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رئیسی به سهم خواهی ها 
از کابینه رسمیت نبخشد

میرتاج الدینی : 

صفحه  ۲

اصل خرابکاری در ساختمان 
انرژی اتمی را تایید می کنم  

سخنگوی دولت  : 

خجالت آور است مردم برای 
واکسن به ارمنستان بروند

قاضی زاده هاشمی  :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

دمای هوای خراسان جنوبی از میانگین ۲۵ سال اخیر هم  باالتر رفت 2موافقت معاون رئیس جمهور با استخدام نیرو در بخشداری های جدیدالتأسیس استان  5

سرمقاله

مصوباتی که زمین گیر شده اند

باالترین مقام اجرایی استان ابالغیه هایی را اعالم می کند. همین مقام، چه به 
صورت رسمی و در قالب مکاتبات و چه به صورت غیر رسمی و به صورت اظهار نظر 
در جلسات و بازدیدها، دستوراتی را  مد نظر دارد و به افراد، دستگاه ها و مسئوالن 
ذیربط ارائه می کند. استاندار، در شوراهای مختلف استان، مصوباتی را می گذارد و 
بارها بر ضرورت اجرای آن تأکید می کند. اما...اما واقعیت این است که در برخی 
موارد، نه تنها این مصوبات اجرا نمی شود، بلکه بعضی از دستگاه ها، افراد یا مسئوالن 
اجرای این مصوبات، به مثابه ی یک ماهی، مدام از دست اجرای این مصوبات، به 
حوضچه ی بی خیالی یا سهل انگاری می لغزند و مشکالتی را برای استان ایجاد 
می کنند. ماجرا از چه قرار است؟ آیا بعضی مدیران به هر دلیلی به دستورات استاندار 
توجهی ندارند؟ یا اینکه مصوبات، ضمانت اجرایی الزم را ندارد؟ و یا شاید، مصوبات، 
حتی قبل از تصویب، ساز و کار و زمینه های اجرایی شدن را ندارد و علیرغم اینکه 
مدیران و مسئوالن در جلسات، به این امر واقفند، اما تعارف و   ...  ادامه در صفحه 2

* هرم پور

هفته سخت 
کرونایی در انتظار
خراسان جنوبی

نقشه کرونایی استان تیره تر شد
* با نارنجی شدن شهرستان فردوس، تعداد شهرستان های با وضع پرخطر 
کرونایی در خراسان جنوبی به ۵ شهرستان افزایش یافت * شهرستان نهبندان 
 تنها شهرستان خراسان جنوبی است که جزو نقاط قرمز )خیلی پر خطر( است 
*  شهرستان نهبندان که موارد مثبت سرپایی خیلی سریع تر و زودتر از کل 
استان شروع شده بود، در نیمه دوم خردادماه روزانه به طور متوسط 6 مورد مثبت 
داشت که این عدد در 14 روز اول تیرماه به 18 مورد افزایش پیدا کرده و به 
سه برابر رسیده است* با توجه به افزایش موارد سرپایی در 14 روز اول تیرماه 
پیش بینی می شود از هفته آینده شاهد افزایش موارد بستری عفونت حاد تنفسی 
موارد کرونا مثبت و موارد بستری آی سی یو در استان بود * متوسط روزانه 
پذیرش بیماران جدید 78 درصد افزایش داشته است ...  مشروح در صفحه ۵

جناب آقای حاج غالمرضا بیدار
رئیس محترم اتحادیه تشک دوزان اتومبیل و لحاف دوزان

درگذشت برادر عزیزتان حاج حیدر علی بیدار
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، 

خود را در غم شما شریک می دانیم.

هیئت مدیره و جمعی از اعضای اتحادیه 

جناب آ قای مهندس رمضانی
با دلی سرشار از امید و اندیشه ای سرشار از احترام انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند
تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان سربلندی و توفیق روز افزون تان

 را در مسئولیت جدید آرزومندیم.

احمدکاشانی  ) مدیرعامل آسیا پرواز - رئیس انجمن گردشگری پایدار(

جناب آقای مهندس رمضانی
رئیس محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد

 تبریک عرض نموده ، توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

سعادتجو - گروه تبلیغات هفت

یک انتخاب هوشمندانه
بیمه عمر و بازنشستگی بانوان هنرمند و توانمند هم استانی

همراه با عکس آتلیه ای رایگان
فقط تا پایان تیرماه و به مناسبت اعیاد مبارک

آدرس: بیرجند، بلوارپاسداران، حاشیه میدان جانبازان، بیمه ایران - عزیزی
شماره های تماس: ۰۹۰۱۵۶۱۶۰۰۱- ۳۲۴۳۷۲۵۹

 جناب آقای مهندس سعید سروری
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

که نشانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی شما می باشد صمیمانه 
 تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

جمعی از همکاران شما در شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

يكــی از اهــداف اساســی ديــن مقــدس اســام، برقــراری عدالــت اجتماعــی در جامعــه اســت، بــی گمــان، تحقــق چنیــن هــدف و آرمــان ارزشــمندی، بــه عوامــل 

ــه زيرســاخت  هــا همچــون راه، حمــل و نقــل عمومــی، امنیــت، آمــوزش، بهداشــت و ســامت، بیمــه  ــع عادالن ــان توزي ــن می ــی، بســتگی دارد کــه در اي فراوان

عمومــی، تجهیــزات نظامــی، خدمــات شــهری و روســتايی و...  از جملــه عوامــل مؤثــر در برقــراری عدالــت اجتماعــی اســت. 

 بــدون ترديــد داشــتن اقتصــادی ســالم و متكــی بــر منابــع ملــی مشــخص، بخشــی از شــاخصه هــای تأثیرگــذار بــر تحقــق عدالــت اجتماعــی و نیــز توســعه و 

پويايــی نظــام اقتصــادی کشورهاســت و مهمتريــن ضــرورت در دســتیابی بــه ايــن مهــم، برقــراری ســاختار نظــام منــد مالیاتــی مــی باشــد کــه ضمــن ايجــاد 

تــوازن در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی، بتوانــد بخشــی از هزينــه هــای الزم بــرای اجــرای طــرح هــای توســعه ای، بهداشــتی، آمــوزش عمومــی و خدمــات 

ــرای  ــزاری مهــم ب ــد . مالیــات کــه از گذشــته هــای دور، يكــی از بهتريــن روش هــای تأمیــن هزينــه هــای اداره کشــور و اب رفاهــی شــهروندان را فراهــم نماي

سیاســتگذاری در عرصــه هــای مختلــف بــوده، امــروزه نیــز کــه اتــكاء بــه درآمدهــای نفتــی، ناپايــداری در بهبــود شــاخص هــا را بــه همــراه دارد و بســیاری از 

سیاســت هــا و برنامــه هــا را بــه تعويــق مــی انــدازد، يكــی از مطمئــن تريــن راه هــا بــرای پیشــرفت کشــور محســوب مــی شــود و در اهمیــت ايــن موضــوع، 

همیــن بــس کــه حضــرت علــی)ع( مــی فرماينــد؛« حكومــت، بــا نابــودی مالیــات، جــز اندکــی دوام نمــی آورد«. اينجانــب ضمــن تبريــک 16 تیرمــاه روز مالیــات و 

آغــاز هفتــه فرهنــگ ســازی مالیاتــی بــه همــه فعــاالن اقتصــادی کشــور و مؤديــان خــوش حســاب مالیاتی-کــه بــا درک وضعیــت موجــود اقتصــادی، در تأمیــن 

ــه همــه  ــی اســتان، تــاش هــای صادقان ــان و ممیــزان خــدوم اداره کل امــور مالیات ــرکل، کارکن ــه مدي ــژه ب ــه وي هزينــه هــای کشــور ســهیم مــی باشــند- و ب

خدمتگــزاران بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی را ســتوده، بــرای همــگان ســامت نفــس و توفیــق روزافــزون را از ايــزد متعــال مســئلت دارم.

ــه  ــه امــوال مــردم، فعــاالن اقتصــادی را ب ــا رعايــت اصــل خــدا ترســی، انصــاف و احتــرام ب ــه فرمايــش مــوال علــی)ع(؛ ب ــز بتواننــد ب  امیــد کــه ممیــزان عزي

ــاز  ــزات و زيرســاخت هــای مــورد نی ــات، تجهی ــون، خادمــان خــود را در تأمیــن امكان ــه قان ــز ضمــن تمكیــن ب ــان نی ــد و مؤدي ــات ترغیــب نماين پرداخــت مالی

آحــاد جامعــه در خراســان جنوبــی همراهــی کنند،باشــد کــه دســت در دســت هــم، روزهــای بهتــری را در عرصــه هــای اقتصــادی، افزايــش اشــتغال و حرکــت 

روزافــزون و موفقیــت آمیــز چــرخ هــای صنعــت اســتان بــه ســوی توســعه پايــدار، همــه جانبــه و متــوازن نظــاره گــر باشــیم.

به نام خدا

»مالیات يک فريضه است«. رهبر معظم انقاب)مدظله العالی(

خانواده های محترم بیدار
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

شادروان حاج حیدرعلی بیدار
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده 
رحمت و مغفرت الهی و برای شما عزیزان و خاندان محترم صبر و بردباری مسئلت داریم.

شرکت زیارتی ثامن االئمه )ع( - وحیدنیا

قابل توجه هم استانی های عزیز و  بزرگوار

موسسه خیریه 
و داراالیتام 
علمدار کربال )ع( 
بیرجند
 )شماره ثبت ۵۷۰( 

پذیرای نذورات و هدایای شما خیرین بزرگوار
جهت ایتام و نیازمندان می باشد. همچنین آمادگی کامل جهت خرید گوسفند عقیقه و نذری برای عزیزان شما و قربانی 

برای عزیزان از دست رفته شما برای طبخ غذای گرم، سبدهای غذایی، تهیه و توزیع نان، جهیزیه و ... اعالم می دارد.

شماره کارت بانک تجارت:  ۸۳۷۰-۰۷۲۴-۹۱۴۳ -۵۸۵۹  
شماره کارت بانک سپه: ۵۸۹۲-۱۰۱۲-۵۳۷۵-۰۲۱۶

تلفن همراه مدیرعامل: محمد فوائدی  ۰۹۱۵۱۶۰۴۶۶۷
تلفن همراه عضو هیئت مدیره  محمد حسن نیک بین: ۰۹۱۵۱۶۰۹۹۳۲

محل دیدار شما عزیزان: ۱- بین منتظری ۲۰ و ۲۲ شیرینی خانگی فوائدی
۲- بین حکیم نزاری ۹ و ۱۱- هیئت محترم صاحب الزمانی

: daralaitam-alamdar- karbala
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آزمون ورودی مدارس نمونه لغو شد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آزمون ورودی مدارس 
 نمونه در استان که قرار بود ۱۸ تیرماه به صورت سراسری برگزار شود، به علت وضعیت کنونی بیماری کرونا و 
بر اساس تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو شده و به زمان دیگری موکول شد.

