را بیان و تشریح کرد. در حوزه 
روانشناسی بالینی »تکلیف جدید« پراسترس مقابل 
ما قرار گرفته است. یعنی باید یک سری کارها 
را انجام دهیم که قبال این کارهاذ وجود نداشته 
است. قبال وقتی از خانه بیرون می رفتیم دستمان 
را هر جا می زدیم، روابط بین افراد روابط راحتی 
بود. خرید و قدم زدن آسان بود. ولی حاال تکالیف 
ایجاد کرده است. در  جدید، استرس مضاعف 
روابط بین فردی ما تغییرات زیادی داریم. وقتی 
می گوییم مادری فرزندش را بغل می کند در 
بدن مادر و فرزند هورمون آرامش بخش اکسی 

توسین ترشح می شود.

مصرف بیش از اندازه  نمک، ممنوع

سدیم در واقع یک ماده مهم است که به بدن ما 
کمک می کند تعادل مناسب مایعات را حفظ کند. 
سدیم در رابطه با پتاسیم خون ما را به اندازه کافی 
هیدراته می کند تا کلیه ها به طور مؤثر فیلتر شود. 

با این حال ، هنگامی که شما بیش از حد نمک 
در رژیم غذایی خود دارید ، کلیه ها برای رقیق 
کردن مجبور به نگه داشتن آب بیشتری هستند. 
در نهایت فشار خون افزایش می یابد و حتی می 

تواند به ساختارهای میکروسکوپی آسیب برساند.

دلیل سردردمان کرونا است؟

بیماری  به  ابتال  از  رایجی  عالمت  درد  سر 
ویروس کرونا محسوب نمی شود اما بهتر است 
که به آن دقت داشته باشید و نادیده نگیرید. 
کمتر از 14 درصد افراد مبتال به ویروس کرونا 

سر درد را گزارش کردند. اگر سر درد شما غیر 
طبیعی بود، حتماً لیست دیگری از عالئم کرونا 
را در خودتان بسنجید، اگر عالئم دیگر را هم 

داشتید، تست کرونا بدهید.

کاهش وزن با گیاه زنیان

و  به کاهش وزن  بر کمک  زنیان عالوه  گیاه 
ضد  و  اسپاسم  ضد  خاصیت  از  خون،  چربی 
میکروبی برخوردار است. این گیاه به عنوان دارو 
بوده،  اثربخش  ناراحتی های گلو و سرفه  برای 

سوءهاضمه را برطرف و برای درمان درد معده نیز 
مفید است. همچنین برای درمان اسهال مفید بوده 
و کوبیده آن به عنوان دارو برای ناراحتی های معده 
و کبد مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت ضد 

کرم، ضد اسپاسم و ضد میکروب دارد. 

فواید بی نظیر کشمش 

خوردن چند عدد کشمش به صورت روزانه برای 
معده مفید است. کشمش حاوی فیبرهایی است 
که تأثیری ملین بر معده دارد و به رفع یبوست 
کمک می کند. خوردن روزانه چند عدد کشمش 

به نظم بخشیدن کار معده و دفع منظم سموم 
و مدفوع از بدن کمک می کند. کشمش حاوی 
مقادیر مناسبی پتاسیم و منیزیم است که به کاهش 
اسیدیته، دفع سموم و جلوگیری از بیماری هایی 
مانند آرتروز، نقرس و سنگ کلیه   کمک می کند.   

یخ در بهشت اسپرسو: مواد الزم:  اسپرسوی فوری -  یک سوم فنجان  آب لیموی تازه -   یک چهارم 
فنجان  - شکر  سه چهارم فنجان

شکر و 6 پیمانه آب را با هم مخلوط کرده و روی  حرارت می گذاریم تا به جوش آید. وقتی آب جوشید آن را 
از روی حرارت برداشته و اسپرسو را اضافه می کنیم. می گذاریم یک ربع استراحت کند. سپس مایع را صاف 
می کنیم و آب لیمو را به آن اضافه کرده و در فریزر قرار می دهیم. باید دو ساعت در فریزر بماند ولی هر نیم 
ساعت یکبار مخلوط را هم می زنیم و یخ های آن را خرد می کنیم.بعد از دو ساعت یخ در بهشت را با قاشق 

در ظرف ریخته و به کمک خامه آن را تزئین کنید. این نوشیدنی خنک عالی است. نوش جان

روز جهانی پیک نیک

در تصمیمات مهم زندگی شما که می تواند عواقب 
طوالنی مدت داشته باشد، انتخاب تصادفی بهترین 
روش برای انطباق نیست. می توانید از طریق روش 
خود  گیری  تصمیم  در  را  انتقادی  تفکر  زیر  های 
بگنجانید.یاد بگیرید که بین موقعیت های روزمره و 
شرایط بحرانی برای تصمیم گیری صحیح تفاوت 
قائل شوید. شما باید وقت و انرژی خود را صرف 
تصمیماتی کنید که تأثیرات چشمگیری در زندگی 
روند  از  پشتیبانی  برای  و  بگذارید  وقت  دارد.  شما 

تصمیم گیری، تا آنجا که می توانید اطالعات جمع 
آوری کنید.

