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#  من ماسک می زنم

برگزاری مراسم و تجمع در اماکن گردشگری استان ممنوع است 5کشف 27 دستگاه غیر مجاز رمز ارز در بشرویه 2

عکس : میرکالنی

سرمقاله

حفره های قانونی، بستر ساز خطا

تدبیر، واژه ای عربی است که پایان نگری، تمهید، َحزم، درایت، سیاست، شگرد، 
کیاست و َمشی تعریف شده و از قضا در ادبیات فارسی هم جایگاه ویژه ای دارد و در 
جمالت، به جای واژگان راهکار، چاره اندیشی، رایزنی و کاردانی می نشیند. با این 
تفاسیر و معانِی برگرفته از فرهنگ لغت، تدبیر، در واقع نوعی ارائه طریِق آینده نگرانه 
است، به این معنا که تصمیمی که برای انجام یک کار اتخاذ می شود، سطحی و برای 
همان لحظه و گذر از یک شرایط آنی نیست، بلکه آن تصمیم با لحاظ کلیه جوانب 
امر و دقت در پیامدهایی که به همراه دارد، گرفته می شود. این واژه را بارها شنیده ایم 
و خواسته یا ناخواسته در افعال بیشماری در کارهای روزانه مان، مستتر بوده و هست، 
اما این روزها با اتفاقاتی که در اطراف مان می افتد، بیشتر از گذشته، خودش را به ویژه 
در عملکرد مدیران! نشان می دهد. با واضح ترین مثال ممکن شروع می کنم، جریان 
شیوع ویروس چند میکرونی کرونا که با آن وزن و اندازه بسیار بسیار کوچک، ۱۷ ماه 
است، شرایط را برای همه جهانیان خفقان آور کرده. کرونا که   ...  ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر

مسئله   و  امامت  مسئله 
نگهداشتن  زنده  و  والیت 
غدیر، به یک معنا زنده نگهداشتن اسالم است. رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی(. بار دیگر موسم دو عید فرخنده قربان 
و غدیر فرا رسید تا دوباره شادی و سروری وصف ناشدنی، 
مهمان خانه قلب مسلمانان گردد. عید سعید قربان که نماد 
خضوع و عبودیت در برابر یگانه پروردگار هستی است، با آموزه 
های فراوانش، بی شک روز کمال و رهیدگی از وسوسه های 
نفسانی و اظهار بندگی مطلق بوده، مقدمه ای است برای 
تکمیل دین و تتمیم نعمت بر عرشیان و فرشیان تا به شکرانه 
رهایی از تعلقات غیر خدایی و قربانی شدن دلبستگی های 
دنیایی، مسیر اتصال به خداوند متعال را از طریق چنگ انداختن 
به حبل متین  والیت و امامت که غایت مسیر هدایت هزاران 
ساله رسوالن الهی است، به خوبی طی نمایند. عید سعید 
قربان، آغاز دهه میمون و مبارک امامت و والیت و فرصتی 
برای ترویج اسالم ناب و اشاعه فرهنگ علوی است که در 
هجدهم ذی الحجه و همزمان با عید سعید غدیر به کمال خود 
می رسد. عید مسعود غدیر که همانا نهایت رحمت و برکت 
است و نقطه تالقی کاروان رسالت با طالیه داران امامت به 
شمار می رود، عید فرخنده پیمان، میثاق و عهد است، همان 
روزی که پیام آور رحمت فرمود؛” الَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم دیَنُکْم”، 
تا ثابت کند، بزرگترین عامل سعادت در دنیا و آخرت، پیروی 
از والیت است. اینجانب ضمن تبریک این اعیاد خجسته به 
همه مسلمانان جهان، ملت والیتمدار ایران اسالمی و مردمان 
متدین و متعهد خراسان جنوبی، امیدوارم همه ما بتوانیم به 
ا...  بقیه  توجهات حضرت  پروردگار، در ظل  لطف عنایات 
االعظم-آخرین ستاره کاروان امامت شیعه - منویات ولی امر 
مسلمین جهان، حضرت آیت ا... خامنه ای )حفظه ا...(  را چراغ 
راه خود قرار دهیم تا  مسیر مانده تا ظهور حضرت منجی را به 

سالمت و بدون هیچ لغزشی طی نماییم. ان شاء ا...
حمید مالنوری شمسی - استاندار خراسان جنوبی

پیام استاندار
خراسان جنوبی  به 

 مناسبت دهه والیت
تیم عمرانی و فّنی استان به دور از حواشی پای کار است 

روایت متولی عمران 
استان از  وضعیت 

زیرساخت ها 
فرهادی ، معاون عمرانی استانداری : امیدواریم تا هفته دولت در شهریور 
ماه 15 کیلومتر دیگر از پروژه احداث باند دوم جاده بیرجند - قاین 
زیر بار ترافیک برود * محور بیرجند - نهبندان در یک سال و نیم 
گدشته متحول شده و امیدواریم در شهریور ماه سال جاری باند دوم 
مسیر بیرجند - سربیشه هم به بهره برداری برسد * عملیات اجرایی 
در مسیر سربیشه - ماهیرود نیز توسط پیمکانکار در حال انجام است * 
دوبانده سازی جاده طبس از سمت یزد به طبس آغاز شده است * در 
راه های اصلی و دوبانده استان تصادفات کاهش نیافته بلکه تنها نوع تصادفات 
فرق کرده است * اکنون هیچ مدرسه ای در استان به لحاظ سیستم های 
گرمایشی و سرمایشی مشکلی ندارد * عملیات عمرانی در بند دره  
متوقف نشده است اما سازمان های دخیل مطالباتی دارند که باید تامین 
اعتبار انجام بگیرد * روند اجرای پروژه های طرح اقدام ملی در شهرهای 
استان قابل قبول است و فقط در شهر بیرجند و به جهت یک اختالف نظر 
در روند صدور پروانه ساختمانی، کار به کندی پیش می رود * 27 پروژه 
بهداشتی با اعتبار بالغ بر 35 میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی 50 درصد 

در حال اجرا است ... مشروح در صفحه 3
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چهل شب و روز بی مـادرمان

حاجیه خانم نصرت وریدی 
گذشت. او تا بود شهر ما، شهر رنگین کمان زندگانی های زیبا بود. از آن روز و آن ساعت که 
چشمانش را بست، رنگین کمان زیبایی و زندگانی از آسمان های ما رخت بربسته، گل های همه 
باغچه ها پژمرده است و از َهزاران آوایی برنمی خیزد. گویی روزگار تا ابد در سکوت و بی رنگی 

خواهد گذشت.
از خویشاوندان و دوستان برای همدردی در این سوگ جانکاه بی نهایت سپاسگزاریم. 