سرمقاله

مصوباتی که زمین گیر شده اند 

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( شاید، مصوبات، حتی قبل از تصویب، 
ساز و کار و زمینه های اجرایی شدن را ندارد و علیرغم اینکه مدیران و 
مسئوالن در جلسات، به این امر واقفند، اما تعارف و نجابت مذموم پیشه 
می کنند و چیزی جز سکوت نمی گویند. اگر قرار باشد در این خصوص 
مثال بیاورم، در این چند ساله دهها مورد به ذهنم می آید، از مصوباتی که 
بسیار شیک، تبلیغ شد اما هیچگاه از سوی مسئوالن استان اجرایی نشد، 
از اظهار نظرها و قول هایی که به عنوان مصوبات شوراهای مهم استانی 
فقط روی کاغذ آمد و هیچگاه هیچ عملیاتی از آنها در میدان عمل دیده 
نشد. گره کور ماجرا کجاست؟ چرا بخش مهمی از مصوبات، دستورات و 
اظهارات مقامات استانی که از قضا اجرای آنها به شدت به نفع مردم است، 
هرگز از سوی بعضی مسئوالن مورد توجه و عنایت واقع نمی شود؟ این 
ماجرا دو علت دارد؛ علت اول از زبان بعضی از مدیران به صورت محرمانه 
در کشاکش مشکالتی که بر سر اجرای این مصوبات دچارش می شوند، 
در پستوخانه های پنهان صحبت ها و گفتگوها به میان می آید و آن هم 
اینکه معتقدند  بعضی از مصوبات، دستورالعمل ها و ابالغیه ها و یا حتی 
دستوراتی که در بازدیدها و جلسات مختلف مطرح و ارائه می گردد، بدون 
نظر کارشناسی، فی البداهه و خلق الساعه و بدون آگاهی الزم از شرایط 
استان و زمینه های  اجرای آن است. علت دوم از زبان نخبگان، کارشناسان 
و مردم مطرح می شود و آن هم اینکه نظارتی بر اجرا یا عدم اجرای یک 
مصوبه بعد از تصویب و ابالغش به دستگاه ها در استان نیست. این هر 
دو، پیامدهای بسیار منفی دارد و آن هم به هدر دادن زحمات مسئوالن 
عالی استان، دور کردن برنامه ها و اهداف از همدیگر و ایجاد ناامیدی، 
بدبینی، بی انگیزگی و بی اعتمادی در مردم نسبت به مسئوالن است. 
این روزها که موضوع مهم ستاد توسعه خاوران مطرح است و هر هفته 
جلسات متعدد و صدها ساعت کار کارشناسی و زمان مغتنم در حال هزینه 
شدن است، این روزها که استاندار محترم و سایر مدیران عالی استان به 
صورت جدی، در حال رتق و فتق امور مربوط به مردم هستند، این روزها 
که بسیاری از مسئوالن در تالشند رضایت مندی بیشتری از مردم استان 
جلب کنند، زمزمه هایی از سوی بعضی از دلسوزان با استناد به برخی نشانه 
ها و دالیل و عالئم و شواهد و ادله به گوش می رسد که آنها را سخت 
نگران عدم تمکین بعضی از مدیران به مصوبات استاندار محترم و شانه از 
زیر بار آن خالی نمودن، کرده است. لذا اواًل ضروری است استاندار محترم 
و تیم مدیریتی ایشان تالش کنند ساز و کارهای نظارتی بر میزان و کیفیت 
اجرای مصوبات در این چند ماهه اخیر را با آمارگیری درصدی و نموداری 
از تعداد مصوبات و میزان و مقدار اجرای آنها در استان فراهم کنند و ثانیًا 
مردم عزیز و کارشناسان و نخبگان و دلسوزان استان هم چنانچه مصوبه، 
دستورالعمل یا ابالغیه یا اظهار نظر دستوری از مدیران عالی استان سراغ 
دارند که تابحال اجرایی نشده و بر زمین مانده است، به دفتر روزنامه اعالم 
نمایند تا ضمن اطالع رسانی به استاندار محترم، در صورت مهیا شدن 
شرایط، در جلسه ای دالیل عدم اجرایی شدن آنها پیگیری و اطالع رسانی 
گردد. امیدواریم مصوباتی که زمین گیر شده، قد راست کند و به نام مردم 

و به نفع شهروندان، از محاق به درآید.
)لطفاً نظرات خود را درباره این سرمقاله به شماره 09304943۸3۱ ارسال بفرمایید(

دمای هوای خراسان جنوبی از میانگین ۲۵ سال اخیر باالتر رفت
گفت:  جنوبی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
میانگین دمای هوای استان در سه ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ 
بلندمدت )۲۵ سال  به دوره  درجه و نسبت 
نشان  را  افزایش  سانتی گراد  درجه  اخیر( ۲ 
داد. به گزارش ایرنا ، خندان رو افزود: باالترین 
دما در فروردین ماه 3۷ درجه به ثبت رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت 
درجه و نسبت به بلندمدت ۲ درجه افزایش 
دما داشته ایم. وی بیان کرد: در اردیبهشت هم 
باالترین دمایی که در استان به ثبت رسیده 
40.۷ درجه بود که نسبت به سال گذشته ۲ 
درجه و نسبت به بلندمدت یک درجه افزایش 
دما داشته ایم. خندان رو عنوان کرد: در خردادماه 
بیشترین دمایی که در خراسان جنوبی ثبت 
شد، 4۸ درجه بود که نسبت به سال گذشته ۲ 
درجه و نسبت به بلندمدت پنج درجه افزایش 

دما داشته ایم. وی اظهار کرد: میانگین دمای 
خراسان جنوبی در فروردین ماه ۲0 درجه به 
ثبت رسید که نسبت به سال گذشته پنج درجه 

و نسبت به بلندمدت سه درجه افزایش دارد، 
در اردیبهشت ماه هم میانگین دمای هوای 
استان ۲4 درجه ثبت شد که نسبت به سال 
افزیش دارد. بلندمدت یک درجه  گذشته و 

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: 
در خرداد ماه هم میانگین دمای استان 3۱ 
درجه به ثبت رسید که نسبت به سال گذشته 

۲ درجه و نسبت به بلندمدت سه درجه افزایش 
دارد. خندان رو با اشاره به پیش بینی های فصلی 
گفت:  هم  جنوبی  خراسان  در  هوا  افزایش 
در  و  درجه ای  سه  تا  میانگین ۲  تیرماه  در 

مردادماه و شهریورماه هم میانگین بین یک 
تا سه درجه ای افزایش دما را خواهیم داشت. 
زیست هم گفت:  مدیرکل حفاظت محیط 
موضوعی که از خشکسالی و کمبود بارندگی 
در استان ما نگران کننده تر است، افزایش شدید 
درجه هوا در سال جاری است به طوری که 
براساس بررسی سازمان فضایی کشور دمای 
سطح زمین در سه ماه اول فصل بهار بین ۲ 
تا 4 درجه نسبت به سال قبل افزایش دارد که 
این موضوع بسیار نگران کننده است. حسن 
اکبری عنوان کرد: اثرات افزیش دما به تناسب 
از اثرات کمبود بارندگی بیشتر است چرا که به 
شدت تبخیر آب در خاک را افزایش می دهد، 
در سال جاری علیرغم کاهش بارندگی ها باید 
وضعیت رویش گیاهی در مراتع ما بهتر از این 
بود که یکی از عوامل موثر در نبود رویش 

گیاهان همین درجه دمای باالی هوا است.

حسین هرم پور نویسنده جوان بیرجندی و 
کاج ها«،  »کابوس  مانند  کتاب هایی  خالق 
که  اشک«  به  »بوسه  و  »چکلمان« 
در  هم  را  »چکله«  نشریه  مدیرمسئولی 
ایبنا  با  بیرجند بر عهده دارد، در گفتگویی 
روز  این  تبریک  ضمن  قلم،  روز  بهانه  به 
قلم،  روز  عنوان  با  را  تیرماه  نامگذاری ۱4 
امری هوشمندانه خواند و گفت: قلم ابزاری 
برای تراوش ماهیت مهمتری به نام اندیشه 
است و نامگذاری این روز اهمیت تکریم و 
پاسداشت تفکر را نشان می دهد.این نویسنده 
با بیان اینکه قلم، هویت، امید و حرکت را 
به ما آموخته و هدیه داده است، ادامه داد: 
هیچ کسی جز صاحبان قلم توانایی آموختن 
این هدیه و اعطای آن به جامعه را ندارد. او 
به سال ها تحقیق و تفحص خود در مباحث 
و  کرد  اشاره  مختلف  توسعه ای کشورهای 
افزود: در هر کشوری که جامعه برای قلم، 

اندیشه و تفکر اهمیت و حرمت قائل شده، 
باالتر  جامعه  تحمل  و  اخالق مداری، صبر 
رفته، مجاری پیشرفت باز، موانع برطرف و 
راه های رسیدن به دستاوردهای کوچک و 

بزرگ کوتاه تر و دست یافتنی تر شده است.
فرهنگ  به  امروز  اگر  کرد:  اضافه  هرم پور 
نسل  و  می کنیم  افتخار  جنوبی  خراسان 
این  سنت های  و  آیین  آداب،  از  ما  فردای 
استان به خوشی یاد می کند، تنها به دلیل 
وجود و اهمیت قلم است. در مردم محروم 
حرکت های  سودای  استان  این  نجیب  و 
بزرگتر و پیشرفت های ماندگارتر وجود دارد 
و برای تحقق آن، باید مردم و بزرگان به 
قلم و اندیشه توجه ویژه تری داشته باشند. 
اتفاقات  وی با تاکید بر اینکه ما میراث دار 
داد:  ادامه  هستیم،  استان  این  در  بزرگی 
بخش اعظم آن، اثر تراوش کلماتی است که 
جاری، ثبت و ضبط شد و آینده را ساخت.

نویسنده کتاب هایی مانند »کابوس کاج ها«، 
»چکلمان« و »بوسه به اشک« معتقد است 
که این روزها منحصر به فردترین شرایط را 
داریم، لذا رسالت قلم و صاحبان قلم از هر 
دوره ای خطیرتر و مهمتر است. صاحب قلم 
به عنوان صاحب اندیشه همچون مجاهدی 
باید با ناامیدی ها مبارزه کند، ممکن است در 
این مسیر ضربه بخورد، اما لحظه ای نباید از 
رسالت خود غافل شود. هرم پور تاکید کرد: 
قلم باید جسارت، حرمت و شفافیت داشته 
باشد و عدالت را در نوع نگاه خود و نگارش 
رعایت کند، زیبایی پسندی را در خود پرورش 
امیدمحور  و  هدف محور  مردم محور،  دهد، 
باشد و نیاز های جامعه را اولویت سنجی کند، 
باید به  روز باشد و خدمت به جامعه انسانی 
را بدون محدود شدن در مرزهای جغرافیایی 
در نظر داشته باشد. وی در بخش دیگری 
از سخنانش به مشکالت صاحبان قلم اشاره 

کرد و گفت: به دالیل مختلفی که همه از آن 
آگاهیم، این روزها حال و هوای قلم به دستان 
مخصوصا منصفان و عدالت خواهان، خوب 
نیست. مسائل اقتصادی مجالی برای لذت 
و  نمی دهد  را  قلم  زیبایی های  از  بردن 
در مهجوریت، گمنامی  اکثرا  قلم  صاحبان 
و مشکالت مالی و معنوی زندگی می کنند. 

به گفته وی، تا قلم و صاحبان آن حرمت 
گسترش  برای  راهی  هیچ  باشند،  نداشته 

اخالق مداری در جامعه وجود ندارد.
مدیرمسئول نشریه »چکله« با بیان اینکه 
مردمانی  دیرباز  از  جنوبی  خراسان  مردم 
آزاداندیش بوده و آثار مختلفی در حوزه های 
مستند  و  شعر  تحقیقی،  تاریخی،  علمی، 
ریشه های  امیدوارم  شد:  یادآور  نگاشته اند، 
این عالقه به قلم، دوباره در مردم جان بگیرد 
و صاحبان قلم آنچنان که باید و شاید و الیق 

مردم استان است، فعالیت کنند.

اگر امروز به فرهنگ خراسان می بالیم به دلیل وجود و اهمیت قلم است

عذرخواهی رئیس جمهور به خاطر قطعی برق

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر مردم بابت بی برقی دچار مشکل 
شدند، عذرخواهی می کنم، گفت: البته وزارت نیرو در این موضوع 
مقصر نیست ولی باید بیایند و به مردم توضیح دهند. روحانی افزود: 
مردم باید ساعت خاموشی را بدانند تا قبل از آن بتوانند برنامه ریزی 
و پیش بینی کنند. ما ناچار به خاموشی شدیم تا برق کشور دچار افت 

ناگهانی و در پی آن کل برق کشور با مشکل مواجه نشود.    

میرتاج الدینی : رئیسی به سهم خواهی ها 
از کابینه رسمیت  نبخشد

میر تاج الدینی نماینده مجلس با بیان اینکه دولت رئیسی باید خود 
را برای مقابله با تحریم ها و کرونا آماده کند، گفت:  توجه به نظرات 
نخبگان سیاسی در هر عرصه هم یکی از مسائلی است که حتما 
آقای رئیس جمهور منتخب مدنظر دارد ولی اصل همان شایسته 

گزینی است و ما نباید به سهم خواهی رسمیت داد. 