پس از جمع آوری اطالعات در مورد همه گزینه های 
موجود، باید انتقادی بیندیشید که چه گزینه هایی برای 
تنظیمات شما مناسب است. قبل از تصمیم گیری 
نهایی باید نتایج احتمالی هر گزینه را تجزیه و تحلیل 
کنید. شما می توانید تمام گزینه های خود را با افراد 
دیگر مانند همساالن، اساتید و همکاران خود در میان 
بگذارید تا دیدگاه های مختلفی پیدا کنید و دیدگاه 

خود را گسترش دهید. پس از به دست آوردن دیدگاه 
ها و واقعیت های مختلف در مورد یک وضعیت 
خاص، شما باید از روند تفکر خود استفاده کنید تا 
تصمیمات فعال و آگاهانه بگیرید. در حالی که در مورد 
یک جنبه خاص تصمیم می گیرید، فقط الزم نیست 
شواهدی را به نفع آن پیدا کنید. درعوض، اگر عمیق 
تر گود بزنید و معایب انجام این انتخاب را نیز ببینید، 
به شما کمک می کند تا تصمیم نهایی شما بهترین 

انتخاب ممکن در شرایط خاص شما باشد.

چگونه در تصمیم گیری ها از تفکر انتقادی استفاده می شود؟

یاد یاران 
شهید علی محمد تاجدینی: خدایا به یاد تو و به منظور احیای دینم و تداوم انقالب 
به جبهه می روم.... پروردگارا امام همیشه بیدار و بنیانگذار انقالب خونین ایران را از گزند 
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فرهنگ و هنر

کال )دره( جنی

از مکان هایی که در شهر طبس می توان دید 
کال جنی می باشد که گردشگران می توانند در 
سفر خود از این منطقه زیبا دیدن نمایند. کال 
جنی شامل تونل هایی می باشد که این مکان 
را به مکانی پر از رمز و راز تبدیل کرده است. 
توسط  که  باشد  می  دره  معنای  به  کال  واژه 
اند.  گرفته  ها شکل  سیالب  و  ها  آب   مسیر 

که  دارد  وجود  هایی  خانه  ها  دیواره  میان  در 
مکانی  که  باشد  می  معروف  گبر  خانه  به 
دوره  در  و  است  بوده  درویشان  زندگی  برای 
ذکر به  الزم  اند.  شده  ساخته   ساسانیان 
می باشد این منطقه دارای دره های پر شیب و 
پر خطری می باشد، لذا گردشگران بهتر است 
تنها به این مکان نروند و به مسیر آشنایی داشته 
باشند. این دره یکی از جاذبه های طبیعی استان 
خراسان جنوبی بوده و به دلیل مسیر های پر پیچ 
و خم برای افرادی که به این مکان ها عالقه مند 

هستند مناسب می باشد.

حامد همایون؛  بازیگر می شود؟

روزنامه شهرآرا: به بهانه حضور حامد همایون 
در یک سریال طنز؛ خواننده ای که یک دوره 
قرار  او  که  رسیده  خبر  افتاد،  زبان ها  برسر 
است در یک سریال طنز حضور پیدا کند که 
و  می شود  اجرا  و  خندوانه ضبط  استودیو  در 
بخش هایی از آن هم در فضای مجازی به چشم 
می خورد. قصه تکراری و گاه خسته کننده ای 
است. در این سال ها باالی صد بار دیده ایم 
که گفته شده خوانندگی از یک هنر و مهارت 
به یک تجارت پرطرف دار تبدیل شده است.
یک  که  خواننده هایی  حضور  با  که  اتفاقی 
شبه مطرح می شوند و در مدت کوتاهی در 
خاطر بسیاری کم رنگ می شوند، آشکارا دیده 
از همین  یکی  شاید  همایون  حامد  می شود. 
باشد؛ خواننده ای که هنوز صدای  خواننده ها 
گوشی ها  موسیقی  فهرست  از  می توان  را  او 
یا داخل ماشین ها شنید، اما نه مثل زمانی که 
حضورش و صدایی که سعی می کرد سبک و 

سیاق خاصی به آن بدهد. 

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد، خود را جدا می سازد، در 

اوج خواستن، نمی خواهد در اوج تمنا، نمی  خواهد !
فیلم  )هامون(

یک نوشیدنی خنک 

هجدهم ژوئن روز جهانی پیک نیک است. واژه 
پیک نیک در دهه های اخیر وارد زبان فارسی 
شده. علیرغم اینکه ژاپنی ها هم قرن هاست 
به خصوص در جشن شکوفه های گیالس، 
پیک نیک برگزار می کنند اما واژه “پیکونیکو” 
در دهه های اخیر به زبان آن ها راه یافته است 
و اکنون وارد اکثر فرهنگ ها شده است.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

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

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

سم پاشی و آفت کشی تضمینی 
درختان منازل

 ۰۹۱۵۸۶۱۲۶۸۸ - دهقانی
فروشگاه لوازم یدکی خودرو  با 

موقعیت عالی به فروش می رسد.  
۰۹۱۵۸۲۵4۱7۲

به یک همکار در فروشگاه لوازم یدکی و شراکت در کار نیازمندیم.
 ۰۹۰۵۹۹۵۳4۶۲

 به ۲ نفر نیروی خانم با روابط عمومی باال 
 با حقوق ثابت و پورسانت عالی

 نیـازمندیـــم 

لطفا رزومه خود را به شماره واتساپ 0۹۱۳4۵۶۸۷۹۲ 
ارسال فرمایید.    شماره تماس: ۳۲۲۳4۵۳۲