نو کردن یاد مادر را امروز سه شنبه 29 تیر ماه از ساعت 16/30 بر سر آرامگاهش گرد 
خواهیم آمد، تا مبادا اندر این روزگار شیوع بیماری صعب و نوپدید، ناخوشی بر دلی یا بر تنی 
بنشیند. اگر در آن ساعت قدم رنجه فرمایید، دل داغدارمان به دیدار شما باز نیرو خواهد گرفت 

تا مگر سختی بی مادری را تاب آوریم.

محمود فاضلی. محمد فاضلی
خاندان های فاضلی. وریدی. فرهادی. تبریزی و دیگر بستگان

جناب آقای حاج علی اکبر فرامرزی
نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی،  صنایع و معادن بیرجند

درگذشت برادرزاده گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت 
عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده، غفران الهی و علو درجات و برای تمامی بازماندگان 

صبر و شکیبایی از خداوند متعال آرزو  می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت های دان و علوفه شرق و قاین طیور

سرکار خانم دکتر الهه حاتمی کیا 
انتخاب شایسته شما را به عنوان  عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی بیرجند 

که نشان از شایستگی شما و اعتماد جامعه پزشکی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیقات 
روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

روزهای دلتنگی مان را در دومین سالگرد 
فقدان همسر و مادری مهربان، خواهری عزیز و  مادر بزرگی دلسوز

 شادروان حاجیه صغری دلخروشان
 به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم، با قرائت فاتحه ای روح آن عزیز فقید را شاد نماییم. 

روح پاکش قرین رحمت الهی باد
خانواده های: دلخروشان، زارع فرد و سایر فامیل وابسته

“هوالباقی”
سومین سالگرد درگذشت پدری دلسوز و مهربان

 مرحوم حاج محمدحسین مهربخش
 که وجودش فخر زندگی مان بود و فقدانش حسرت جاودانه مان  
را گرامی می داریم. به اطالع می رساند: به دلیل لزوم رعایت موارد 

بهداشتی مراسم سالگرد برگزار نمی شود و هزینه آن صرف امور خیریه 
خواهد شد. جهت آمرزش و شادی روح آن مرحوم فاتحه و صلوات

 خانواده های: مهربخش، خاتمی، رخشانی و سایر بستگان

پیام استاندار خراسان جنوبی 
برای کاروان ورزشی ایران در المپیک

به نام خدا
 میدان المپیک، تجلی گاه ارزش ها و مناسبات انسانی و ترویج دهنده فضایل 
و سجایای اخالقی است  و شرکت در این جشنواره بزرگ ورزشی، افتخاری 
 بزرگ در دوران حیات ورزش حرفه ای ورزشکاران قلمداد می شود.
با عنایت به منشور و اهداف جهانی المپیک، بدون تردید رسالت اصلی 
کاروان ورزشی ایران در این آوردگاه، صدور پیام صلح، معنویت و اخالق 
به جامعه جهانی است. ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان ورزشی ایران 
در المپیک 1+۲0۲0 توکیوی ژاپن امیدواریم، با دعای خیر مردم، ورزشکاران کشورمان بتوانند با ارائه 
عملکردی قابل قبول، پیام آور عزت، اقتدار و توانمندی ملت بزرگ ایران باشند و با به اهتزاز درآوردن 
پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران در این آوردگاه، تبلور عینی عزم و اراده ملت قهرمان ایران 
زمین را در مصاف با حریفان، بارها و بارها به منصه ظهور برسانند و همچون گذشته شادی بخش 
و امیدآفرین، ظاهر شوند. حضور نجمه خدمتی، یگانه ورزشکار المپیکی استان در کاروان 
ورزشی ایران برای دومین دوره متوالی، بیانگر وجود استعدادهای فراوان و ظرفیت های 
بیشمار خراسان جنوبی در عرصه های مختلف، به ویژه در زمینه ورزش است، لذا امیدواریم 
این بانوی ورزشکار تیراندازی کشورمان بتواند با توکل بر خدا، خودباوری و دعای خیر مردم ایران به 
ویژه مردمان متدین و والیتمدار خراسان جنوبی با کسب افتخار، یک بار دیگر تاریخ ساز شود. فارغ از 
کسب هر نتیجه ای به ویژه برای نماینده شایسته خراسان جنوبی در المپیک، هیچ چیزی از ارزش ها، 
لیاقت ها و توانمندی های این بانوی جوان، با استعداد و خوش آتیه کشورمان نخواهد کاست و بی 
شک مسیر تعالی و فتح قله های عزت و افتخار در آوردگاه های مختلف آسیایی و جهانی برای ایشان    

 حمید مالنوری شمسی- استاندار خراسان جنوبی            همچنان هموار خواهد بود.

پیام مدیر کل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی در آستانه برگزاری 

بزرگترین رویداد ورزشی جهان 
 ، فرهنگی  مظاهر  گری  و جلوه  بروز  المپیک؛ عرصه  میدان 

اجتماعی و انسانی تعالیم حیات بخش اسالم است
 حسن عزیزی ، مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در پیامی با آرزوی 
 موفقیت برای کاروان ورزشی ایران به ویژه نجمه خدمتی ، نماینده شایسته 
خراسان جنوبی و کشورمان در المپیک 1+۲0۲0 توکیوی ژاپن ، 
 تصریح کرد : میدان المپیک ؛ عرصه بروز و جلوه گری ارزش ها و تعالیم ناب و حیات بخش اسالم است.
به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان ، عزیزی با بیان اینکه اهداف و منشور المپیک بر 
روح اخالق ، جوانمردی ، ابعاد فرهنگی و اجتماعی ورزش و مناسبات ناشی از آن در ترویج صلح و نوع 
دوستی در جهان استوار است ، افزود: از این حیث، تبلور فرهنگ غنی ایران اسالمی را می توان در رفتار 

و کردار ورزشکاران ایرانی که سفیران فرهنگی جامعه هستند، به خوبی مشاهده کرد .
وی همچنین بیان کرد: به واسطه این سطح از تعامالت و ارتباطات بین المللی و پوشش گسترده رسانه ای 
این مسابقات، حضور مقتدرانه و عزتمندانه در این رویداد جهانی بسیار مهم ، اثر گذار ، الهام بخش و 