اصل خرابکاری در ساختمان انرژی اتمی را تایید می کنم  

سخنگوی دولت در نشست خبری خود درباره اقدام خرابکارانه در 
یکی از ساختمان های سازمان انرژی اتمی، گفت: اصل خرابکاری  
راتایید می کنم، ولی منجر به آسیب قابل توجه انسانی و تجهیزاتی 
نشده است. آسیب مختصری به سقف یکی از سوله ها وارد شده 
که در حال تعویض آن هستند. ربیعی ادامه داد: عکس هوایی که 
در برخی رسانه ها از آسیب وارده به این سایت منتشر شده، در واقع 
تصویری است که بعد از برداشتن سقف جهت تعمیر، به صورت 
عکس هوایی گرفته اند و تفاسیر انجام گرفته در فضای رسانه ای 

دقیق  نیست. 

 قاضی زاده هاشمی: خجالت آور است مردم برای 
دریافت واکسن به ارمنستان و دبی بروند     

قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در واکنش به مسافرت بسیاری 
از مردم به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا گفت: برای 
کشوری که خودش از دانش فنی در حوزه واکسیناسیون بهره مند 
است و توانایی تولید واکسن را دارد، خجالت آور است که مردمش 

برای دریافت واکسن به دبی، ارمنستان و ترکیه بروند.  

 برخی اصالح طلبان در انتخابات ۹۶ 
رئیسی را آیت ا... اعدام نامیدند 

کوشکی، فعال اصولگرا گفت: جناح اصالح طلب معطوف به قدرت 
است و در این کارزرا برای مباحثی مثل اخالق مفهومی قائل 
نیست. مثال در انتخابات سال 96 دیدیم که برخی از اصالح طلبان 
رئیسی را آیت ا... اعدام خوانده و تخریب کردند اما به محض اینکه 
رئیسی به قوه قضائیه برگشت، با لحن خیلی خوب و معمولی با وی 

مواجه شده و دیگر از تقصیر داشتن در اعدام ها، نگفتند. 

مردم چیزی برای از دست دادن ندارند

حسین راغفر، اقتصاددان منتقد نظام اقتصادی ایران معتقد است: در 
نتیجه اتفاقات اقتصادی چند سال گذشته عامه مردم دیگر چیزی 
برای از دست دادن ندارند و برای همین است که کارگران صنعت 

نفت اینطور بی پروا به اعتراض مشغولند.

32 44 66 66 
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اولین قالیشویی صنعتی 
درجه یک مجهز 

به گرمخانه تمام اتومات 
در شرق کشور

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir  ghalishooii.iran

شرکت آماده لذیذ پخش ایرانیان ) الیت و کوپا(
 شعبه  خراسان جنوبی

  جهت توسعه بخش فروش خود بازاریاب استخدام 
می نماید.

* حقوق ثابت اداره کار با تمام مزایا  * بیمه تامین 
اجتماعی  * بیمه تکمیلی  * پورسانت از پایه 

 *  پاداش ماهانه و فصلی 

      تلفن تماس:۰۵۶۳۲۲۱۰۳۶۹  
  آدرس: خیابان انقالب۳ - طبقه باالی مبل فروشی پرنس

ارزش کارها به نسبت اهمیت و تاثیر فردی و اجتماعی قابل سنجش است و براساس معارف دینی هرکس اثر نیکی را بنیان گذارد نسبت به آثار آن تا هر زمان که بماند ماجور  است.

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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پرداخت ۱۲ میلیارد تومان وام قرض الحسنه به نیازمندان خراسان جنوبی

مدیر شعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت خراسان جنوبی گفت: این صندوق در سه  ماه نخست امسال بیش از ۱۲  میلیارد تومان وام قرض الحسنه در زمینه 
کارگشایی، خودکفایی، مسکن و شهریه دانشجویی به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد و نیازمندان اعطا کرد. احمدی اظهار کرد: از وام پرداختی در سه  ماه نخست 

امسال ۸۲۰ مورد در قالب کارگشایی و حمایتی، ۳۵ مورد اشتغال، ۲۸۰ مورد تعمیر و ساخت مسکن و ۱۹ مورد ودیعه مسکن بوده است. 
ورود خودروهای 

کرونایی در ساعت 
خواب  مسئوالن

 سالم .خدا را شاکریم به داشتن مسئوالنی
 که  انصافا در حرف زدن و شعار دادن 
درجه یک و باالتر از یک هستند و در 
عمل کردن متاسفانه ... از ریاست محترم 
همکاران و  پزشکی  علوم   دانشگاه 
محترم ستاد کرونا ، برادران بزرگوار پلیس 
 راهنمایی و رانندگی دعوت می کنم
تا چند لحظه ای را در خدمت ایشان در 
شهر دوری بزنیم تا دست گلی که برای 
جشن ورود موج پنجم کرونا آماده کردند 
های  خیابان  در  فرمایند.  مشاهده  را 
جنوب شهر هر ۲۰۰ متری یک خودرو 
با پالک های استان همجوار که در 
فاجعه کرونا می سوزد  انبه می فروشند. 
داخل پارک ها می روی همین عزیزان 
گوشه به گوشه آن با همان لباس های 
محلی خود در حال استراحت هستند 
و حتی  در ایستگاه سالمت ماشین 
پیاده  های  رینگ  وارد  را  خود  های 
روی کرده بودند و در کنار آنجا اسکان 
داشتند. عزیزان من ،  به مردم رحم نمی 
کنید به خودتان و خانواده محترم تان 
که رحم کنید.اگر ورود خودروهای غیر 
بومی آن هم از استان های همسایه 
ممنوع است این همه ماشین در شهر 
از طریق هوایی آمده اند و یا در سواحل 
استان از کانتینر خارج شده اند که شما 
ندیده اید و جلوگیری نکرده اید ؟ اصال 
فرض بر این که از هر طریقی وارد شهر 
شدند شما واقعا در این شهر زندگی نمی 
کنید که آنها را ببینید و مساله را بررسی 
و برخورد قاطع کنید. باور کنید برایمان 
خنده دار شده وقتی می آیید و مصوبات 
ستاد کرونا را می خوانید و تاکید می 
کنید و خودتان اصال اهمیتی به اجرای 
آن نمی دهید. مردم عزیز لطفا شما از 
خانه هایتان بیرون نیایید قرار است طی 
طرحی با همکاری ستاد کرونا ، کسبه 
ها  بیمارستان  تعطیل،  و  ورشکست 
تکمیل و آمار مرگ و میر باال برود و 
یقین کنید مسئوالن محترم در ارائه آمار 
مرگ و میر و مبتالیان ذره ای تاخیر 
نخواهند کرد و در زمان مورد نظر به 
اطالع مردم شریف استان خواهد رسید  
که رضایتمندی شما حاصل گردد . ورود 
ساعت  در  هم  غیربومی  خودروهای 
خواب مسئوالن آزاد است شما هم اگر 
دوست و آشنایی در استان های همجوار 
دارید بفرمایند، استان به شدت پذیرای 
احیانا خودروها  میهمانان غیربومی و 
و سفیران ویروس هندی خواهد بود. 
الزم است در پایان بار دیگر از قاطعیت 
مسئوالن ستاد کرونای استان تشکر 

ویژه ای داشته باشم. 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

*برای معده ام قرص نولپازا 4۰ هفته 
گذشته گرفتم بسته ای ۲۱ هزار تومن. 
مجددا رفتم بگیرم فاکتور که بهم دادند 
متوجه شدم قیمت حدود 4 برابر شده. 
7۸ هزار تومن از من پول گرفتند. یعنی 
چیزی حدود 4 برابر. تازه اونم با منت که 
نیست و..!! به کجا داریم میریم....! بدبختی 

که نداشته باشه از کجا باید بیاره؟؟!!! 

*باسالم مسئولین محترم چه جوری 
میگید که ارائه خدمات ازسوی شهرداری 
برای شمال وجنوب شهر یکی هست ؟؟ 
توی مهرشهر هنوز کوچه خاکی داریم یه 
نگاه به فلکه ها وپارکهای شمال وجنوب 
شهر بکنید بعد سخنرانی کنید اگه اون 
کارگر پایین شهرنباشه محله قشنگ باال 

شهر هم درست نمیشه.

 * از تصادف جاده بیرجند - قاین واقعا دلم
 گرفت امیدوارم مسئولین اداره راه به همین
 قوت که در یک سال و نیم گذشته دارند 
جاده را به جلو می برند کار را ادامه دهند و 
خدا لعنت کند همه آنهایی را که در سال 
های گذشته می توانستند کاری بکنند و 
نکردند . اگر با همین قوتی که االن دارند 
تو جاده کار می کنند از ۱۵ سال پیش که 
موضوع شروع شده بود اقدام می کردند 
االن ده باره جاده دوبانده شده بود و مردم 
دغدغه نداشتند و حتی تمام جاده های 

اصلی استان دوبانده شده بود. 

*سالم لطفا از مسئولین محترم سوال 
فرمایید علت این که آب تصفیه از لیتری 
4۵۰ ریال به 7۰۰ ریال رسیده و حدود 
۸۰ درصد گرانی چیست؟ نکند دستمزد 

مشارکت 74 درصد مردم استان است؟

*باسال م به روزنامه وزین آوا.. خواهشا 
چاپ کنین این بار پیاممو. درباره اتصال 
از  )ص(،  اعظم  پیامبر  به  شوشود  پل 
سمت الهیه... چند سال شده پل رو زدن 
ولی هنوز  اون کارایی که باید د اشته باشه 
رو نداره. بازم ماشین ها باید برن مهرشهر 

یا   معصومه که خیلی بی صرفه.. 

*علیرغم پیگیری های مکرر تاکنون 
در خصوص  اقدامی  شرکت مخابرات 
مشکل آنتن دهی تلفن همراه در روستای 

ساقی نکرده. فقط قول خوب می دهند.

*از خدمات شهرداری بیرجند در جهت 
افتتاح پروژه های عمرانی و احداث پارک 
های جدید تشکر و قدردانی می شود و از 
خدمات شهردار منطقه ۲ که واقعا تالش 

می کنند،  سپاسگزاریم

مسئوالن  و  ها  رسانه  از  من  *سوال 
استان این است که چرا فوت خبرنگاران 
اعزامی به دریاچه ارومیه یا سرباز معلم ها 
در حادثه رانندگی بطور وسیع از تمامی 
شبکه های ملی و صدا و سیما پیگیری 
میشه و مسئوالن در حد رئیس جمهور 
پیام تسلیت می دهند اما حوادث روزانه در 
جاده های خونین خراسان جنوبی به هیچ 
وجه پیگیری و علت یابی نمی شود؟چند 
هفته پیش هم تخلف تریلی میلگرد در 
گردنه ثمن  شاهی جان چند هم استانی 

بی گناه را گرفت.

*آب بیرجند خیریه بود ولی االن مردم 
را تا بی نهایت مورد بی مهری  قرار می 
دهند قبضی که نیست. همه شما را کرونا 

بگیره  شاید خدا راضی بشه

* بعدازظهر پنجشنبه در بلوار پیامبر اعظم 
داخل وسایل  آرامستان  قسمت   )ص( 
 صندوق ماشینم رو به سرقت بردند   خواهش
 میکنم از پلیس ۱۱۰ در این روزها که 
مردم مجبورند در آرامستان ماشینهاشون 
دور پارک کنند نظارت بیشتری داشته 
باشند به هر حال حفظ امنیت در شهر 

بر عهده پلیس محترم هست.