شرکت نوید گستر زهان جهت تکمیل کادر کارگاهی خود 
تصمیم به جذب نیرو در رشته های ذیل نموده است:

۱- سرپرست کارگاه: با مدرک کارشناسی عمران و 3 سال سابقه جهت کار در پروژه آب.
۲- مسئول عملیات اجرا: با مدرک کارشناسی عمران و 3 سال سابقه در حوزه راهسازی 

جهت مباشر عملیات خاکی.
 ۳-کارشناس دفتر فنی کارگاه: با مدرک کارشناسی عمران و 2 سال سابقه کار در دفتر فنی.
4- مسئول ماشین آالت: با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس مکانیک و 5 سال سابقه کار در 

حوزه ماشین آالت راهسازی.
 ۵-کارپرداز: با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس حسابداری و حداقل 2سال سابقه کار در شغل مرتبط.

۶- نیروی خدماتی: جهت کار در کارگاه راهسازی.
تلفن تماس: ۰۵۶۳۲4۶۶۰۰4

نمایندگی صنایع شهاب گاز سوز
1-گازسوز وانت بارها به صورت رایگان

2-گازسوز خودروهای آژانس و تاکسی اینترنتی با 75 درصد تخفیف
3-گازسوز خودروهای شخصی با اقساط 36 ماهه

4- عیب یابی و تعمیر کلیه سیستم های گازسوز کارخانه ای و کارگاهی
5-فروش قطعات گازسوز کارخانه و کارگاهی

گازسـوز خودرو   رحمانی
اولین مرکز گازسوز خودرو در خراسان جنوبی  تاسیس ۱۳۸۹

Rahmani_Birjand

آدرس: ابتدای خیابان غفاری - پشت پمپ بنزین شعله     ۳۲۲۱۳4۳۷

تکمیل اظهارنامه مشاغل
  توسط تیم تخصصی پیشخوان آوا

زیر نظر کارشناس  و مشاور امور مالیاتی

» مهلت تا ۱۵ تیر ماه «

آدرس: میدان شهدا- پشت بانک صادرات  
)ساختمان آوا(      ۰۵۶-۳۲۲۳4۵۳۲

جهت جلوگیری از جرائم هر چه سریع تر نسبت به تکمیل اقدام فرمایید.



۵
چهارشنبه * 2 تیر  1400 * شماره  4946

کرونا و دو قربانی دیگر در خراسان جنوبی

ویروس منحوس کرونا در شبانه روز گذشته، ۲ قربانی دیگر در خراسان جنوبی گرفت.  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تعداد 
فوتی های کرونا در استان با ثبت ۲ فوت جدید در شبانه روز گذشته به ۹۱۶ نفر افزایش یافت. مهدی زاده افزود: در شبانه روز گذشته همچنین 

۳۶ بیمار جدید کرونا در تست های مولکولی و ۳۹ بیمار جدید در تست های سریع شناسایی شدند.

* زمین لرزه به بزرگی ۳،۶ در مقیاس 
امواج درونی زمین )ریشتر( روز گذشته 
استان  جنوب  در  نهبندان  حوالی 

خراسان جنوبی را لرزاند.
* هنری مسئول بسیج سازندگی سپاه 
انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی گفت: 
بازسازی  و  مرمت  اجرایی  عملیات 
هفت رشته قنات در سه شهرستان 
بیرجند، خوسف و سربیشه که بر اثر 
سیل اردیبهشت امسال تخریب شده 

بود، آغاز شد.
* یک قاتل محکوم به قصاص در 
خراسان جنوبی با وساطت خدام حرم 
رضوی در روز میالد امام رضا)ع( از 

چوبه دار رهایی یافت.
تحصیالت  و  آموزش  معاون   *
رقابت  از  بیرجند  دانشگاه  تکمیلی 
۱۵ هزار و ۸۶۲ داوطلب در ۵ گروه 

آزمایشی در استان خبر داد.

اخبار  کوتاه 

صدور انقالب اسالمی معطل برپایی 
عدالت است

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه 
صدور انقالب اسالمی معطل برپایی عدالت 
به  است، گفت: مکتب های شرق و غرب 
بُن بست رسیده اند و اگر این الگو را درست 
نشان دهید خودشان به سمت آن می آیند. 
حجت االسالم عبادی با اشاره به اینکه صدور 
انقالب اسالمی معطل برپایی عدالت است، 
گفت: مکتب های شرق و غرب به بُن بست 
رسیده اند و اگر این الگو را درست نشان دهید 

خودشان به سمت آن می آیند.

ورود اولین محموله واکسن کرونای 
ایرانی به خراسان جنوبی

اولین محموله واکسن کوو ایران برکت ساخته 
 شده به دست پژوهشگران داخل کشور وارد

دانشگاهی  ستاد  دبیر  شد.  جنوبی  خراسان 
استان  ویروس  کرونا  کنترل  و  پیشگیری 
گفت: محموله واکسن کوو ایران برکت به 
نوبت  واکسن  دوز  هزار  از ۱۱  بیش  همراه 
دوم سینوفارم وارد استان شد و از امروز در 
شهرستان ها توزیع می شود. وی افزود: واکسن 
که  درمانی  کادر  و  سالمندان  به  سینوفارم 
نوبت اول واکسن سینوفارم را دریافت کرده 
اند تزریق می شود که زمان تزریق به واجدان 

دریافت واکسن، اطالع رسانی خواهد شد.