امید آفرین برای دولت ها و ملت ها تلقی می شود .
مدیر کل ورزش و جوانان استان ، با آرزوی موفقیت برای کاروان ورزشی ایران به ویژه یگانه بانوی 
المپیکی خراسان جنوبی در رشته تیراندازی و مواد آن ، تصریح کرد: این دومین بار پیاپی در طول 8 سال 
گذشته است که نجمه خدمتی موفق به کسب سهمیه المپیک شده است. عزیزی افزود : صرف حضور و 
 شرکت در این رویداد بزرگ جهانی خود افتخار بسیار بزرگی است که نصیب هر ورزشکاری نمی شود .
وی با تصریح این موضوع که دعای خیر مردم ایران و دوستداران نظام اسالمی در سراسر جهان، 
بدرقه راه ورزشکاران پرافتخار کشورمان است تا پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران را به عنوان نماد 
استقالل ، آزادی خواهی و استکبار ستیزی و حمایت از مظلومان عالم، بارها و بارها به اهتزاز در آوردند ، 
خاطر نشان کرد : بستر سازی برای شکل گیری تمدن نوین اسالمی، نیازمند تقویت مولفه های قدرت 

در نظام جهانی است .
مدیر کل ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خویش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ، تجلیل 
از فداکاری ها و صبوری های خانواده های معظم ایثارگران، تصریح کرد: قهرمانان و پهلوانان واقعی، 
شهدا هستند که پالک شان ، مدال شان شد و برای احیای ارزش ها، از عزیزترین گوهر وجودی خویش 
یعنی جان خود گذشتند. وی افزود: کاروان ورزشی ایران می بایست با تاسی و مدد گرفتن از روح بلند 
شهدا و تمسک به سیره و زندگی آنان به ویژه شخصیت و مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
با الگو آفرینی و پایبندی به ارزش ها و ترویج آن در این بازی ها ، قلب ملت بزرگ ایران به ویژه رهبر 

معظم انقالب اسالمی را از خویش شاد و خشنود سازند. ان شاءاله 

حسن عزیزی - مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

“ انا هلل و انا الیه راجعون”
 احتراما به استحضار مردم شریف بیرجند، عموم آشنایان و دوستان 

ارجمند می رساند: روح غالم دیرینه حضرت زهرا )س( 

سبحانعلی کاظمی خلخالی
 در جوار حضرت علی بن موسی الرضا )ع( بسوی معبودش پر کشید. 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز سه شنبه 1400/4/29 

مصادف با عرفه حسینی در مشهد مقدس برگزار می گردد
با ذکر فاتحه ای آن عزیز را تا خانه آخرت بدرقه نماییم. )با درک کامل از 
شرایط موجود کرونایی قدردان ابراز همدردی همه عزیزان می باشیم(

 خانواده های: کاظمی خلخالی - فرح نژاد - هیئت محبان الزهرا )س( بیرجند

عید سعید قربان بر تمامی مسلمان مبارک باد
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بهره مندی ۱۱۳ روستای مرزی خراسان جنوبی از گاز طبیعی

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی، از گازرسانی به ۱۱۳ روستای 
مرزی استان تا پایان امسال خبر داد. هاشمی، بودجه مورد نیاز برای 
گازرسانی به این روستاهای مرزی را ۱۲۰ میلیارد تومان اعالم کرد.

سرمقاله

حفره های قانونی، بستر ساز خطا

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( کرونا که شروع شد، از 
همان نخستین روزها، برای برخورد و مقابله با آن و البته 
کمتر کردن تبعاتش، راهکارهایی ارائه می شد، اقداماتی که 
خیلی وقت ها مورد نقد ما مردم قرار می گرفت و حتی 
ما هم به عنوان یک شخص حقیقی در شرایطی خاص 
برای گذر از این بحران، راهکارهایی را پیشه کردیم و به 
نوعی موقعیت را برای زندگی شخصی مان تدبیر نمودیم. 
ستاد ملی کرونا چنین تدبیر کرد که مراکز تجمعی برای 
یک بازه زمانی تعریف شده، غیرفعال شوند و به این ترتیب 
رستوران ها، تاالرها، پاساژها، باشگاه ها، واحدهای صنفی 
غیرضروری و... حتی مراکز تفریحی، گردشگری و اقامتی 
تعطیل شدند. اتفاقی که افتاد،این بود که درآمد جمع کثیری 
از مشاغل، تحت الشعاع این تصمیم قرار گرفت، و آنهایی 
که به این تدبیر، ایراد هایی را وارد می دانستند، معترض 
شدند. حاال با پا گذاشتن به هجدهمین ماه همزیستی 
اجباری با کرونا، همچنان با باید و نبایدهایی مواجهیم که 
شاید سطحی به نظر برسد، اما عمقی نامعلوم دارد. نمونه 
اش همین پارک های سطح شهر است که ستاد کرونا 
با ایمان به این موضوع که دورهمی ها، استفاده مشترک 
مردم از سرویس های بهداشتی، بازی گروهی و همزمان 
کودکان در قسمت وسایل بازی، ماسک نزدن ها به جهت 
باور غلط منتقل نشدن بیماری در هوای پارک و ده ها دلیل 
منطقی و علمی دیگر، دامنه شیوع بیماری را بازتر می کند، 
مصوبه ای را گذراند که طی آن، شب ها روشنایی پارک 
ها محدود شود تا تجمع افراد در آنها رقم نخورد. اتفاقی که 
افتاده چیست؟ برخی ها که حضور در پارک ها را بهترین 
راهکار برای فرار از محیط خانه در گرمای تابستان می دانند، 
گالیه مند شدند، حتی گروهی از افراد با چراغ اضطراری، 
روشنایی مورد نیاز خود را تأمین کرده و دورهمی و لحظات 
صرف شام شان را در پارک گذراندند. اگر دیدگاه آن دسته 
افرادی که معتقدند تاریکی پارک ها، بستر مناسبی برای 
بروز آسیب های فراوانی است، را نادیده بگیریم، گروهی 
در واکنش به این برخورد، و با تأکید بر این واقعیت که 
خوشی گذرای این دورهمی ها، خستگی کادر درمان را 
دوچندان می کند و گاه تبعاتی جبران ناپذیر در پی دارد، 
مدیران را کم کار خوانده و حتی درخواست نمودند که با 
استقرار نیروهای نظامی و امنیتی، اجازه ورود به پارک از 
همه سلب شود. یعنی عماًل دو نظر و دیدگاه متفاوت از 
گروه هایی مختلف که هر کدام به سهم خود محترمند و 
قابل اعتنا!! دیگر نمونه را می توان در محدود کردن ترددها 
دید، طبق قانون، تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد ممنوع 
است، گروهی خیلی راحت و منطقی تن به قانون داده و 
این قاعده را بی هیچ سؤال و جوابی پذیرفتند، خیلی هامان 