*جاده بیرجند- قاین همچنان دارد جان 
 مردم را می گیرد و گویا هیچ کسی نیست
 که یقه آقایان را در پایتخت بگیرد و 
بگوید گناه ما چیست که باید در استان 
های مرزی سالخی شویم و شما آنجا 

برای خودتان در پایتخت لذت ببرید

افتتاح   ، آوا  سرمقاله  خصوص  در   *
کاجستان برای چهاردهم تیر بود که لغو 
شد دو روز قبلش با تعدادی محدود از 
مسئولین در فضای باز افتتاح شد. در اصل 
 برنامه ریزی با حضور مردم ،خواننده ،
براساس  که  بوده  همراه  و...  پذیرایی 
روز  دو  لغو شد.  کرونا  ستاد  مصوبات 
دیگه کرونا تموم بشه یه محیط آرام و 
دلنشین مثل بوستان کاج آیا خستگی 
این مدت را از تن بیرون نخواهد کرد؟ 

کمی انصاف

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
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پیام شما

روایتگر  ایسنا- جاده های خراسان جنوبی 
عزاداری  از  است؛  دردناکی  قصه های 
یک  داغ  تا  و  نفس ها  بریدن  تا  کودکان؛ 
باز  و  اتاق خبر زنگ می زند  مادر. گوشی 
هم خبر تصادف؛ شاید این چندمین خبر 
تصادفی باشد که در این مدت با نجوایی 
است  چقدر سخت  و  می پیچد  گوشم  در 
نوشتن خبرهای بد. کسی آن طرف گوشی 
می گوید: ۹ نفر زخمی و دو نفر فوتی؛ یکی 
و  است  ساله ای  سه  دخترک  فوتی ها  از 
حال پدری بد است. تاریخ در ذهنم مرور 
پدر  عکس  به  ناخودآگاه  ذهنم  می شود؛ 

پیش؛  سال ها  به  می کنم  سفر  می افتد، 
از  بودم.  خردسالی  کودک  که   7۶ پاییز 
دل جاده ای که حاال به جای اینکه جریان 
اما  باشد،  جاری  آن  در  شادی  و  زندگی 
موسوم به جاده مرگ شده خبر آوردند پدر 
در ماموریتش دچار سانحه رانندگی شده،به 
همراه مادر راهی جاده مرگ شدیم، چیزی 
حال  بود،  ناشدنی  وصف  می دیدیم  که 
شده،  کنده  آسفالت های  جاده،  ناخوش 
خون های ریخته بر زمین، آهن های تکه 
پاره که انگار نه انگار روزی ماشین بوده اند و 
شیشه ای که شکسته بود و قلب پدر را ربوده 
و چه صحنه بدی بود و چقدر بزرگ شدم 
من در میان موج های چادر مادر که غم را 
در فضا می پراکند. من رفته بودم تا در آن 
جاده فوقش با دستان شکسته پدر مواجه 
شوم و در دل کودکی هایم می گفتم خوب 
فوقش یک ماه است و سپس دست پدر 
پس از چند روز دوباره مرا در آغوش خواهد 
کشید. چه کودکانه می نگریستم به داستانی 
که زندگی ام را تحت تاثیر قرار داد و چه 

ساده انگارانه به انتهای جاده نگاه می کردم.
پدر رفته بود و این جاده برای من و خانواده ام 
انتها نداشت؛ شاید هم انتها داشت، اما هرچه 
بود به خوشی و شادی و دست های پر از 
سوغاتی پدر ختم نمی شد. ختم شدنش به 
چقدر  و  بود  شادم  کودکانه های  اتمام  راه 
همان  در  کودکی هایم  و  شدم  بزرگ  زود 
ایستگاه در دل همان جاده و روی همان 

آسفالت های وصله زده تمام شد.
سفری  بود،  رفته  سال ها  آن   به  ذهنم 
همانجا  بود  قرار  که  روزهایی  به  داشتم 
دست  جاده  آن  نبود  قرار  انگار  اما  بماند 

از سرم بردارد. در همان حوالی بودم که 
زد؛ صدایم  فریاد  بلند  تلفن مردی  پشت 
حادثه  علت  هنوز  می گویم  می شنوید،  را 
بنویسید؛  خبر  در  لطفا  نیست،  مشخص 
اشک هایم را پاک کردم؛ نگاهم را از روی 
عکس پدر که میز کارم را زیباتر کرده بود 
برداشتم؛ از ۲۰ سال قبل به اکنون سفر 
کردم و با صدای لرزان به رئیس پلیس راه 
گفتم همکارانم هم در این حادثه بودند؟ 
پاسخ داد بله دو نفر از اصحاب رسانه.... 
این  اما  کرد  سفر  شد؛  تر  مشوش  ذهنم 
بار پا به پای همکارانم؛ مهشاد و ریحانه؛ 
همان ها که چون پدر در میان دغدغه های 
کودکانش به سفر کاری رفت، ماموریتی 
بدو  حتی  که  مهم  آنقدر  داشتند؛  مهم 
را  آنان  نیز  عروسی  از  قبل  بدوهای 

وانداشت از نرفتن.
گوشی را گذاشتم؛ سراغ این جاده و دیگر 
استانی  مسئوالن  از  را  استان  جاده های 
گرفتم؛ آن ها همگی از اصالح نقاط حادثه 
خیز گفتند و از دوبانده کردن مسیری که 

بیش از ۱۰ سال طول کشید، درست است 
در این میان نباید از سبک رانندگی کردن 
هم چشم پوشی کرد، اما نباید از نظر دور 
داشت جاده های تنگ و پرپیچ و خم و با 
حتی  و  مناسب  آسفالت  و  روشنایی  عدم 
سال  هر  نیز  پایین  کیفیت  با  خودروهای 
داغ های جدیدتری بر دل می گذارد. سال ها 
از استان شدن خراسان جنوبی گذشته، اما 

انگار داغ ها تمامی ندارد.

خستگی و خواب آلودگی؛ علت 
اصلی تصادفات منجر به فوت

جانشین  توفیقی نیا،  محمدباقر  سرهنگ 
گفت:  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
اصلی  علت  آلودگی  خواب  و  خستگی 
تصادفات منجر به فوت است. وی افزود: 
توجه  فوتی،  تصادفات  این  عمده  علت 
نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب 
تلفن  با  کردن  صحبت  و  راننده  آلودگی 
به  بوده است. وی  رانندگی  همراه هنگام 
تا جایی که ممکن  توصیه کرد  رانندگان 
و  بپرهیزند  ضرور  غیر  سفرهای  از  است 
و  راهنمایی  قوانین  ضرورت،  صورت  در 
رانندگی را رعایت کنند. جانشین پلیس راه 
رانندگان  از  کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان 
می خواهیم قبل از حرکت، حتما استراحت 
کافی داشته باشند و هر ۲ ساعت رانندگی 
در جاده، ۱۵ دقیقه توقف و استراحت کنند. 
گوشی  از  استفاده  داد:  ادامه  توفیقی نیا 
تلفن همراه یکی از علت های اصلی بروز 
تصادفات است و به علت اینکه افراد حین 
رانندگی مشغول صحبت با تلفن همراه یا 
استفاده از فضای مجازی می شوند، تمرکز 

الزم را ندارند که در جلوگیری از این امر 
بسیار  خانواده  افراد  یا  و  دیگر  سرنشینان 

موثر هستند.

تحولی در راهسازی

شهرسازی  و  راه  مدیرکل  داعی،  وحید 
خراسان جنوبی گفت: شناسایی نقاط حادثه 
خیز و اعتبارات آن در حیطه کاری راه و 
در  اینکه  بیان  با  وی  نیست.  شهرسازی 
حوزه ساخت راه فعال هستیم، تصریح کرد: 
باند  کیلومتر  حدود 77۰  استان  در  تقریبا 
دوم در سطح استان زیر بار عبور برده ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
بیان کرد: از این تعداد یک رکورد بی سابقه 
در سال ۹۹ ثبت شد و حدود ۱4۰ کیلومتر 
را با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان فقط 
در سال ۹۹ زیر بار عبور بردیم که در دهه 
فجر ۹۰ کیلومتر از آن با حضور وزیر راه به 
بهره برداری رسیده است. داعی با بیان اینکه 
کل عملکرد وزارت راه در دهه فجر 4۵۰ 
کیلومتر بوده که ۲۰ درصد عملکرد وزارت 
افتاده است،  اتفاق  راه در خراسان جنوبی 
تصریح کرد: اکنون حدود ۵۰۰ کیلومتر باند 
دوم در دست اجرا داریم، حدود ۳۰ درصد 
بر ۱۰۰۰  بالغ  که  دارد  فیزیکی  پیشرفت 

میلیارد تومان قرار داد.

ایجاد باند دوم دلیل نمی شود تا 
فرهنگ رانندگی را فراموش کنیم

وی با بیان اینکه هرچند ایجاد باند دوم دلیل 
مباحث  و  رانندگی  فرهنگ  که  نمی شود 
مربوط به ترافیک را فراموش کنیم، اظهار 
تاثیر سه عامل جاده،  کرد: تصادف تحت 

خودرو و نیروی انسانی است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ساخت باند دوم جاده بیرجند 
بوده و قسمت  انجام  نیز در حال  قاین  ـ 
بار عبور  انجام شده و زیر  از کار  اعظمی 
بوده و مابقی در دست اقدام است، تصریح 
که  گذاشتیم  را  خود  تالش  تمام  کرد: 

تکمیل شود.
پروژه ۱۰۰  این  اینکه طول  بیان  با  داعی 
کیلومتر است؛ سال ۸۸ آغاز شده و تا سال 
۹۸ حدود 47 کیلومتر دوبانده شد که سالی 
معادل 4.7 کیلومتر است، افزود: در سال ۹۹ 
بالغ بر ۲۵ کیلومتر را با اعتبار ۱۰۰ میلیارد 
تومان زیر بار عبور بردیم که معادل ۶ برابر 
سال های گذشته بود. وی بیان کرد: اکنون 
تغییرات  و  شده  متحول  استان  سازی  راه 
محور بیرجندـ  قاین تغییرات مشهود است و 

مردم به آن اذعان دارند.

اصالح نقاط حادثه خیز 

فدوی، معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی نیز 
اظهار کرد: با تخصیص اعتبارات ابالغی، 
تا پایان سال چهار نقطه حادثه خیز جاده 
برداری  بهره  به  و  اصالح  استان  های 
خواهد رسید. وی با بیان اینکه با توجه به 
دستورالعمل سازمان راهداری هم اکنون در 
خراسان جنوبی ۳۱ نقطه حادثه خیز مصوب 
شده داریم، افزود: تاکنون ۱۲ نقطه حادثه 
شده  رفع  و  اصالح  استان  جاده های  خیز 
است و ۶ نقطه حادثه خیز نیز در دست اقدام 
است. معاون راهداری اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی یادآور 
شد: با تخصیص اعتبارات ابالغی امسال 
نقطه  است 4  ریال  میلیارد  که حدود 4۵ 
حادثه خیز پمپ بنزین معصومیه بیرجند، 
پرتصادف  نقطه  برون،  تصادف  پر  نقطه 
خوانشرف، نقطه پر تصادف پیچ چاه طالب 
اصالح و ایمن سازی شده و تا پایان سال 

به بهره برداری خواهد رسید. 
در میان کش و قوس های خبر تصادفات به 
این فکر می کنم که در سال ها و یا ماه های 
آینده کدام کودک قرار است والدینش را در 
این مسیر از دست دهد؛ کدام مادر و پدر به 
داغ فرزند جوان شان می نشیند و این قصه تا 

کی ادامه دارد؟ انتهای این جاده کجاست؟

شبستان- چه شاغل باشیم، چه محصل در 
هر صورت به هر دلیلی به استفاده از ناوگان 
اتوبوس شهری مجبور هستیم حتی برای 
یک مرتبه استفاده کنیم و اکنون به دلیل 
گرمای شدید تابستان و عدم مجهز بودن 
یا  و  کولر  به  اتوبوس های شهری  برخی 
گرما،  پیک  ساعات  در  آن  نکردن  روشن 
از  استفاده  به  زیادی  تمایل  بیرجند  مردم 

اتوبوس های شهری ندارند.