افزایش ۶ درصدی حوادث جاده ای 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
از کاهش ۲۴ درصدی حوادث طی سه ماهه 
نخست در استان خبر داد و گفت: ۷۰ درصد 
حوادث مربوط به حوادث جاده ای بوده که ۶ 
از  افزود:  افزایش داشته است. رضایی  درصد 
مجموع ۲۶۷ حادثه به وقوع پیوسته در استان 
۱۸۷ مورد حوادث جاده ای، ۴۸ مورد شهری، ۱۵ 
مورد سیل و آبگرفتگی، دو مورد غرق شدگی، دو 
مورد صنعتی و کارگاهی، هشت مورد حضوری 

و پنج حادثه کوهستان بوده است.

پرداخت ۵ میلیارد تومان تسهیالت 
کرونا به اصناف

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان 
جنوبی  گفت: با پیگیری های شخص استاندار، 
این تسهیالت کم بهره پرداخت می شود. عابدی 
خاطر نشان کرد: اتاق اصناف باید ضمن انجام 
پیگیری های الزم به منظور جذب این اعتبار، 
برای بهره بردای اصناف واجد شرایط اطالع 
رسانی نماید. وی تصریح کرد: این تسهیالت از 
طریق صندوق کار آفرینی امید پرداخت می شود. 

دستگاه ایکس ری مرز ماهیرود امسال 
راه اندازی می شود

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: برای 
تامین و راه اندازی دستگاه ایکس ری )تونل 
تصویربرداری( در مرز ماهیرود امسال قراردادی 
با بخش خصوصی منعقد شد که براساس آن 
و  نصب  دستگاه  این  باید  دیگر  ماه  تا ۱۰ 
راه اندازی شود. رحیمی زاده افزود: قرارداد نصب 
این دستگاه با یک شرکت خصوصی در سال 
جاری منعقد شد و برنامه ریزی ما این است 
بهره برداری دستگاه  ماه شاهد  که طی ۱۰ 

ایکس ری در مرز ماهیرود باشیم.

فرار از خدمت سربازی
 در خراسان جنوبی کاهش یافت

مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه فرار از 
خدمت با ۶۲ درصد در صدر جرائم نیروهای 
به  “بازگشت  طرح  اجرای  با  است،  مسلح 
کاهشی  روند  جنوبی  خراسان  در  سنگر” 
چشمگیری به خود گرفته است. محمدپور 
به  این جرم مربوط  از  باالیی  افزود: درصد 
سربازان و نیروهای وظیفه است و دلیل اصلی 
آن نظام اجباری وظیفه است که با افزایش 
حقوق سربازان و رسیدگی به معیشت آنان به 
نظر می رسد که جرم فرار از خدمت همچنان 

کاهش پیدا کند.

امتحانی- استاندار خراسان جنوبی از جلب 
با  همراهی  برای  صمت  وزارت  موافقت 
سرمایه  متقاضی  اقتصادی  های  هلدینگ 
داد.  خبر  استان  معدنی  صنایع  در  گذاری 
مالنوری با تشریح دیدار خود با معاون معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت 
جنوبی،  خراسان  نظیر  بی  معدنی  های 
فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری و 
بهره برداری است. استاندار به ذخایر معدنی 
اشاره  سربیشه  و  نهبندان  های  شهرستان 
کرد و تصریح نمود: برای بهره برداری از این 
ذخایر، نیاز به سرمایه گذاری هلدینگ های 
اقتصادی توانمند و با پیشینه خوب داریم. 
مالنوری متذکر شد: سرمایه های مردمی 
استان در حال حاضر به سپرده های بانکی 
تبدیل شده اند که آورده های آن در جاهای 
دیگر هزینه می شود و برای خود منطقه هیچ 
سودی به همراه ندارد. وی تأکید کرد: حضور 
و فعالیت هلدینگ های اقتصادی ، سرمایه 
ترغیب  باعث  کرده،  هدفدار  را  ها  گذاری 
مردم به سوق دادن سرمایه های اندکشان 
به سمت فعالیت های صنعتی و معدنی می 

شود. استاندار، به سفر رهبر معظم انقالب به 
نهبندان در سال ۷۸ اشاره کرد و گفت: این 
سفر به تدوین سند توسعه نهبندان منجر شد 
که متأسفانه به طور کامل عملیاتی نشده 
سرمایه  ورود  با  داد:  ادامه  مالنوری  است. 
این  در  حضور  به  آنها  ترغیب  و  گذاران 
شهرستان، ضمن کمک به درآمدزایی مردم، 
می توان توسعه نهبندان را نیز انتظار داشت. 
وی با اشاره به ظرفیت مرز مشترک استان 
با افغانستان خاطرنشان کرد: در افغانستان 
هم ذخایر معدنی فراوانی داریم که می توان 
با توسعه صنایع فرآوری در داخل کشور، از 

ظرفیت این ذخایر نیز استفاده کرد.

مهیا بودن شرایط برای سرمایه گذاری

برای  استان  به مهیا بودن شرایط  استاندار 
های  زمینه  در  گذاران  سرمایه  از  استقبال 
به  عنایت  با  گفت:  و  کرد  تأکید  مختلف 
اقداماتی که درخصوص معرفی ظرفیت های 
استان صورت گرفته، سرمایه گذاران زیادی 
برای حضور و فعالیت اعالم آمادگی نموده 
صنعت،  وزارت  شد:  متذکر  مالنوری  اند. 