به هر دری زدیم تا خود را در جرگه افرادی جا بزنیم که 
کار شیفتی دارند و ناچارند آن موقع شب را بیرون باشند و 
به هر ترتیب، برگه تردد را جور کردیم، گروهی از ما هم 
در پی خطای تکراری و با این باور که این ها همه اش 
حرف است و کسی را جریمه نمی کنند، به محض این که 
پیامک جریمه را دریافت نمودیم، به دنبال دوست و رفیق و 
آشنایی گشتیم که جریمه مان را حذف کند و چون چنین 
کسی را نیافتیم، به دنبال نسخه دکتر و داروخانه گشتیم 
تا ثابت کنیم، کارمان ضروری بوده است. در حوزه بین 
شهری هم همین واقعیت تلخ، تکرار شد. تردد بین شهری” 
از” شهرهای قرمز و” به” شهرهای قرمز ممنوع شد. عده 
ای تمکین کردند و حتی لذت کوتاهترین سفرها را هم از 
خود و خانواده سلب نمودند، گروهی اما با واسطه، دوستان 
و آشنایانی را در فرمانداری ها یافتیم و مجوز هایی جور 
کردیم تا مبادا این تصمیم، خدشه ای به تفریح و مسافرت 
مان وارد کند و نزدیکترین نتیجه اش این شد که به گواه 
آمار از هر ۱۰۰ خودروی رسیده به مرز مشترک استان با 
سیستان و بلوچستان که رنگش به سیاهی زده، ۸۰ تایشان 
برگه تردد دارند و طبق قانون باید گذر کنند و آنهایی که 
مطمئن بودند کسی جلویشان را نمی گیرد و این برگه را 
نداشتند، تلفنی مشکل شان را حل کردند و به این ترتیب، 
زحمت کرونا را در یافتن راهی برای انتقال، کمتر کرده و 
دامن قرمزش را در نهبندان و بیرجند پهن کردند. در آن 
سوی استان هم اتفاق مشابهی رقم خورد که سبب شد 
طبس هم به فهرست شهرهای قرمز بپیوندد. شرایط تقریبًا 
مشابهی را برای فعالیت واحدهای صنفی داریم، مغازه ها به 
لطف همراهی اصناف به ویژه در پیک سوم کرونا تعطیل 
شدند، باز نبودن مغازه ها، شهر را خلوت تر کرد، اما معیشت 
بازاریان که تحت الشعاع قرار گرفت و جای چک ها شان 
که خالی ماند، برای جبران این استیصال، فعالیت هاشان 
از سر گرفته شد. گروهی از آنها که طی این مدت خیلی 
سخت هم ضربه خورده بودند، ضوابط بهداشتی را به طور 
کامل رعایت کردند تا مبادا سرخی کرونا، روزهای تلخ خانه 
نشینی شان را تکرار کند، عده ای اما با تصور این که کرونا 
و مرگ و میرهایش فقط برای همسایه است، نه خود را 
مکلف به رعایت کردن ضوابط دانستند، نه مشتری هایشان 
را، و نتیجه این که در این شیوع دوباره، تر و خشک باید به 
پای هم بسوزند. اگر چه ستاد کرونا به این نتیجه رسیده که 
باید در محدود کردن واحدهای صنفی و گروه بندی هایی 
که اتفاق افتاد، بازنگری شود، اما باز هم کرونا، کسب و کار 
عده ای را به خاطر ندانم کاری های برخی ها، تعطیل می 
کند. و نمونه های بیشمار دیگر که در دل همین بحراِن با 

انتهای نامعلوم نهفته است... و به قول حضرت فردوسی؛ 
چه سازیم و تدبیر این کار چیست؟ 
 در اندیشه با ما در این، یار کیست ؟

واقعیت این است که حفره های قانونی، فرصت های مناسبی 
برای خطا هستند و تا این حفره ها پر نشوند، فرصت طلبان 

راه برای دور زدن و نادیده گرفتنش، فراوان دارند. 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از 

طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

همه  سخِن جمهوری اسالمی که دنیای استکبار را نگران 
کرده، دعوت به مقاومت است

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت 
ایام حج، استمرار حسرت دل های مشتاق از حضور در ضیافت 
بیت ا... را امتحانی گذرا خواندند و با تأکید بر لزوم کمرنگ نشدن 
پیام های حج، مقاومت در برابر قدرت های متجاوز به ویژه آمریکا 
را از جمله این پیام های متعالی دانستند. ایشان ضمن اشاره به 
مشکالت و ناگواری های دنیای اسالم، سربرافراشتن عناصر 
مقاومت و بیداری به خصوص در فلسطین، یمن و عراق را 
از واقعیت های امیدآفرین منطقه خواندند و تأکید کردند:  همه  
سخِن جمهوری اسالمی ایران که دنیای استکبار را نگران و 
خشمگین کرده، دعوت به این مقاومت است: مقاومت در برابر 

دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرت های متجاوز.

روحانی: مردم هرقدر ناراحت باشند، حق دارند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه لحظه ای نیست که دولت به فکر 
مردم و حل مشکالت آنان نباشد، گفت: با همه توان و تا ساعت 
آخر در خدمت مردم هستیم و خود را مسئول در قبال مردم 
می دانیم. روحانی افزود: متاسفانه به دلیل خشکسالی و کاهش 
استان های  از  دیگر  برخی  و  خوزستان  عزیز  مردم  بارش ها 
کشور با مشکل آب مواجه هستند و هرقدر مردم به خاطر این 

مشکالت ناراحت باشند، حق دارند.

مردم خوزستان اجازه ندهند
 از مطالبات آن ها سوءاستفاده شود

رئیس قوه قضائیه خواستار پیگیری وضعیت زخمی شدگان 
مردم  از  ای،  اژه  شد.  خوزستان  اعتراضات  شدگان  کشته  و 
خوزستان نیز خواست تا اجازه ندهند دشمنان از مطالبات به 
حق آن ها سوءاستفاده کنند و در عین حال به دادستان حوزه 
قضایی مربوطه مأموریت داد مواردی که منجر به آسیب دیدن 
یا کشته شدن افراد شده با جدیت و فوریت پیگیری و با عوامل 

این اقدامات برخورد کند تا موضوع برای همگان روشن شود.