گالیه مردم از اتوبوس های داغ

بیرجند مرکز یک استان کویری است که 
تابستان های داغ و طاقت فرسایی دارد و 
مردم انتظار دارند زمانی که به اتوبوس ها 
به دلیل تابش مستقیم آفتاب پناه می برند 
با خنکای دلپذیر اتوبوس ها مواجه شوند 
اما این موضوع تنها در خیال است چرا که 
درون اتوبوس ها از هوای آزاد و بیرون آن 
داغ تر است. امسال در حالی تابستان آغاز 
شده است که هر روز هوا گرم و گرم تر 
می شود و گرمای داخل اتوبوس ها داد مردم 
بیرجند را در آورده است و نمی دانیم این 
موضوع تا چند سال دیگر تکرار خواهد شد 
چرا که مسئوالن هر سال قول می دهند تا 

این موضوع را حل کنند.
هوای داغ داخل اتوبوس ها همواره صدای 
باعث  این موضوع  و  آورد  را در می  مردم 
و  مسافران  بین  لفظی  درگیری  ایجاد 
درخواست  مسافران  شود،  می  رانندگان 
روشن کردن کولر را دارند ولی رانندگان در 
جواب مسافران می گویند کولر خراب است 
پنجره  که  می شود  حاد  زمانی  مشکل  و 
ورود  راه  و  باشد  خراب  هم  اتوبوس  های 
و خروجی برای هوا وجود نداشته باشد که 
متاسفانه در بسیاری از اتوبوس های بیرجند 
این موضوع به چشم می خورد. گرمای باالی 

4۰ درجه تابستان شهر بیرجند برای بسیاری 
از شهروندان طاقت  فرسا است و این موضوع 
بر روی کاهش مسافران ناوگان شهری به 
دلیل عدم مجهز نبودن این ناوگان به کولر و 
تجهیزات خنک کننده و یا معیوب بودن این 
تجهیزات، تاثیر بسیاری می گذارد. به درون 
شهر رفتیم و سوار یکی از اتوبوس های شهر 
بیرجند شدیم. هنگامی که داخل شدیم به 
جای احساس هوای خنک متاسفانه هوای 
اتوبوس به صورت مان برخورد  داغ داخل 
کرد و در هر گوشه از این اتوبوس شهروندان 
بیرجندی در حال باد زدن صورت شان بودند.

لزوم توجه مسئوالن به وضعیت 
اتوبوس های درون شهری

به سراغ یکی از شهروندان بیرجندی رفتیم 
که در گوشه ای از اتوبوس مشغول بادزدن 
صورتش بود. »الهه عباسی« بانوی ۵۰ ساله 
بیرجندی در گفتگو با شبستان گفت: هوای 
شهر بیرجند در تابستان بسیار طاقت فرسا و 
گرم است و اگر مجبور نباشیم هرگز خانه 

هایمان را تر ک نمی کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه در تابستان 
دلیل  به  کند  وزش  استان  در  بادی  اگر 
و  است  خشک  و  گرم  کویر  با  مجاورت 
صورت انسان را می سوزاند و قادر به پیاده 
روی در این هوا نیستیم و به اتوبوس ها 
پناه می آوریم.این شهروند بیرجندی با بیان 
 اینکه هوای داخل اتوبوس ها گرم تر و داغ تر
از بیرون است، افزود: کولر اتوبوس ها که 
هیچ زمان روشن نیست و مشاهده می کنید 
که پنجره ها نیز باز نمی شود و اگر گالیه 
کنیم دعوا پیش می آید. عباسی گفت: از 
مسئوالن تقاضا داریم یک سری به اتوبوس 
های درون شهر بزنند و از وضعیت اسفناک 
آن با خبر شوند و حداقل به فکر راه اندازی 

کولرها در این تابستان داغ باشند.
دعوا بر سر روشن کردن کولر اتوبوس

مادری  اتوبوس  این  از  دیگری  گوشه  در 
و  بود  نشسته  خردسالش  فرزند  همراه  به 
فرزندش از شدت گرمای داخل اتوبوس بی 
تاب شده بود. »فرشته بیابانی« در گفتگو با 
شبستان اظهار کرد: هر سال مشکل کولر 
اتوبوس های درون شهری بیرجند تکرار می 
شود و مسئوالن بیخیال از آن می گذرند. 
وی در ادامه بیان کرد: نمی دانیم از کدام 
توان  می  بنالیم؛  ها  اتوبوس  این  مشکل 
کثیفی، صندلی های ناسالم و پنجره های 
خراب اتوبوس ها را اندکی نادیده بگیریم اما 
از نداشتن کولر و داغی هوای داخل اتوبوس 
ها نمی توان گذشت. این بانوی بیرجندی با 
بیان اینکه مسئوالن برای درک حال مردم 
برای  افزود:  شوند،  حاضر  ها  اتوبوس  در 
یک بار هم که شده انتظار داریم مسئوالن 
شهرداری به داخل اتوبوس ها بیایند و هوای 
داغ اتوبوس ها را احساس کنند و به فکر 
چاره ای باشند.بیابانی ادامه داد: متاسفانه در 
تابستان سال گذشته از یکی از راننده های 
اتوبوس ها درخواست روشن کردن کولر را 
داشتم که منجر به دعوا شد و از آن به بعد 
نسبت به وضعیت اتوبوس ها هیچ گالیه و 
سخنی را بیان نکردم. وی با اشاره به اینکه 
غیر ممکن  ها  اتوبوس  کولر  حل مشکل 
نیست، گفت: حل این مشکل تنها نیازمند 
عزم جدی مسئوالن شهرداری بیرجند است 
و اگر این وضعیت را درک می کردند قطعا 

زودتر این مشکل را حل کرده بودند.

گرمای داخل اتوبوس ها
 داد مردم را در آورد

درون  های  اتوبوس  از  دیگر  یکی  سوار 

این  متاسفانه  که  شدیم  بیرجند  شهری 
اتوبوس نیز از کولر برخوردار نبود و هوای 
داغ داخل آن مردم را کالفه کرده بود. راننده 
گفت:  شبستان  با  گفتگو  در  اتوبوس  این 
رانندگان  ما  به  که  اتوبوس  کولر  مشکل 
مربوط نیست و خود مسئوالن باید راهی 
برای این مشکل پیدا کنند. وی با بیان اینکه 
حال مردم را در این هوای گرم درک می 
را  اتوبوس  داغ  و  افزود: هوای گرم  کنیم، 
خودمان نیز احساس می کنیم و امیدواریم 
مسئوالن با تامین اعتبارات به فکر حل این 
مشکل باشند. این راننده بیرجندی با اشاره 
اینکه در مقابل اعتراض مردم سکوت  به 
می کنم، ادامه داد: مردم هم باید ما را درک 
کنند که این مشکل به ما ربطی ندارد و نمی 
توانیم خودمان آن را حل کنیم. وی بیان 
کرد: پنجره های داخل اتوبوس ها نیز به 
دلیل فرسودگی باز نمی شود و این موضوع 
هم داد مردم را در آورده است که نیازمند 

توجه مسئوالن است.

لزوم روشن کردن کولر

»یدا... غالمپور« مدیرعامل سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در گفتگو 
با شبستان اظهار کرد: در شهرستان بیرجند 
۱۳۵ اتوبوس درون شهری وجود دارد و در 
حال حاضر به خاطر شیوع ویروس کرونا 
تنها 4۰ دستگاه فعال است. وی در ادامه 

بیان کرد: بیش از 7۰ درصد این اتوبوس 
های فعال مجهز به کولر است و آن ۳۰ 
اتوبوس هایی است که نمی  درصد دیگر 
توان مجهز به کولر کرد. مدیرعامل سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در 
خصوص خراب بودن پنجره های اتوبوس 
ها گفت: به علت شیوع ویروس کرونا ابالغ 
شده است که راننده ها ملزم به باز کردن 
پنجره های اتوبوس ها برای تهویه و جا به 
جایی هوا هستند و قطعا نظارت ها را در 
این زمینه افزایش خواهیم داد. غالمپور با 
اشاره به اینکه اتوبوس های کولردار ملزم به 
استفاده و روشن کردن آن هستند، ادامه داد: 
در صورت مشاهده تخلف مردم کد اتوبوس 
و ساعت و مسیر آن را به شماره ۳۲۲۶۵4۵ 
اعالم کنند تا با راننده آن اتوبوس برخورد 
شود. وی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع 
افزود:  رانندگان راتوبوس ها است،  وظیفه 
احترام  هم  شهروندان  که  داریم  انتظار 
رانندگان  که  چرا  کنند  حفظ  را  رانندگان 
روزانه در این شرایط سخت کرونایی با بیش 
مدیرعامل  هستند.  ارتباط  در  نفر  از ۳۰۰ 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
نوع بی  تاکید کرد: هیچ  پایان  بیرجند در 
نخواهیم  را  رانندگان  سوی  از  احترامی 
پذیرفت و اگر موضوعی پیش بیاید کمیته 
برخورد  خاطی  راننده  با  شدیدا  انضباطی 

خواهد کرد.

جاده همان جاده است؛ با دردهای فراوان

اتوبوس هایی با صندلی های داغ

بهره مندی بیش از 
۹۱ درصد واحد های 

صنعتی استان از 
سوخت پاک

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی 
صنعتی  واحد   ۱7۳۵ مندی  بهره  از 
از نعمت گاز طبیعی خبر داد.  استان 
وضعیت  آخرین  تشریح  در  هاشمی 
گازرسانی به صنایع افزود: ۹۱ درصد 
واحدهای صنعتی استان از سوخت پاک 
استفاده می کنند. مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان جنوبی در ادامه افزود: در حال 
حاضر گازرسانی به ۱۱۹ واحد صنعتی و 
تولیدی در دست اجرا می باشد که با 
اتمام این پروژه ها ضریب بهره مندی 
گاز  نعمت  از  صنایع خراسان جنوبی 
افزایش خواهد  به ۹۸ درصد  طبیعی 
یافت. هاشمی گفت: طی سال گذشته 
رتبه دوم باالترین میزان گازرسانی به 
واحدهای صنعتی و تولیدی مشمول 
 مصوبه شورای اقتصاد با همت کارکنان ،
به نام شرکت گاز خراسان جنوبی ثبت 
شد و همچنین طی سال های ۱۳۹7 
و ۱۳۹۸ شرکت گاز خراسان جنوبی 
موفق به کسب رتبه نخست گازرسانی 
به واحدهای صنعتی مشمول مصوبه 
شورای اقتصاد شده است. وی خاطر 
نشان کرد: بهره مندی هر چه بیشتر 
واحدهای تولیدی استان از نعمت گاز 
طبیعی باعث افزایش تولید و کاهش 
آسیب های زیست محیطی می گردد. 

خبر ویژه



با بزرگان

دکتر محمد ابراهیم آیتی

و  وعاظ  از  آيتي  ابراهيم  محمد  دكتر  ا...  آيت 
خطباي بزرگ و نامي خراسان و ايران در سال 

1294 هجری شمسی در روستاي گازار از توابع 
شهرستان بيرجند در خانواده اي روحاني متولد شد. 
وي از هفت سالگي براي فراگيري قرآن مجيد 
و خواندن كتاب هاي فارسي مذهبي و اخالقي 
و از قبيل اين ها وارد جلسات استادان آن زمان 
گرديد. در سيزده سالگي به شهر بيرجند رفت و 
ادامه تحصيل خود را در كنار اساتيد بيرجند گذراند. 
در حوزه علميه بيرجند از محضر بزرگاني همچون 
حاج شيخ محمدباقر آيتي، حاج شيخ محمد حسين 
غالمرضا  شيخ  مرحوم  مطهري،  شهيد  آيتي، 
فاضل، حاج شيخ محمدعلي رباني كسب فيض 
كرد. سپس در سال 1312 جهت ادامه تحصيل 
به حوزه علميه باقريه مشهد عزيمت  كرد و در آن 
جا از محضر بزرگاني چون مرحوم ميرزا حسين 
فقيه سبزواري، ميرزا مهدي اصفهاني، شيخ هاشم 
قزويني، شيخ مجتبي قزويني، اديب نيشابوري 
و حاج شيخ حسن پايين خياباني بهره جست.  
مرحوم آيتي پس از آن از سال 1320 تا 1329 
در بيرجند به موعظه و تدريس اشتغال داشت و 
سپس به تهران مهاجرت كرد و از سال 1334 در 
دانشكده علوم معقول و منقول آن زمان به تدريس 
پرداخت. در سال 1340 از رشته معقول و منقول 
دانشگاه تهران به اخذ درجه دكتري نايل گرديد و 
سپس در تهران اقامت كرد و عالوه بر تدريس، به 
موعظه و خطابه و به درس تفسير در حوزه علما و 
اهل معرفت و تقوي اشتغال داشت. وي به كمك 
استعداد شگرف و حافظه قوي كه داشت به فاصله 
چند ماه زبان انگليسي را آموخت و بر آن مسلط شد 
و در زمان كوتاهي مورد توجه علماي اعالم قرار 
گرفت به طوري كه آيت ا... مرتضي مطهري مكرر 
در سخنراني ها و نوشته هاي خود از سجاياي 
اخالقي و تحقيقات علمي او ياد كرده است. استاد 
آيتي كنار تدريس و تحقيق در امر تبليغ نيز اثرگذار 
بوده اند و در جلسات سخنراني انجمن مهندسان و 
جلسات ماهانه ديني دانشجويان و اساتيد دانشگاه 
شركت فعال داشتند. مرحوم آيتي، مرحوم شهيد 
بهشتي و مرحوم طالقاني از شخصيت هايي اند كه 
در جريان سازي تبليغ ديني از دانشگاه ها نقش 

بنيادين  ايفاكردند.