معدن و تجارت می تواند با تسهیل شرایط، 
این سرمایه گذاری ها را تسریع نماید. در این 
جلسه که در محل وزارتخانه با هدف توسعه 
ظرفیت های معدنی و بررسی راهکارهای 
استفاده از پتانسیل هلدینگ های اقتصادی 
در رونق صنایع معدنی خراسان جنوبی برگزار 
سازمان  مدیرعامل  جعفری  با حضور  شد، 
معدنی  و صنایع  معادن  نوسازی  و  توسعه 
ایران)ایمیدرو(، کریم نژاد معاون مدیرعامل 
ایران،  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
وزارت  اکتشافات  امور  مدیرکل  مالبیگی 
صمت، دکتر نخعی نماینده مردم شهرستان 
های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی  فالح مدیر هامل شرکت گهر زمین 
و جرجانی مدیرکل صمت استان همراه بود 
، مقرر گردید زمینه حضور و سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ معدنی مانند گهر زمین  

در استان ، بزودی فراهم گردد .

آمادگی شرکت هواپیمایی ماهان
 برای سرمایه گذاری در استان

 همچنین با پیگیری های استاندار ، شرکت 

هواپیمایی  ماهان برای سرمایه گذاری در 
استان اعالم آمادگی کرد.در جریان نشست 
تخصصی مالنوری استاندار خراسان جنوبی با 
عرب نژاد مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، 
این مجموعه با سرمایه گذاری در زمینه های 
کشاورزی و گردشگری استان موافقت نمود. 
استاندار در این دیدار و در ادامه مکاتبات و 
بود،به  گرفته  صورت  که  تلفنی  مذاکرات 
پرداخت.  استان  بکر  تشریح ظرفیت های 
مالنوری از ۴ اثر تاریخی ثبت شده جهانی 
گفت و با اشاره به این که خراسان جنوبی با 
بیش از ۹۰۰ اثر تاریخی و طبیعی دارای ثبت 
ملی و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خاص 
خود، به لحاظ گردشگری بسیار غنی است، 
 سرمایه گذاری در این زمینه را سودآور خواند.
راهبردی  کشاورزی  محصوالت  به  وی 
توسعه  نمود:  وتصریح  کرد  اشاره  استان 
فرآوری محصوالت کشاورزی می  صنایع 
تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه 
گذاران این حوزه، برای کشاورزان زحمتکش 
خراسان جنوبی نیز درآمدزایی به همراه داشته 
باشد. مدیرعامل شرکت هواپیمایی  ماهان  

اقدامات این  هم در این جلسه به تشریح 
حوزه در مناطق مختلف کشور پرداخت و 
برای حضور و سرمایه گذاری در خراسان 
با  نژاد  عرب  کرد.  آمادگی  اعالم  جنوبی، 
استقبال از پیشنهاد سرمایه گذاری در زمینه 
گردشگری در استان، تصریح نمود: به همین 
زودی هیئتی از متخصصین و کارشناسان 
مجموعه برای رصد ظرفیت های گردشگری 
به خراسان جنوبی اعزام می شوند. وی ادامه 
داد: شرکت ماهان آمادگی ایجاد ۳-۲ کمپ 
بیابانی را در مناطق کویری استان خراسان 
با  شد؛  مقرر  نشست  این  در  دارد.  جنوبی 
تأمین آب و زمین مورد نیاز، شرکت ماهان 
به مثابه سرمایه گذاری هایی که در سیستان 
و بلوچستان، کرمان و آذربایجان کرده، در 
زمینه های تولید و فرآوری محصوالت باغی 
نیز در استان، فعالیت های گسترده ای انجام 
دهد. تعیین بیرجند به عنوان بیس پروازی و 
استقرار شبانه یک هواپیما در این فرودگاه 
بین المللی بیرجند در ادامه سرمایه گذاری 
های شرکت ماهان، از دیگر مصوبات  این 

جلسه بود.

دستاورد های اقتصادی استاندار در سفر این هفته پایتخت
آمادگی شرکت هواپیمایی ماهان برای سرمایه گذاری در استان

 مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید : 

 نمایشگاه دستاوردهای ساخت داخل نماد تولید ملی در کویر تایر است
اعتمادیان- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید از اجرای 
طرح های راهبردی توسعه ای در کویرتایر  
 تقدیر کرد. حسین مدرس خیابانی در نامه ای 
زینلی  حسین  محمد  سید  مهندس  به 
مدیرعامل شرکت کویرتایر، مراتب قدردانی 
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بابت 
تالش های شبانه روزی مدیرعامل، مدیران و 

کارکنان شرکت کویرتایر در حوزه اجرای طرح 
های راهبردی توسعه ای و برگزاری نمایشگاه 
دستاوردهای ساخت داخل که نمادی از باور 
اعضای هیئت مدیره و مدیران آن مجموعه 
و  قطعات  سازی  داخلی  افزایش سطح  به 
تولید ملی است  برای  نیاز  تجهیزات مورد 
ابراز کرد. در این قدردانی آمده است:پیگیری 
بی وقفه و اجرای دقیق طرح تولید تایرهای 