رئیسی نمی تواند همه حامیان خود را راضی کند

نایب رئیس شورای ائتالف گفت: رئیسی نمی تواند همه حامیان 
خود را راضی کند، چراکه آنچه مهم است رضایت مردم و جامعه 
است. چمران افزود: سهم خواهی همواره در همه جا و هر دولتی 
که رخ داده آسیب زا بوده اگر کسی کمک کرده و کارکرده، در 
راه خدا گام برداشته است اما اگر کسی به این دلیل از آقای 

رئیسی حمایت کرده که سهمی بگیرد کارش ارزشی ندارد.

توافق وین توسط دولت رئیسی امضا خواهد شد

مطهری، نایب رئیس مجلس دهم گفت: من فکر می کنم آقای 
رئیسی این هوشیاری را دارد که منافع ملت ایران را زیر پا نگذارد 
و اسیر شعارهای تندروها نشود، بنابراین فکر می کنم توافق وین 
ظرف چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد. وی 
افزود: آقای رئیسی و هر دولت دیگری هم اگر بر سر کار بود 
باید با ۱+۴ در زمینه بازگشت آمریکا و ایران به برجام به توافق 

برسد، زیرا برجام بیشتر به نفع ایران است.

و  فروش  معاون  امتحانی- 
خدمات مشترکین شرکت توزیع 
خراسان  استان  برق  نیروی 
دستگاه   ۲۷ کشف  از  جنوبی 
رمز ارز غیر مجاز در شهرستان 

بشرویه خبر داد.
به   اشاره  با  بخشایی،  محسن 
و  تشکیل گروه های شناسایی 
با متخلفان توسط  قانونی  اقدام 
پلیس امنیت اقتصادی، اظهار کرد: 
از مشترک صنعتی در شهرستان 
بشرویه ۲۷ دستگاه استخراج رمز 
ارز غیر مجاز به قدرت تقریبی 5۴ 
کیلووات کشف شد که این میزان 
معادل مصرف ۹۰ خانوار می باشد. 
وی با قدردانی از همکاری مردم و 
و  امنیتی  های  دستگاه  سایر 
انتظامی در کشف رمز ارزهای غیر 
مجاز و همکاری با شرکت توزیع 
برق استان، گفت: در این شرایط 
مجموع  تابستان  پیک  حساس 
مجاز  غیر  ماینر  های  دستگاه 
کشف شده در استان ۴۳۷ دستگاه 
با قدرت ۹۷۷ کیلووات می باشد. 
معاون فروش و خدمات مشترکین 
شرکت توزیع برق خراسان جنوبی 
دستگاه های  اینکه  بر  تاکید  با 
تولید رمز ارز موسوم به ماینر به 
باعث  برق  باالی  دلیل مصرف 
برق  سیستم  در  اختالل  ایجاد 
استفاده  گفت:  می شود،  شهری 

از دستگاه های رمز ارز به طور 
غیر مجاز در شرایط فعلی کمبود 
برق در کشور، بزرگترین ضربه 
این  و  است  مردم  زندگی  به 
شرکت به صورت جدی موضوع 
کند. می  رصد  و  پیگیری   را 

پی  در  کرد:  تصریح  بخشایی 
افزایش  و  اطالعاتی  رصدهای 
آمار فعالیت  دستگاه های تولید رمز 

ارز، شرکت توزیع برق با همکاری 
و  اطالعاتی  نهادهای  دیگر 
همچنین نیروی انتظامی، تمرکز 
خود را بر جلوگیری از فعالیت این 
دستگاه  ها و تامین برق پایدار و 
کاهش خاموشی ناشی از افزایش 
با  است. وی  گذاشته  بار شبکه 
توسعه  و  تقویت  با  اینکه  بیان 
عمل  ابتکار  و  کشف  راه های 

در شناسایی ماینرهای غیرمجاز 
میزان کشفیات در حال افزایش 
های  استانی  هم  افزود:  است، 
عزیز می توانند موارد مشکوک به 
استفاده از رمز ارز غیر مجاز را به 
شماره ۶ - ۳۲۴۰۰5۸5 - ۰5۶ 
اطالع داده و تا سقف ۲۰ میلیون 
تومان از پاداش نقدی بهره مند 

شوند.

کشف 27 دستگاه غیر مجاز رمز ارز در بشرویه

تعیین طول متراژ و اخطار به مجاورین
نظر به اینکه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی شهرستان بیرجند تقاضای تعیین طول و متراژ و سند مالکیت پالک های ذیل واقع 
در شهرستان خوسف روستای شهرستانک را نموده و اعالم داشته دسترسی به مجاورین ندارد پالک ها به شرح ذیل آگهی می 

گردد، لذا چنانچه شخص یا اشخاصی خود را در پالک های فوق الذکر ذینفع می دانند در تاریخ مذکور در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. 
ضمنا عدم حضور اشخاص مانع از انجام عملیات ثبتی نخواهد بود. ۱- پالک های ۱۲ و ۲0 و ۲۳ و ۲5 و 60 و 65 و 69 و۷6و 95و96 فرعی از 
۲۲۱ - اصلی بخش ۴ بیرجند در تاریخ ۱۴00/5/۱6  ۲-پالک های ۱09و ۱۱6و ۱66 و ۱69 و ۱۷9 و ۲0۴ و ۲۲5 و ۲۳۲ و ۲9۱ و ۳۱۳ فرعی 
از ۲۲۱ - اصلی بخش ۴ بیرجند در تاریخ ۱۴00/5/۱۷  ۳- پالک های ۳۲۲ و ۳۲6 و ۳۳9 و ۳5۳ و ۱۲۸ و ۱۳۳ و ۱65 و ۱۷0 و ۱۸6 و ۱99 
فرعی از ۲۲۱ - اصلی بخش ۴ بیرجند در تاریخ ۱۴00/5/۱۸ ۴ -پالک های ۲۱5 و ۲۱6 و ۳۱۱ و ۳۲۳ و ۳۴۴ و ۳6۲ و ۳65 و ۳۷۳ و ۳۸0 و 
۳۸۷ فرعی از ۲۲۱ - اصلی بخش ۴ بیرجند در تاریخ ۱۴00/5/۱9 5- پالک های ۴0۱ و ۴۱۳ و ۴۲۸و ۴۳5 و ۴۴5 و ۴6۲ و ۴6۷ و ۴۷۱و ۴۷6 
و 6۴۱ فرعی از ۲۲۱ - اصلی بخش ۴ بیرجند در تاریخ ۱۴00/5/۲۳ 6. پالک های 6۴۴ و 6۴۸ و 660 و 65۷ و 6۸5 و 695 و ۷۳۲و۷۴۲ و ۸0۱ 
و ۸۱۸ فرعی از ۲۲۱ - اصلی بخش ۴ بیرجند در تاریخ ۱۴00/5/۲۴ ۷- پالک های 6۴۷ و ۸۱۱ و ۸۱9 و ۱5۲ و 5۷6 و 5۸۸ و 6۳۷ و 6۳۸ 
و ۷۴۸ و ۸۳۷ فرعی از ۲۲۱ - اصلی بخش ۴ بیرجند در تاریخ ۱۴00/5/۲5 ۸-پالک های 9۱۱ و 9۱۲ و 9۳5 و 95۱ و 969 و 9۷9 و 9۸۴ و 
9۸5و ۱0۱۲ و ۱056 فرعی از ۲۲۱ - اصلی بخش ۴ بیرجند در تاریخ ۱۴00/5/۲6 9. پالک های ۱06۱و۱069و۱0۸6و ۱۱0۴و ۱۱05و۳60 و 