درگیریبیشترجوانانباویروسدلتا

متخصص بيماری های عفونی در مورد تفاوت 
كرونای دلتا با ساير گونه ها اظهار كرد: قدرت 
واگيری اين گونه به شدت بيشتر از ساير سويه 
هاست، به گونه ای كه هر فرد آلوده می تواند ۵0 

نفر را آلوده كند. صالحی  افزود: درگيری بالينی 
اين سويه نيز بسيار جدی است به شكلی كه خيلی 
سريع ريه ها را درگير می كند. طبق مطالعاتی كه در 
هند انجام شده از نظر شرايط بالينی، اين ويروس 

جوانان را بيشتر درگير  می كند.

بهترینعاداتغذایی

يكی از موثرترين راه ها برای اطالع از ميزان كالری 
مصرفی  در روز كنترل سايز وعده غذايی تان از 
طريق بسته بندی و آماده كردن ناهار از قبل است. 
روانشناسان با ذكر دليل غذا های غنی از پروتئين و 

فيبر را در برنامه های كاهش وزن وارد كردند، چون 
اين مزيت را دارد كه خيلی زود به آدم احساس 
شامِل  مديترانه ای  رژيم  يك  می دهد.  سيری 
سبزيجات، روغن زيتون و غذا های فرآوری شده 

كم تر به سالمت قلب و مغز كمك می كند.

فوایدسیاهدانهبرایبدن

 تاثير مثبت بر دستگاه گوارش، انگل های روده ،
آن،  از  ناشی  دردهای  دل  و  معده  نفخ  درمان 
پيشگيری و درمان زخم معده، بهبود حافظه و 
تمركز تنظيم قند خون، كنترل ديابت، كاهش 

كلسترول خون، تنظيم فشار خون، مسّكن طبيعی 
برای مفاصل و سردرد، افزايش توانمندی سيستم 
ايمنی، بهبود آرتروز، التهاب لثه، تصفيه كليه و 
مجاری ادرار، تسكين روماتيسم، درمان سرگيجه 

و درد گوش، ضد تشنج، صرع و درمان آسم.

چرادوستدارچیپسهستیم؟

چيپس حاوی مقدار زيادی نمك و چربی است 
و مصرف نمك باعث ترشح دوپامين می شود 
و مركز احساس لذت در مغز را كنترل می كند. 
زمانی كه مغز نخستين عالئم برای تحريك لذت 

را دريافت كند، احساس تمايل برای افزايش آن نيز 
ادامه می يابد. به همين دليل، چيپس كه حاوی 
نمك زياد است، سطح دوپامين مغز را باال می برد 
و احساس لذت، تمايل به خوردن را بيشتر می كند. 

روغن به غذاها سبب طعم دلچسب تر می شود.

علف ليمو منبع فوق العاده ای از ويتامين C، فوالت، آنتی اكسيدان ها، پتاسيم و منيزيم است. اين گياه دارويی 
كه عطر و بوی مركبات دارد، استرس را كاهش می دهد، گردش خون را بهبود می دهد، سطح كلسترول را 
پايين می آورد و باعث كاهش وزن می شود. دمنوش علف ليمو در عين حال سيستم ايمنی بدن را تقويت 
می كند، بی خوابی را درمان و ارگان هايی مانند كبد و كليه را سم زدايی می كند. برای آماده كردن اين دمنوش 
می توان از علف ليموی خشك يا تازه استفاده كرد. خيلی ساده مقداری از گياه را داخل آب جوش بريزيد و 
اجازه بدهيد 10 دقيقه بماند تا دم بكشد. زمانی كه چای آماده شد، چند برش ليمو نيز می توانيد به آن اضافه 

كنيد. اين دمنوش خوش عطر و خنك كننده را بنوشيد و از اين روزهای گرم نهايت لذت را ببريد!

کشف آتالنتیس ایتالیا پس از 70 سال

قطعا آنچه همه در محل كار از آن بيزارند و ترجيح می 
دهند آخرين چيزی باشد كه می شنوند اين است كه 
كسی از اينكه تا چه اندازه از كارش بيزار است شكايت 
كند. با اين كار برچسب های مختلفی به خود می 
چسبانيد؛ از اينكه فرد منفی نگری هستيد گرفته تا اينكه 
اصال روحيه كار تيمی نداريد. گله و شكايت و بدتر از 
همه ابراز نارضايتی مدام از كاری كه در حال انجامش 
هستيد باعث تضعيف روحيه گروه می شود. كارفرمايان 
هميشه حواس شان هست، آنها دوست ندارند فردی در 

گروه كاری آنها باشد كه روحيه بقيه را هم خراب كند. 
پس سعی می كنند فرد ناراضی را با مشتاقانی كه در 
گوشه و كنار هستند جايگزين كنند. در هر محل كاری 
هميشه افرادی هستند كه بی كفايتند و خوشبختانه همه 
می دانند كداميك از پرسنل اينگونه اند. اگر قدرت اين 
را نداريد كه به همكارتان كمك كنيد كه در كارش 
عملكرد بهتری داشته باشد يا اگر در جايگاهی نيستيد 
كه بتوانيد او را اخراج كنيد، پس ديگر هيچ ارتباطی 
به شما ندارد كه بی استعدادی يا عدم مهارت كسی 

را فرياد بزنيد. پدر و مادرها شايد دوست داشته باشند 
بشنوند كه درآمد ماهيانه فرزندشان چقدر است اما بيان 
اين موضوع در محل كار تنها موجب بدبينی ديگران 
می شود. توزيع حقوق هميشه عادالنه نيست. اينكه 
بخواهيد ميزان حقوق خود را بازگو كنيد، در واقع معيار 
مستقيمی به همكاران تان می دهيد كه خودشان را 
با شما مقايسه كنند. اعتقادات سياسی و مذهبی مردم 
آنقدر با هويت اشخاص آميخته است كه امكان ندارد 

در محل كار بدون درگيری درباره آن بحث كرد.

درمحلکار؛دربارهاینموضوعاتصحبتنکنید

یادیاران
شهید مسلم حاجی زاده نوقاب:  امام را ياری كنيد و به جان عزيزان تان علی و 
حسين و حسين گونه و خمينی مانند بر همه دشمنان داخلی و خارجی اسالم و اين انقالب 

بخروشيد و اين انقالب را به سراسر گيتی برسانيد و در خط روحانيت مبارز حركت كنيد. چهارشنبه  1۶  تير  1400 * شماره  49۵۸
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فرهنگ و هنر

مجموعه تاریخی کوشک

اين مجموعه كه از بناهای مسجد، آب انبار 
و حمام در مجاورت هم تشكيل شده است 
در مجاورت دروازه قاين و در محدوده شهر 
اين  قرار گرفته است. موقعيت  تون  تاريخي 
فضاي  از  خاصي  تعريف  هم،  كنار  در  بناها 
معماري شهري در اين محدوده مي باشد.اين 
مجموعه در حال حاضر در گوشه ای از شهر 

كمربندی  جاده  مجاورت  در  و  تون  تاريخی 
اين شهر واقع گرديده است. مسجد كوشك 
در مجاورت دو بنای شاخص آب انبار كوشك 
حمام  است.  گرديده  واقع  كوشك  حمام  و 
واقع  كوشك  مسجد  مجاورت  در  كوشك 
گرديده است. سابقه تاريخی اين حمام به طور 
حمام  اين  فضاهای  نيست  مشخص  دقيق 
بينه،  پيچ،  در  پيچ  راهروی  ورودی،  شامل 
سربينه، ميان در، گرمخانه، خزينه، گلخن و 

هيزم دان مي باشد.

یک ایرانی در میان داوران فیپرشی
 در جشنواره فیلم کن

»حامد سليمان زاده« نويسنده، منتقد و مدرس 
بين المللی سينما با دعوت رسمی كالوس اِدِر، دبير 
فدراسيون بين المللی منتقدان فيلم جهان )فيپرشی( 
روی صندلی داوری بخش »دو هفته كارگردانان« 
دوره  چهارمين  و  هفتاد  منتقدين«  »هفته  و 
جشنواره بين المللی فيلم كن می نشيند.همكاران او 
در اين بخش استيو سولِر ميرالِس از اسپانيا و بارابارا 
لورِی از فرانسه، از منتقدان سرشناس سينمای 
جهان هستند.پيش تر نام هايی همچون عباس 
كيارستمی، نيكی كريمی، كتايون شهابی و ... به 
داوری اين رويداد مهم سينمايی جهان دعوت شده 
بودند و سليمان زاده نخستين منتقد ايرانی االصل 
است كه داور فيپرشی در كن شده است.فدراسيون 
در  )فيپرشی(  جهان  فيلم  منتقدان  بين المللی 
سال 1930 تأسيس شد و در بيش از ۵۵ كشور 
جهان عضو دارد.هفتاد و چهارمين دوره جشنواره 
بين المللی فيلم كن فرانسه در تاريخ 1۵ تا 2۶ تير 

به شكل فيزيكی برگزار می شود.

جاذبه گردشگری  دیالوگماندگار
آرتور فلك: خنده داره! وقتی من يك پسر بچه بودم و به مردم گفتم 
كه می خواهم كمدين باشم همه به من خنديدند اما حاال هيچ كس 
نمی خنده! موری فرانكلين: تو می تونی اينا رو دوباره به اون ها بگی.

 دمنوش علف لیمو )لمون گرس(

را  آن  دهكده گمشده كورون كه می توان 
معادل معاصر جزيره تخيلی آتالنتيس در نظر 
گرفت، ۷0 سالی زير آب مدفون شده بود تا اين 
كه در  ارديبهشت 1400 به دنبال تعميراتی كه 
روی نيروگاه برق آبی منطقه درحال انجام بود 
يك برج ناقوس كه از وسط درياچه سربرآورد  

همان دهكده گمشده  ايتالياست.