زمان  برنامه  با  مطابق   OTR,TBR سنگین
بندی از پیش طراحی شده به عنوان یکی از 
مهمترین پروژه های شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید مورد انتظار است. توفیق 
خدمتگزاران  تمامی  و  جنابعالی  روزافزون 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  به 
عصر  ولی  حضرت  توجهات  ظل  در   را 
خواستارم. متعال  خداوند  درگاه  از   )عج( 

آدرس : خیابان جمهوری اسالمی – سه راه اسدی – هیئت ابوالفضلی بیرجند    تلفن: ۰۵۶۳۲۲۳۷۶۶۶ – ۰۵۶۳۲۲۳۳۳۳۱ - ۰۹۱۵۵۶۵۸۵۹۵

شماره کارت جهت طبخ اطعام ایتام : ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۱-۵۳۱۷
شماره کارت جهت تهیه سبد غذایی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۴-۸۵۳۹

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

دریافت فطریه و کفاره و... را جهت نیازمندان اعالم می دارد. 

آمـــــاده
خدمت رسانی 
همشهریان  به 
عزیز می باشد. 

۳۲۲۳۴۵۳۲

همــه روزه
 از ساعـت ۹ 

الی  ۱۴ 

پیک پستـی )رایگـان(
 پیشخوان آوا 

استخدام کادر اداری خانم 
در نمایندگی بیمه ایران کد ۳۶۲۳۵

بیرجند ،  بلوار پاسداران، حاشیه میدان جانبازان، روبروی سازمان انتقال خون
۳۲۴۳۷۲۵۹-۰۵۶/ ۰۹۰۱۵۶۱۶۰۰۱  عزیزی  bime_iran_azizi 

* متعهد، وقت شناس و پرانگیزه 
*آشنا به کامپیوتر، مشتری مداری وفّن بیان 

* ساعت کار: ۱۶ تا 20 
حقوق ثابت یک میلیون تومان+ بیمه تامین اجتماعی

* آموزش صفرتا صد بیمه ای رایگان و صدور گواهی اشتغال رسمی 
* توانایی و مهارت شما مالک کاِر ماست نه سابقه کار! 

* مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم وحداکثر سن۴0 سال

درصورت داشتن  این 
شرایط جهت هماهنگی 

مصاحبه تماس بگیرید

۲ نفر
ط 

ت فق
رفی

ظ
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سود کمتر      رضایت بیشتر

ایزوگام شــرق
۰۹۱۵۵۶۲۲۰۵۰

۰۹۱۵۵۶۲۹۰۳۳ 
بیرجند، میدان توحید 

۳۲۴۴۲۳۳۱ )بخشی(
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 1000تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12 : 35
    20 : 05
23 : 45
3 : 45 
5 : 25

  

امام رضا علیه السالم فرمودند :

إنَّ لُِکلِّ إماٍم َعهدا فی ُعنُِق أولِیائِِه و شیَعتِِه و إنَّ مِن تَماِم الَوفاِء بِالَعهِد و ُحسِن األداِء زیاَرهَ قُبوِرِهم

دوست داران و شیعیان هر امامی را با او عهدی است و تمامت وفای به عهد و نیکویی انجام دادن آن، زیارت قبر ایشان است.

)وسائل الشیعه، ج 14، ص 322 (

سرنوشت توافق هسته ای پس 
از انتخابات ایران

ر

پیش بینی بورس 
در دولت جدید 

المیادین نوشت: انتخابات ریاست جمهوری 
با  ابراهیم رئیسی  و  برگزار شد  ایران  در 
پیروز  رقبایش  به  نسبت  زیاد  اختالف 
انتخابات شد. در سایه رسیدن یک اصولگرا 
به ریاست جمهوری ایران، در مورد بازگشت 
آمریکا  با  مذاکره  و  هسته ای  توافق  به 
می توان دو سناریو را در نظر گرفت. اول 
رسیدن به توافقی بین ایران و آمریکا پیش 
از روی کار آمدن رسمی رئیسی  و سناریوی 
دوم نرسیدن به توافق در دوره روحانی و 
تکمیل مذاکرات پس از روی کار آمدن 
رئیسی است.  با توجه به اینکه  رئیسی 
نمی تواند  دیگری  جمهور  رئیس  هر  یا 
از توافق هسته ای خارج شود و سیاست 
خارجی معموال توسط نظام تعیین می شود، 
دولت هم در مسیری خالف این موضوع 
حرکت نمی کند و بر این اساس، هیچ رئیس 
جمهوری در ایران نمی تواند توافق هسته ای 

را باطل کند.   

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
روند این بازار تا پایان سال صعودی خواهد 
بود، با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: پیش 
از انتخابات سرمایه گذاران عمده این ابهام 
را داشتند که وارد بورس شوند یا خیر و  این 
دو دلی در بین سهامداران بازار بورس وجود 
داشت اما اکنون وضع تغییر کرده و تکلیف 
مشخص شده است. دلخوش ادامه داد: بعد 
از تغییر دولت، می توان برای بازار سرمایه تا 
پایان سال روند رو به رشدی را پیش بینی 
کرد. قیمت های بازار سرمایه در کف قرار 
دارد، درحالی که طی یک سال گذشته 
قیمت های جهانی رشد داشت و باید قیمت 

سهم ها افزایش پیدا می کرد.