۴00 و ۴۲9 و 506 و 5۱5 و 56۲ و 56۴ فرعی از ۲۲۱ - اصلی بخش ۴ بیرجند در تاریخ ۱۴00/5/۳۱.
حسین براتی - سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تعیین طول و متراژ
نظر به اینکه آقای محمد حسین صمدی احدی از ورثه مرحومه فاطمه کبری سهرابی مالک مشاعی پالک های ۳۲ و ۳6 و ۳9 و 
۱۲9 و ۱۳۳ و ۱۳۷ و ۱۴۱ و ۱۴5 و ۱۴9 و ۱56 و ۱5۸ فرعی از 6 اصلی بخش ۴ بیرجند واقع در روستای دولت آباد تقاضای 

تعیین طول و متراژ پالک های فوق را نموده و نیز اظهار داشته که از مجاورین هیچگونه آدرسی در دسترس نمی باشد، لذا بدینوسیله به کلیه 
مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی پالک های مذکور، اخطار می گردد چنانچه برای خودشان حقی قائل می باشند در تاریخ ۱۴00/6/۱ ساعت 
۱0 صبح که نماینده و نقشه بردار این اداره جهت تعیین طول و متراژ مراجعه خواهند نمود، در محل وقوع ملک حضور یابند. ضمنا عدم حضور 
مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود.                                          حسین براتی- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

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

دفتــر پیشخــوان آوا   
فروش 

مودم همراه 
ایرانسل  

 FD-M40

تعداد محدود

ایرانسـل 24 گیـگ اینتـرنت هدیـه

رایتـل 15 تـا 49 گیـگ اینتـرنت هدیـه

 pishkhan.ava            

توزیع سیم کارت رایگـان 

آدرس: میدان شهدا- پشت بانک صادرات 
ساختمان آوا         32234532

(

فروش انواع سرویس ویالیی 
به قیمت تولیدی

0911۸625405
 0915۷2554۸9

mobl_jamil

تخفیف ویژه به مناسبت اعیاد قربان وغدیر
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614۸۸0
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۴۰اتوبوسناوگانحملونقلشهرینوسازیمیشود

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند از شروع عملیات نوسازی ۴۰ اتوبوس حمل و نقل درون شهری در 
این شهرستان خبر داد. غالمپور گفت: برنامه داریم تا پایان سال، ۴۰ اتوبوس حمل و نقل درون شهری را نوسازی کنیم که 

تاکنون کار نوسازی ۳ اتوبوس تمام شده و در مرحله رنگ آمیزی است.
نیاز جدی 

چشمان  نظارتی 
استان به عینک

سالم. تشکر می کنم از آوا که در این 
بلبشوی استان حداقل یک ستون برای 
حرف زدن و خالی شدن عقده های در 
دل مانده دارد. اصال قصد ندارم از عدم 
نظارت بر پارک ها و تجمعات گله کنم  
چون بسیاری از همشهریان این موضوع 
را گفته اند و متاسفانه کسی توجه نمی 
کند و واقعا همشهری عزیزمان راست 
گفت که اگر یک موضوع اعتقادی مثل 
حجاب بود همه توان انتظامی و امنیتی 
و پلیسی و منکراتی برای رفع آن از 
هم سبقت می گرفتند ولی وقتی پای 
سالمت جامعه در میان است هیچکدام 
پیش قدم نمی شوند. من می خواهم 
نکته ای دیگر بگویم و آن اینکه یا در 
پایان مصوبات )آن قسمتی که من و 
شما نمی بینیم( نوشته است مصوبه 
واقعا  یا  و  نگیرید  است، جدی  الکی 
چشمان دستگاه های نظارتی استان 
ضعیف شده و نیاز جدی به عینک دارد. 
شما تصور کنید می گویند تجمع ممنوع 
و جلسات با تعداد باال ممنوع است اما 
هر روز در روزنامه خود شما و یا صدا 
و سیما می بینیم جلسات پر تراکم با 
حضور مسئوالن استان برگزار می شود 
و ما تحرکی از دستگاه های نظارتی نه 
برای  دفاع از سالمت مردم، بلکه برای 
حفظ آبروی نظام اسالمی که مسئولی 
در آن حرفی نزند که خودش پایبند آن 
نباشد نمی بینیم و این دقیقا معنی بستن 
چشم خود روی واقعیت های جامعه 
است. زجر آور است که یک پیرمرد 
به خاطر  را  بقالی  در یک  فروشنده 
اینکه چشمش کم نور شده و قیمت 
را ندیده و اشتباه زده تهدید به پلمپ و 
.. می کنند اما در مورد فروشگاه های 
زنجیره ای بزرگ که در روز روشن با 
تخلفاتی که بارها حتی خود مسئوالن 
به آن اذعان داشته اند هر بالیی سر 
که  نهادهایی  یا  و  آورند  می  مردم 
تعرفه خدمات خود را نجومی افزایش 

می دهندکک شان هم نمی گزد.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* به نظر من کارکنان کادر سالمت در 
دانشگاه ها کلنگشان را تا جایی که در 
توان دارند بر زمین می زنند و تمام هم 
وغم آنها حفظ سالمتی من و شماست 
متاسفانه مشکل از باالست که قول می 
دهند محموله واکسن تا دو روز آینده به 
دستتان می رسد تا دو روز صبر می کنند 
پیگیری ها انجام می شود همان باند 
مافیایی دارو در کشور بدون شرمندگی 
می گوید نیامده باید منتظر بمانید چون 
علوم  دانشگاه  کادر سالمت  جزو  من 
پزشکی بودم با کمال جرات اعالم می 
کنم اینها در دانشگاه ها تالششان را می 
کنند ولی وقتی نظارت عالیه ای بر این 
نابسامانی و رانت خواری و بی شرفی 
وجود ندارد باید هموطنان عزیزمان که هر 
کدام از آنها سرمایه ملی و میهنی هستند 
به خاطر پولشویی و بی عقلی رده های 
باالی نظارتی جان عزیز شان را از دست 
بدهند و همه را عزادار وغمدار کنند اُف بر 

شرف و وجدان نداشته شان.