شماره ۴۹۵۸                        
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جدول سودکو

ایزوگامشــرق
0۹۱۵۵۶۲۲0۵0
0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳
بیرجند،میدانتوحید
۳۲44۲۳۳۱)بخشی(

 ثبت  6736

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

09158254172

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

 09059953462

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی
جکپارکینگی،کرکرهوسکوریتاتومات

خیابانشهیدرجایی
نبـشرجایـی۱۵
0۹۱۵۵۶۱4۸۸0

سوپـرگوشـترهـام
مدیریت:صباغی0۹۹۲۲۱۱۷۳0۸

آدرس:میدانشهدا-خیاباندانشگاه
4-جنبدفترپیشخوان

گوسفند-گوساله
عرضهکنندهگوشتتازه)محلی(

سودکمتررضایتبیشتر

لولهبازکنیولولهکشیممتاز
به صورت شبانه روزی / با فنر برقی و روش نانو 

تشخیص و ترکیدگی ، رفع نم و بوهای نامطبوع 

اسحاقی0۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶-0۹۱۵۸۳4۶۷۷۹

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 

نمایندگیصنایعشهابگازسوز
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

گازسـوزخودرورحمانی
اولینمرکزگازسوزخودرودرخراسانجنوبیتاسیس۱۳۸۹

Rahmani_Birjand
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چهارشنبه *  16  تیر 1400 * شماره 4958 

شناسایی ۳۳ بیمار جدید مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: روز گذشته ۱۵۵ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا ۳۳ بیمار جدید شامل ۷ 
بستری و ۲۶ مورد سرپایی، شناسایی شد. مهدی زاده افزود: از این تعداد ۲۱ مورد از بیرجند، ۴ مورد از شهرستان قاینات، ۳ مورد از شهرستان نهبندان و 

از شهرستان های خوسف، سرایان، سربیشه، طبس و فردوس هرکدام یک مورد جدید از بیماری کرونا شناسایی شد.

* ماموران انتظامی سربیشه در بازرسی 
از یک کامیون ۶۴۰ قطعه مرغ بدون 

مجوز بهداشتی کشف کردند.
* مدیر کل امور عشایر از جذب ۲۰ 
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت و 
کم بهره یک ساله برای عشایر خبر داد.

* رئیس جمعیت هالل احمر قاین از 
کمک ۶۰ میلیون ریالی خیرین به خانه 

هالل روستای گریمنج خبر داد.
* مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان 
سردخانه  گفت: ۱۹  کشاورزی  جهاد 

جدید در استان در حال احداث است.
* مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی 
گفت: در نوبت اول واکسیناسیون ۸۳۱ 
دوز واکسن کرونا به جامعه ی هدف 

بهزیستی استان تزریق شده است.
اشاره  با  مجلس  نماینده  اسحاقی   *
به حادثه رانندگی اخیر در محور قاین 
- بیرجند گفت: تکمیل هر چه زودتر 
دوبانده سازی این محور را به صورت 

ویژه پیگیری خواهیم کرد.
* مدیرکل بنیاد مسکن گفت: امسال در 
ادامه طرح ساخت مسکن محرومان در 
استان ۶ هزار واحد در مناطق روستایی 

احداث و افتتاح می شود.
* مدیرکل گمرکات گفت: واردات کاال 
به خراسان جنوبی در سه ماهه نخست 
با  امسال ۳۷۲ درصد در وزن نسبت 

مدت مشابه پارسال افزایش یافت.

اخبار  کوتاه 

وزش باد شدید و خیزش 
گردوخاک در پایان این هفته

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی وزش 
باد شدید و خیزش گرد و خاک را در پایان 
گروه  رئیس  کرد.  بینی  پیش  هفته  این 
پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی 
هواشناسی استان گفت: از روز پنجشنبه تا 
اوایل هفته آتی با تقویت اختالف فشاری در 
سطح زمین وزش باد شدید، خیزش گرد و 
خاک و کاهش میزان دید افقی و کاهش 
کیفیت هوا در منطقه پیش بینی می  شود. 
نخعی افزود: با ادامه روند افزایش دمای هوا، 
تقویت و گسترش پرارتفاع جنب حاره ای طی 
افزایش  که  می شود  افزوده  گرما  بر شدت 
مصرف حامل  های انرژی بویژه برق و آب را 

در پی خواهد داشت.

توزیع ۲.۵ میلیارد تومان تجهیزات 
آموزشی برای مدارس استان

توجه  با  پرورش گفت:  و  آموزش  مدیرکل 
 ۲.۵ آموزشی  عدالت  تامین  اهمیت  به 
سومین  قالب  در  تجهیزات  تومان  میلیارد 
محموله به مدارس استان ارسال شد. واقعی 

مدارس  به  آموزشی  اقالم  توزیع  آیین  در 
استان افزود: در راستای پروژه مهر، هر سال 
توزیع تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی 
در دستور کار قرار می گیرد که امسال هم 
این  مرحله  سومین  در  سال  هر  روال  به 
تجهیزات توزیع می شود. وی ادامه داد: در ۲ 
مرحله قبلی که از ابتدای سال جاری صورت 
گرفت حدود هفت میلیارد تومان تجهیزات 
به مدارس استان ارسال شده است. واقعی 
نُرم  اساس  بر  تجهیزات  این  شد:  یادآور 
لپ  شامل  که  می شود  توزیع  دانش آموزی 
تاپ، کامپیوتر، ویدئو پروژکتور و تجهیزات 
کارگاهی، هنرستانی، آزمایشگاهی و مربوط 

به کالس درس تربیت بدنی است.

معدن روباز زغال نیروگاه حرارتی 
طبس افتتاح شد

نیروگاه  مزینوی  زغال  روباز  معدن  ایرنا- 
حرارتی طبس روز گذشته در آیینی با حضور 
تولید  تخصصی  مادر  شرکت  عامل  مدیر 
مسئوالن  از  و جمعی  حرارتی  برق  نیروی 
با  رسید.  بهره برداری  به  جنوبی  خراسان 
مزینوی  زغال  روباز  معدن  از  بهره برداری 
نیروگاه حرارتی طبس زمینه اشتغال مستقیم 
هزار و ۵۰۰ نفر و غیر مستقیم پنج هزار نفر 

در معدن و نیروگاه طبس فراهم می شود.

ترخیص ۹ درصد خودرو های رسوبی 
در خراسان جنوبی

طرح  مشمول  خودرو های  از  درصد   ۹
خراسان  در  رسوبی  خودرو های  ترخیص 

جنوبی ترخیص شد. رئیس پلیس راهنمایی 
 ۱۸ از  طرح  این  گفت:  استان  رانندگی  و 
دارد.  ادامه  ماه   ۲ مدت  به  و  آغاز  خرداد 
سرهنگ عباسی با بیان اینکه طرح ترخیص 
دارد،  ادامه  استان  در  رسوبی  خودرو های 
افزود: به مالکان وسایل نقلیه توصیه می شود 
برای  و  استفاده  استثنایی  فرصت  این  از 

تحویل خودرو های خود اقدام کنند.

پلمب ۵۰ واحد متخلف صنفی
 در خراسان جنوبی

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی از پلمب 
۵۰ واحد صنفی از ابتدای سال تاکنون در 

از  گفت:  علیزاده  داد.  خبر  جنوبی  خراسان 
واحد   ۲۲۷ و  هزار  از  تاکنون  سال  ابتدای 
بازرسی صورت  در خراسان جنوبی  صنفی 
گرفته است. وی افزود: همچنین ۲۹۷ مورد 
برای  اصناف  اتاق  سمت  از  کتبی  اخطار 
ارسال  و  صادر  متخلف  صنفی  واحد های 
شده است. علیزاده در ادامه تصریح کرد: از 
میان بازرسی های صورت گرفته و تشکیل 
پرونده برای واحد های متخلف، ۸۸ پرونده به 
اداره تعزیرات خراسان جنوبی برای ارجاع به 

دادسرا و تعیین حکم ارسال شده است.

راه نجات کشور وابسته نبودن 
به حزب و گروه است

بیان  با  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
جبران  برای  ها  تالش  همه  باید  اینکه 
گفت:  گیرد،  اخیر صورت  های  ناکارآمدی 

به حزب و  نبودن  وابسته  راه نجات کشور 
گروه است. حجت االسالم عبادی  با اشاره 
به اینکه باید کمبودها و خالء های سال های 
فعلی  افزود: دولت  را جبران کنیم،  گذشته 
همانطور که فرمودید یک زمین سوخته و 
خاکستر را تحویل دولت جدید می دهد، آن ها 
با شیوه های نامرئی، بازی هایی در آوردند اما 
مردم در این ۴۲ سال نشان دادند این پیچ و 

خم ها را بارها پشت سر گذراندند.

اولین رویداد استارتاپی نوآوری در 
»بسته بندی عناب و فرآورده های 

آن« برگزار می شود

نوآوری عناب  استارتاپی مرکز  رویداد  اولین 
موسسه علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی 
های  ایده  جلب  هدف  با  جنوبی  خراسان 
نوآورانه در زمینه »بسته بندی عناب و فرآورده 
های آن« ۲۲ تیرماه به صورت مجازی برگزار 
می شود. ابراهیمی گفت: برگزاری اولین رویداد 
استارتاپی مرکز نوآوری عناب موسسه علمی 
-کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با 
هدف جلب ایده های نوآورانه در زمینه »بسته 
بندی عناب و فرآورده های آن« در ۲۲ تیرماه 
مدیر  است.  عناب  معرفی  در  موثری  اقدام 
مرکز نوآوری عناب موسسه علمی- کاربردی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی عنوان کرد: به 
منظور تشویق صاحبان ایده به مشارکت در 
این رویداد ملی جوایز ارزنده ای شامل اهدای 
مبلغ ۴ و ۳ ، ۲ میلیون تومان وجه نقد به ایده 
های برتر اول تا سوم و همچنین بهره مندی 
از وام قرض الحسنه صندوق کارآفرینی امید 
به مبلغ ۱۰۰و ۶۰ ، ۴۰ میلیون تومان در نظر 
گرفته شده است تا در گام اول به تقویت و 
پرورش این ایده ها بپردازند. ابراهیمی یادآور 
شد: عالقه مندان به شرکت در این رویداد می 
توانند ایده های خود را تا ۲۰ تیرماه با مراجعه 
به تارنمای دفتر نوآوری، فناوری و تجاری 
سازی دانشگاه جامع علمی -کاربردی کشور 

ثبت و در این رویداد ملی شرکت کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی منصوب شد

“قاسم تقی زاده خامسی” معاون آب و آبفای 
وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران در حکمی “سعید سروری را به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان جنوبی منصوب کرد. در 
حکم انتصاب سعید سروری آمده است: نظر 
به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند 
جناب عالی در چارچوب برنامه های ابالغی 
وزیر نیرو در خصوص اعمال فرآیند شایسته 
و  انتخاب  اصلی  معیار  عنوان  به  گزینی 
انتصاب، به موجب این حکم برای مدت دو 
سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

منصوب می شوید.

یعقوبی- با نارنجی شدن شهرستان فردوس، 
تعداد شهرستان های با وضع پرخطر کرونایی 
در خراسان جنوبی به ۵ شهرستان افزایش 
شهرستان  تنها  نهبندان  شهرستان  یافت. 
قرمز  نقاط  است که جزو  خراسان جنوبی 
)خیلی پر خطر( است. شهرستان های بیرجند، 
در  درمیان  و  سربیشه  قائنات،  فردوس، 
وضعیت نارنجی )پرخطر( و شهرستان های 
طبس، بشرویه، زیرکوه، خوسف و سرایان 

جزو نقاط زرد )خطر متوسط( قرار دارد.

افزایش ۳6 درصدی کرونا

 دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل 
کرونا ویروس در خراسان جنوبی هم اظهار 
کرد: از نیمه دوم خردادماه تا اوایل تیرماه ۳۶ 
درصد موارد مثبت کرونا افزایش داشته است. 
شریف زاده گفت: در سطح استان متوسط 
روزانه تعداد موارد مثبت شامل تست های 
نیمه دوم  مولکولی و تست های سریع در 
مورد  روزانه ۶۴  متوسط  به طور  خردادماه 
بوده که این عدد در ۱۴ روز اول تیرماه به 
متوسط روزانه ۸۷ مورد افزایش پیدا کرده و 
۳۶ درصد در موارد مثبت در این بازه زمانی 
بستری  افزود:  وی  است.  داشته  افزایش 
بیماران مبتال به عفونت های تنفسی در نیمه 
دوم خرداد ماه به طور متوسط روزانه ۱۸۲ 
مورد بوده که این عدد در ۱۴ روز اول تیرماه 
به روزانه ۱۷۴ مورد کاهش پیدا کرده و ۴.۴ 
کاهش نشان می دهد. دبیر ستاد دانشگاهی 
پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان 

بستری  موارد  بیان کرد: همچنین  جنوبی 
کرونا مثبت از عدد متوسط روزانه ۶۷ نفر 
به ۵۵ که ۱۸ درصد کاهش داشته و موارد 
مثبت بستری در آی سی یو هم از متوسط ۹ 

مورد روزانه به ۵ مورد رسیده که ۴۴ درصد 
کاهش پیدا کرده است. 