فعال سیاسی اصالح طلب در یادداشتی 
نوشت: مردم ایران به دالیل تاریخی و 
تجربه صد ساله خود و نیز وضع منطقه 
به عنوان  دارند که اصالحات  اطمینان 
کم هزینه ترین شیوه تغییر و بهبود با فاصله 
بسیار زیادی بهتر از هر روش دیگری 
است. ولی این امر به معنای آن نیست که 
اصالحات را معادل اصالح طلبان به عنوان 
یک گروه اسم و رسم دار بشناسند. کسانی 

که به  طور کامل آگاهانه یا ناآگاهانه اسیر 
تکنسین و کارپردازهای سیاسی شده اند 
مجموعه  از  را  اصالحات  رهبری  و 
ایده پرداز و افراد دارای اعتماد به نفس که 
درک درستی از سیاست داشته باشند به 
تکنسین های سیاسی تبدیل کرده است، 
به  طوری که هر 4 سال یک بار فیل آنان 
یاد هندوستان می افتد و نتیجه آن همین 
دیدیم.  خرداد  در 28  که  است  وضعی 

چه  را  اصالح طلبان  داد:  ادامه  عبدی 
می شود؟ خیلی خالصه عدول از اصول 
راهبرد  نداشتن  و  اصالح طلبی  اساسی 
است. در سطح تشکیالتی تبدیل شدن به 
جمع های نسبتا بسته، پیر، خسته و ناتوان 
و در سطح عملی، آلوده شدن به جریان 
فرصت طلبی و باری به هر جهت و از این 

ستون تا آن ستون فرج است. 
طلب  اصالح  جریان  کرد:  اضافه  وی 

جماعتی پیر، فاقد شجاعت، بسته، خسته، 
ناتوان، ساده لوح، فرصت طلب، حّراف و 

فاقد راهبرد است.

 فعال سیاسی اصالح طلب گفت: ما باید 
حتما پوست اندازی و بازسازی کنیم و 
حتما باید به متن مردم برگردیم و باید 
برای آشتی بین مردم و مجموعه اصالح 
طلبان، برنامه ریزی کنیم. خباز افزود: از 
مجموعه ریشه دار در کشور نمی توان 

باشد. خباز   تماشاچی  انتظار داشت که 
افزود: در سال ۹2 و ۹۶ همین اتفاق برای 
اصولگرایان افتاد البته آن ها از روش غیر 
منطقی، تخریب و توهین استفاده کردند. 
اصالحات   ۷۶ سال  در  داد:  ادامه  وی 
انتخاب   سال   8 از  بعد  و  بود  اوج   در 

اصالح  و  کشور  برای  نژاد  احمدی 
طلبان خسارت زیادی داشت. دو دولت 
موجودیت  اعالم  برای  را  شرایط  اخیر 
اصالح طلبان فراهم کرد، در این زمان 
ولی  داشتند،  بدی  شرایط  اصولگرایان 

مجددا ورق برگشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: انتخابات ما در واقع یک انتخابات 
که  است  درست  است؛  درصدی   ۶۰
مشارکت 48.8 است، اما حتما کسانی که 
به  دالیلی مانند ماجرای کرونا که خیلی 
موجود  وضع  از  دلخوری ها  یا  باالست 

نیامدند و همچنین به دلیل آزاری که در 
روز رأی گیری دیدند، مشارکت نداشتند.  
صفارهرندی در ادامه بیان کرد: البته من 
نمی خواهم به آن عدد بدهم، چون واقعا 
درباره  آن تحقیق و بررسی نشده و دفعتا 
پای صندوق  مردم صبح  و  آمده  پیش 

این موضوع را دیدند؛ البته یک جا و دوجا 
و یک شهر و دو شهر هم نبود و بلکه در 
سراسر بود که باید بررسی شود آیا از سوی 
کسانی اراده  پلیدی پشت موضوع بوده 
و یا ندانم کاری و عدم آمادگی از سوی 

مسئوالن مربوطه  بوده است. 

زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
گفت: وظیفه بزرگی هم برای خدمت به 
مردم در رفع مشکالت و هم ساختن کشور 
به عنوان یک الگو و نمونه مطابق با اصول 
انقالب فراهم شده است، اما نیاز به انسجام 
همه دستگاه های حاکمیتی، حکومتی و 
همه اجزا و عناصر انقالبی است؛ اینجا 
دولت، مجلس و دستگاه قضایی کافی 

تبلیغی  دستگاه های  همه  بلکه  نیست 
حاکمیتی باید به میدان بیایند و مردم را 
برای یک تغییر و تحول کشور به میدان 

بیاورند. ما فرصت نداریم. 
تجربه  آمده ایم  که  سالی   42 این 
گران بهایی را کسب کردیم، ما باید با عبور 
از میانبرها به نقطه ای برسیم که اگر دولت 
موجود مشارکت  ۷۰ درصد را گرفت و 

با ۵۰ درصد مشارکت تحویل داد، هنر 
آقای رئیسی این دانشمند حکیم و مرد 
انقالبی این باشد که این ۵۰ درصد را با 
۹۰ - 8۰ درصد تحویل بدهد. این زمین 
بازی را تغییر می دهد که بتوانیم تغییر را 
رقم بزنیم. وی ادامه داد: با تدابیر رهبری 
که امروز یک نعمت بزرگ است توانستیم 

این تحول و تغییر را در کشور رقم بزنیم.