 *مسئولیت ایمنی برق پارک ها به عهده
 آتش نشانیست یا شهرداری؟ در پارک
 شهدای گمنام به طرز خطرناکی ماه هاست

که فنس ها به دور پایه های برق پارک 
پیچیده شده و درست سیم های برق در 
 کنار فنس های فلزی رخ نمایی می کند .

در پارک وحدت هم که راه می رویم 
درست مشاهده می کنیم که سیم های 
برق از کف آسفالت پارک بیرون زده و 
برای کودکان خیلی مخاطره آمیز است 
مسامحه و سهل انگاری از طرف نهاد 
های ذیربط و ترک فعل در رفع و رجوع 

این سری خطرها پذیرفته نیست.

بوستان  مسئولین،  خدمت  *باسالم 
کاجستان رابرپا کردیدآیابرای جلوگیری 
جلوگیری  و  نمودن  روشن  آتش  از 
که  محل  در  قلیان  کشیدن  بساط  از 
خانواده حضوردارند  همراه  به  کودکان 
که بوی نامطبوع آن در هوا پخش می 
رعایت  بدون  که  هایی  خانواده  شود، 
موارد بهداشتی در آنجا هستند، صف 
و  ها  بازی  اسباب  بلیت  شلوغ  های 
ماشین برقی که در آن نبود ماسک و 
بدحجابی بیداد می کند آیا اینها  مشاهده 
موارد بردن  بین  از  برای  و  شود   می 

یاد شده چاره ای اندیشیده و جلوکسانی 
که موارد ذکرشده را رعایت نمی کنند 
تذکر داده می شود ؟ قبل از وقوع فاجعه 

یک برنامه ریزی خوبی بنمایید.

* *سالم آوای عزیز دروغگویی ظاهرا 
مد شده است. مسئولین در روزنامه شما 
می گویند گروه سنی ۵۰ سال به باال 
جهت ثبت نام واکسن به سایت سالمت 
مراجعه کنند امتحان کنید این سایت فقط 
۶۰ سال به باال را ثبت نام می کند چرا 
مردم را سرکار می گذارید. حداقل قبل 
از اظهار فضل خودشان به سایت مراجعه 

کنند ببینند امکان ثبت نام وجود دارد؟

* با سالم. با تشکر از نگاه دغدغه مند 
آوا مسکن محرومین روستای بورنگ از 
امکانات آب و گاز برخوردار نیست و با 
پیگیری هایی که از سوی اهالی شده 

ادارات مربوطه جوابگو نمی باشند.

* در خصوص توقع استخدام معلمان 
خرید خدمت که در روزنامه منتشر شده 
بود الزم می دانم چند نکته را یادآور شوم: 
بر  تاکید  طبق فرمایش رهبری،ایشان 
جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان داشتند 
جز در شرایط اضطرار . اما دولتمردان به 
تاکیدات رهبری بر توسعه کّمی و کیفی 
دانشگاه فرهنگیان توجه نکردند و طرح 
هایی ناکارآمد مثل خرید خدمات را دادند 
این طرح یک طرح کامال با دید اقتصادی 
است و اصال ساز و کار درست و مشخصی 
برای جذب نیروهای خودش ندارد و به 
راحتی و با پارتی بازی می تواند نیرو جذب 
کند.   صالحیت های حرفه ای  خرید 
خدماتی ها باید اثبات شود با صرف تجربه 
نمی شود دست به استخدام زد. جدای از 
 تجربه بحثی تحت عنوان هویت معلمی

داریم آیا بزرگواران تجربه خود را برای 
درونی کردن معلمی در وجودشان کافی 
می دانند.نکته سوم آموزش هایی که این 
همکاران دیده اند را بیان کنند. بیان آخر 
آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست که 
هر کس صرف چند سال خدمت توقع 
استخدام داشته باشد فردا قرار است مهم 
 ترین سرمایه های کشور زیر دست این

معلمان تربیت شوند و باید مهم ترین و 
 بهترین ساز و کار برای جذب را مطالبه 
کرد. این وظیفه همگانی است امیدواریم 
روزنامه آوا گزارشات دقیق و تخصصی 
گر مطالبه  و  دهد  ارائه  باره  این   در 

 حقوق دانش آموزان مملکت باشد.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مهدی آبادی- سرعت بخشیدن به اجرای 
پروژه های عمرانی از خواسته های به حق 
افزایش  موجب  تواند  می  که  است  مردم 
حرکت  آن  نتیجه  شود،  عمومی  اعتماد 
به سمت توسعه و احیای خراسان جنوبی 
خواهد بود و باعث به وجود آمدن فضای 
بهتری برای شهروندان خواهد شد. برای 
در  ای  شده  تثبیت  جایگاه  استان  اینکه 
کشور پیدا کند باید بیش از گذشته اقدامات 
زیر ساختی مهم در این منطقه انجام شود.  
بدین منظور برای بررسی از آخرین وضعیت 
با  گفتگویی  استان  عمرانی  های  پروژه 
امور  هماهنگی  معاون  فرهادی  مهندس 

عمرانی استاندار انجام دادیم. 

فعالیتبدونحاشیه

این گفتگو که  استاندار در  معاون عمرانی 
اینستاگرام روزنامه  به طور زنده از صفحه 
نیز پخش می شد، با بیان اینکه نیروهای 
عمرانی کمتر درگیر حواشی می شوند، گفت: 
تیم عمرانی و فنی استان نیز از این قاعده 
مستثنی نیست  و با  ارائه خدمات بهتر برای 
شهروندان مهم ترین وظیفه خود را انجام 
با اشاره به تالش روز  می دهند. فرهادی 
جنوبی،  خراسان  عمرانی  مجموعه  افزون 
افزود: در بسیاری از موارد جلسات به دلیل 
برای  پایتخت  در  عمرانی  مدیران  حضور 
تامین و تخصیص اعتبار پروژه ها لغو می 
شود.  معاون عمرانی استاندار با اشاره به جاده 
از مجموع ۱۰  کرد:  عنوان  قاین  بیرجند- 
کریدور اصلی کشور، ۲ کریدور در استان واقع 
شده که یکی از آنها کریدور شمال - جنوب 
است و به طول هزار و ۵۷۰ کیلومتر، چابهار 
را به سرخس متصل می کند و ۴۱۴ کیلومتر 

آن در خراسان  جنوبی قرار دارد. 