استان در انتظار هفته سخت

در  مبتالیان  روند  افزایش  زمینه  در  وی 
شهرستان  در  گفت:  نهبندان  شهرستان 
خیلی  سرپایی  مثبت  موارد  که  نهبندان 
سریع تر و زودتر از کل استان شروع شده 

بود، در نیمه دوم خردادماه روزانه به طور 
متوسط ۶ مورد مثبت داشتیم که این عدد 
در ۱۴ روز اول تیرماه به ۱۸ مورد افزایش 
پیدا کرده و به سه برابر افزایش یافته است 

تنفسی  بیماری های حاد  بستری  موارد  و 
هم متوسط روزانه از ۹.۸ بیمار در روز به 
۱۶.۱ بیمار در روز با ۸۱ درصد افزایش و 
 ۲.۷ از  هم  جدید  پذیرش  روزانه  متوسط 

به ۴.۸ نفر در روز افزایش پیدا کرده که 
شریف زاده  داشتیم.  افزایش  درصد   ۷۸
خاطر شان کرد: با توجه به افزایش موارد 
سرپایی در ۱۴ روز اول تیرماه پیش بینی 

می شود از هفته آینده شاهد افزایش موارد 
کرونا  موارد  تنفسی  حاد  عفونت  بستری 
مثبت و موارد بستری در آی سی یو در 

استان باشیم.

خیز پنجم به تدریج 
وارد استان می شود

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  همچنین 
محدودیت  طرح  کرد:  اظهار  نیز  بیرجند 
بیماری کرونا کماکان  هوشمند مدیریت 
تغییر  که  شهرهایی  یعنی  پابرجاست 
تغییر  آن  با  متناسب  می دهد،  رنگ 
رنگ بندی جدید، محدودیت فعالیت های 
اعمال خواهد شد. دهقانی  شغلی در آن 
استان  سه  اینکه  به  عنایت  با  افزود: 
و  یزد  بلوچستان،  و  سیستان  همجوار 
شدن  قرمز  دارد،  قرمز  وضعیت  کرمان 
شهرستان نهبندان که همجوار با استان 
سیستان و بلوچستان است نشان دهنده 
به  تدریج  به  پنجم  خیز  که  است  این 
استان خراسان جنوبی هم وارد می شود. 
در  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استانی  ستاد  در  که  تمهیداتی  خصوص 
پیک  شروع  از  جلوگیری  جهت  کرونا 
پنجم در استان اندیشیده شد، بیان کرد: 
که  صورت  این  به  خودروها  تردد  منع 
بومی  غیر  پالک های  با  خودروها  ورود 
مربوط به استان های قرمز رنگ همجوار 
پالک های  خروج  همچنین  و  استان  به 

بومی از استان ممنوع شده است.

هفته سخت کرونایی در انتظار خراسان جنوبی 
نقشه کرونایی استان تیره تر شد

موافقت معاون رئیس جمهور با استخدام نیرو 
در بخشداری های جدیدالتأسیس

صداوسیما- استاندار از موافقت معاون رئیس 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  و  جمهور 
نیرو  استخدام  آزمون  برگزاری  برای  کشور 
داد.  خبر  جدیدالتأسیس  بخشداری های  در 
مالنوری گفت: در پی دیدار با انصاری معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و 
با  مجموعه  این  موافقت  کشور،  استخدامی 

جذب نیرو از طریق آزمون برای اشتغال در 
بخشداری های جدیدالتأسیس استان اخذ شد. 
وی افزود: ایجاد پست های سازمانی به جذب 
نیرو در یک مجموعه اداری کمک کرده و 
استاندار  می دهد.  افزایش  را  خدمات  سطح 
که  نیازی  مورد  پست های  براساس  گفت: 
از طرف سازمان  تعریف می شود،  استان  در 

استخدامی  مجوز  استخدامی  و  اداری  امور 
نیرو نیز صادر خواهد شد. مالنوری افزود: با 
تعریف پست سازمانی، زمینه برای استخدام 
و بکارگیری نیرو های بومی منطقه نیز فراهم 
می  شود.  این نشست کاری استاندار با حضور 
برنامه  پورعیسی، رئیس سازمان مدیریت و 

ریزی استان همراه بود.

تجلیل از برگزیدگان جشنواره استانی عکس"تصویرحماسه" در استان

ورود به بوستان های خراسان جنوبی ممنوع است

افزایش ۶.۳ درصدی مصرف برق در هفته جاری

استانی  جشنواره  اختتامیه  مراسم  در 
این  برگزیدگان  از  عکس”تصویرحماسه” 

جشنواره در خراسان جنوبی قدردانی شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان جنوبی در آیین تجلیل از برگزیدگان 
جشنواره استانی عکس، تصویر، حماسه گفت: 
استان  انتخابات  رسانی ستاد  اطالع  کمیته 
برای  را  حماسه  تصویر،  عکس،  جشنواره 
اولین بار در سطح استان با موضوع انتخابات 
پای  مردم  حداکثری  محورحضور  سه  در 
صندوق های رأی، به تصویر کشیدن جلوه های 

برگزار کرد.  اولی ها   انتخابات و حضور رأی 
خوش خبر با  اشاره به اهدای لوح تقدیر و 
تندیس به برگزیدگان جشنواره اظهار کرد: 
نفرات اول تا ششم این جشنواره به ترتیب 
حسین  طالبی،  محمد  نوفرستی،  محسن 
صالح  پور،  مختاری  مهدیه  فر،  توحیدی 
گلکاری و حدیث شاه وردی هستند. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
جنوبی تصریح کرد: در برگزاری این جشنواره 
دستگاه های مختلفی مانند شهرداری بیرجند، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، شرکت 

آب و فاضالب استان، سازمان نظام مهندسی 
و خانه مطبوعات همکاری داشته اند. وی با 
توجه به اینکه مهلت ارسال آثار تا ۳۰ خرداد 
ماه بوده است، ادامه داد: با توجه به استقبال 
خوب مردم از این جشنواره مهلت ارسال آثار تا 
۴ تیرماه تمدید شد. مالکی رئیس کمیته اطالع 
رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان و دبیر 
جشنواره در این مراسم با بیان این که ۲۰۰ 
قطعه عکس به دبیرخانه رسید ، گفت: هیئت 
داوران از بین آثار رسیده ، ۶ مورد را به عنوان 

برگزیده معرفی کرده است.

ایرنا- مدیر کمیته اطالع رسانی ستاد استانی 
به  گفت:  جنوبی  خراسان  کرونا  مدیریت 
کرونا،  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  منظور 
استان  بوستان های  به  ورود  محدودیت 
و  اعمال  گذشته  شب   ۲۱:۳۰ ساعت  از 
بوستان ها بسته می شود. نبی زاده افزود: این 
محدودیت ها تا اطالع ثانوی در استان اعمال 
می شود تا شاهد کاهش انتشار ویروس کرونا 

باشیم. وی عنوان کرد: از مردم می خواهیم 
به دلیل شرایط خاص استان و قرار گرفتن 
از  دلتای هندی،  در معرض خطر ویروس 
رفتن به بوستان ها، اماکن شلوغ و تجمعات 
خانوادگی خودداری کنند. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: براساس 
بررسی های صورت گرفته اگر شرایط کنونی 
کنترل نشود و عادی انگاری ها ادامه یابد، 

شهرهای بیشتری وارد وضعیت مخاطره آمیز 
طرح  کرد:  اضافه  وی  شد.  خواهد  کرونا 
ممنوعیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا سه 
بامداد همچنان در استان ادامه دارد و براساس 
مصوبه ستاد استانی کرونا ورود خودروهای با 
پالک غیربومی مربوط به استان های قرمز، 
به داخل استان و خروج خودروهای پالک 
بومی از استان ممنوع است. نبی زاده گفت: 

قرمز  و  کرونا  پنجم  موج  خیز  به  توجه  با 
بلوچستان،  و  سیستان  استان های  شدن 
کرمان و یزد براساس مصوبه ستاد استانی 
کرونا از ۱۴ تیرماه تردد بین خراسان جنوبی 
و این استان ها ممانعت گردیده است. وی با 
اشاره به پیش رو بودن دو عید بزرگ قربان 
و غدیر افزود: نگرانی اصلی ما بابت حضور 
مردم در روستاها و برگزاری مراسم جشن 

اعیاد قربان تا غدیر است که تاکید می کنیم 
هیچ مهمان خارج از استان به این مراسم 
دعوت نشود. مدیر کمیته اطالع رسانی ستاد 
دهیاران خواست  از  کرونا  مدیریت  استانی 
نظارت سختگیرانه  بر اجرای محدودیت های 
کرونایی داشته باشند و مانع از برگزاری هر 
گونه تجمع مخاطره آمیز و برگزاری مراسم 

عروسی در روستاها شوند.

صداوسیما- مصرف برق در خراسان جنوبی 
به دلیل افزایش دمای هوا از ابتدای هفته 
جاری تاکنون به نسبت مدت مشابه هفته 
یافت.  افزایش  درصد   ۶.۳ حدود  گذشته 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
گفت: با توجه به افزایش دمای هوا، میزان 
استفاده از لوازم برقی خصوصا سیستم های 
افزایش  باعث  و  یافته  افزایش  سرمایشی 
مصرف برق شده است. دادگر، با بیان اینکه 

ساعت اوج مصرف برق در تابستان صبح ها از 
ساعت ۱۱ تا ۱۷ و عصر ها از ساعت ۱۹ الی 
۲۳ است، افزود: مصرف برق در بازه زمانی 
ساعت های اوج بار هزینه های مصرف برق 

۴ برابر ساعت های کم باری است. 
وی با اشاره به زمان آغاز برنامه خاموشی های 
برق در استان گفت: شروع بازه زمانی قطع 
برق به علت مدیریت اضطراری بار شبکه 
که  طوری  به  شده،  آغاز  خرداد  ابتدای  از 

روزانه از دبیرخانه کنترل پیک کشور برای 
هر استان سقف روزانه مشخص شده و هر 
استان موظف است سقف مذکور را رعایت 
کند و در صورت رعایت نکردن خاموشی و 
قطع برق اعمال خواهد شد. به گفته وی، 
 ۱۰۰ تا   ۹۰ بین  میانگین  طور  به  روزانه 
هزار پیامک برای مشترکانی که مشمول 
خاموشی احتمالی می شود، ارسال می شود 
که در بعضی موارد به علت مدیریت بار قطع 

برق انجام نمی شود. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
ساعت  حداکثر ۲  را  برق  قطع  زمانی  بازه 
اعالم کرد که در صورت مدیریت مصرف و 
کاهش بار کمتر هم خواهد شد. وی تنظیم 
دمای آسایش محل زندگی و کار بر روی ۲۵ 
درجه و باالتر، استفاده از دور کند کولر های 
پر  برقی  لوازم  همزمان  استفاده  عدم  آبی، 
مصرف و همچنین عدم استفاده آن ها در 

درصدی   ۵۰ کاهش  بار،  اوج  ساعت های 
مصرف برق ادارات به نسبت مدت مشابه 
سال قبل در ساعت های اداری و کاهش ۹۰ 
درصدی مصرف در ساعت های غیر اداری، 
انتقال بار ساعت کاری صنایع از ساعت های 
پیک بار به ساعت های کم باری و استفاده 
روشنایی طبیعی روز و کاهش حداقل یک 
المپ اضافی در شب را از جمله توصیه های 

مدیریت مصرف از سوی مردم عنوان کرد.
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امام علی علیه السالم فرمودند :

بِالَمواِعِظ تَنَجلي الَغفلَُة
با اندرزهاست که پرده غفلت کنار می  رود.

)غرر الحكم، ح41۹1(

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش،  بازسازی 

و تعمیرات امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس

   ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷   - جعفر خسروی