اکثر اصالح طلبان فرصت طلب و ساده لوح هستند

خباز: باید اصالح طلبی به متن مردم برگردد

صفار هرندی:  انتخابات ما در واقع یک انتخابات ۶۰ درصدی است

وزیر بهداشت: تخت های آی سی یو زاکانی: رئیسی مشارکت ۵۰ درصد را با 9۰-8۰ درصد تحویل بدهد 
پس از کرونا ۲ برابر شد

وزیر بهداشت از صدور مجوز برای دومین واکسن 
ایرانی کرونا خبر داد و گفت: در طول ایام شیوع 
ویروس کرونا، تعداد تخت های آی سی یو در 
کشور دو برابر افزایش پیدا کرده است. نمکی 
افزود: تا پایان مرداد ماه مجموعا حدود ۱4 هزار 
تخت به مجموعه تخت های بیمارستانی کشور 
افزوده می شود. وی اضافه کرد: دومین واکسن 

ایرانی کرونا هم مجوز استفاده عمومی می گیرد.

افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات 
از هفته آینده

بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی با تاکید بر اینکه شیرخام ۶۵ درصد هزینه 
تولید محصوالت لبنی را شامل می شود، گفت: 
در مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار قیمت خرید هر 
کیلوگرم شیرخام از دامدار ۶ هزار 4۰۰ تومان تعیین 
شده است که با در نظرگرفتن هزینه حمل قیمت 
تحویل درب کارخانه لبنی به ۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
خواهد رسید، با این شرایط قیمت محصوالت لبنی 
نیز حدود ۷۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. 

میوه ارزان شد

دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی 
میوه و تره بار از کاهش ۱۰ درصدی قیمت اقالم 
میوه و صیفی خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی بار 
و عرضه، قیمت تمامی اقالم  میوه و صیفی جات 
نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و پیش بینی 

می شود که این روند استمرار یابد.

وام اجاره به مستاجران ۶ ماه دوم
 سال هم تعلق می گیرد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: وام اجاره به مستاجران ۶ ماه دوم سال هم 
تعلق می گیرد و همه مستاجرانی که متقاضی این 
تسهیالت هستند، می توانند تا پایان شهریورماه 
نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.محمودزاده 
افزود: امکان دریافت وام اجاره برای مستاجرانی که 
تا دی ماه سال جاری قرارداد اجاره خود را تمدید 

می کنند، وجود دارد.

احتمال دارد رئیسی از نیروهای
 اصالح طلب هم استفاده کند 

غفوری فرد، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری 
گفت: رئیسی گفته از همه نیروها استفاده می کند 
به نظر من احتمال دارد که از نیروهای اصالح 
طلب هم استفاده کند. بسیاری از اصالح طلبان 
هم از ایشان حمایت کردند. ایشان نماینده کل 
کشور هستند االن هم که به ویژه رئیس جمهور 

شدند نماینده کل کشور هستند.

ضرغامی: رئیسی “ پُل و پِله” را جایگزین 
“پول و پَله” کند

باید  دولت  رئیسی  نوشت:  توییتر  در  ضرغامی 
 راهبرد “ُپل و پِله” را جایگزین “پول و پَله” کند. 
پل ارتباطی بین همه  داشته ها، به ویژه ظرفیت 
های انسانی کشورو پله مطمئن برای رشد مدیران 
جوان و شایسته.سوداگری و کاسبکاری در بدنه  

دولت باید یکسره تعطیل شود.

قاضی زاده: من یک میلیون و
 ۶۰۰ هزار رای داشتم 

قاضی زاده هاشمی نامزد سیزدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: به بنده اعالم کردند که 
حدود یک میلیون و ششصد هزار رای داشتم، 
ولی در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی کند از این 
رو مهم نبود بخواهم تغییر رای ها را پیگیری کنم، 
زیرا پیگیری زمانی است که اختالف کمی با رتبه 

اول وجود داشته باشد.  
هاشمی طبا: رئیسی باید تکلیف خود  

 را با تحریم مشخص کند  

هاشمی طبا فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
رئیسی باید تکلیف خود را با مسأله کالنی به 
نام تحریم مشخص کند. درآمریکا چند قانون 
کشورمان  علیه  تحریم  وضع  برای  مختلف 
وجود دارد. دولت بعدی در عمل متوجه خواهد 
شد که بخش زیادی از این تحریم ها چگونه با 
مکانیسم های اقتصادی کشور ما در ارتباط است 

و چه تأثیری در این حوزه دارد. 

فعال اصولگرا: آرای باطله عمدتا 
نشانه اعتراض است

فعال اصولگرا گفت: شخصا فکر می کنم که درصد 
بیشتری از آرای باطله در این دوره رای اعتراضی 
بوده است چون حالت های دیگر را در ادوار قبلی 
هم داشته ایم. ایمانی افزود: بخشی از این آرا ممکن 
است به طرفداران یک جریان یا فرد خاص که 
مثال نامزد نشده یا رد صالحیت شده و یا خودش 
رای نداده و به حامیانش گفته رای ندهید، تعلق 
داشته باشد. مثال میرحسین موسوی و احمدی نژاد.

تلفن تمـاس   :  ۳۲۴۵۵۴۶۱-۲
آدرس :  تقاطع خیابان معلم و ۱۵ خرداد 
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