دوباندهسازیمحوربیرجند-قاین
دغدغهمدیراناستان

استان  مدیران  دغدغه  اینکه  بیان  با  وی 
دوبانده سازی مجموع دو کریدور در استان 
است، تصریح کرد: برای دو بانده سازی محور 
بیرجند - قاین تاکنون ۳۲ کیلومتر از ۱۰۰ 
کیلومتر کل مسیر باقی مانده و ۷۰ کیلومتر 
در این سال ها دوبانده شده است. فرهادی 
اضافه کرد: امیدواریم تا هفته دولت در شهریور 
ماه ۱۵ کیلومتر دیگر از پروژه احداث باند دوم 
 جاده بیرجند - قاین زیر بار ترافیک برود. 
معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه محور 
است،  حیاتی  استان  برای  قاین  بیرجند- 
ادامه داد: این پروژه در 9 سال اول نزدیک 
به ۴۵ کیلومتر اما در دو سال اخیر بیش از 
تامین  فرهادی،  شد.  دوبانده  کیلومتر   ۲۵
های  دغدغه  از  را  ها  پروژه  برای  اعتبار 
مدیران عمرانی استان دانست و ادامه داد: با 
این حال در دهه فجر سال گذشته ۲۰ درصد 
پروژه های عمرانی کشور در خراسان جنوبی 
به بهره برداری رسید.  وی با تاکید بر اینکه 

عملیات راهسازی جزو اقدامات بسیار گران 
ابتدای  ناگوار  اتفاقات  از  شد:  یادآور  است، 
امسال، تصادف محدوده شوکت آباد بیرجند 
بود که منجر به فوت پنج نفر از هم استانی ها 
شد و اداره کل راه و شهرسازی مکلف شد 
سه کیلومتر موجود در این محدوده را پس از 
رفع نقص، دوبانده کند. فرهادی افزود: همان 
سه کیلومتر با ۲ پلی که قرار است در آن 
محدوده اجرا شود، ۷۰ میلیارد تومان هزینه به 
همراه دارد اما به دلیل اهمیت موضوع اجرایی 
خواهد شد. وی گفت: با توجه به مشکالت 
کشور در حوزه تحریم ها و سایر موارد اما باز 
هم تمهیداتی برای دوبانده سازی این مسیر 

اندیشیده شده تا از ظرفیت ماده ۵۶ استفاده 
شود.

قولدوباندهشدنبانددوم
بیرجند-سربیشهتاشهریور

معاون عمرانی استاندار با اشاره به محور 
بیرجند - نهبندان، گفت: در این مسیر از 
سال گذشته اتفاق های خوبی تا کنون رخ 
داده و در یک سال و نیم گذشته متحول 
کل  اینکه  بیان  با  فرهادی،  است.  شده 
است،  شده  واگذار  پیمانکاران  به  مسیر 
سال  ماه  شهریور  در  امیدواریم  افزود: 
بیرجند - سربیشه  باند دوم مسیر  جاری 
به بهره برداری برسد. وی اضافه کرد: در 
پیمانکار  چهار  نهبندان   - بیرجند  محور 
وی  هستند.  فعال  روکش  اصالح  برای 
مسیر  در  اجرایی  عملیات  کرد:  تصریح 
سربیشه - ماهیرود نیز توسط پیمکانکار در 
حال انجام است.  معاون عمرانی استاندار 
گفت: دوبانده سازی جاده بیرجند - طبس 
نیز در کریدور شرق به غرب کشور بسیار 

مهم است و نیاز به توجه ویژه دارد و بر 
انجام شده  پیگیری های  با  همین اساس 
اخذ  پروژه  این  برای  ماده ۲۳  کمیسیون 
شده است و امیدواریم این پروژه هر چه 
گفته  به  برسد.  بهره برداری  به  سریعتر 
جاده  این  دوبانده سازی  عملیات  فرهادی 
از سمت یزد به طبس نیز آغاز شده است. 

عدمرعایتسرعتمجاز
دلیلاصلیتصادفات

معاون عمرانی استاندار گریزی به موضوع 
فرهنگ رانندگی داشت و گفت: در راه های 
کاهش  تصادفات  استان  دوبانده  و  اصلی 

نیافته، بلکه تنها نوع تصادفات فرق کرده 
است و انحراف به چپ و خروج از محور 
رعایت  مجاز  یافته چون سرعت  افزایش 
ها  رسانه  کرد:  اضافه  فرهادی  نمی شود. 
و مجموعه های فرهنگی خراسان جنوبی 
جامعه  در  رانندگی  فرهنگ  ارتقای  برای 
با  فرهادی  باشند.  داشته  بیشتری  تالش 
بیان اینکه یکی از دغدغه های مجموعه 
عمرانی استان، بهره برداری از پروژه های 
هفته دولت می باشد، ادامه داد: با توجه به 
ابالغیه های دولت، پروژه های با پیشرفت 
فیزیکی باالی 8۰ درصد باید هرچه سریعتر 
از  قدردانی  با  برسد. وی  برداری  بهره  به 
مدارس،  نوسازی  کل  اداره  های  تالش 
گفت: با اینکه مدت هاست مدارس استان 
کل  اداره  همکاران  اما  باشد  می  تعطیل 
نوسازی مانند گذشته بسیاری از فضاهای 
جدید  تحصیلی  سال  برای  را  آموزشی 
اضافه  وی  کنند.  می  برداری  بهره  آماده 
کرد: اکنون هیچ مدرسه ای در استان به 
لحاظ سیستم های گرمایشی و سرمایشی 

مشکلی ندارد و خراسان جنوبی جزو استان 
های پیشرو در این زمینه بوده است. 

اجرای۲۷پروژهبهداشتی
بااعتباربالغبر۳۵میلیاردتومان

های  پروژه  به  استاندار  عمرانی  معاون 
کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  درمانی  و  بهداشتی 
اکنون تعداد ۲۷ پروژه بهداشتی با اعتبار بالغ 
بر ۳۵ میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی ۵۰ 
درصد در حال اجرا است. به گفته وی، ۱8 
پروژه درمانی، ۲ پروژه آموزش عالی و ۳ پروژه 
رفاهی نیز در این ارتباط در استان در حال 
اجرا می باشد. فرهادی اضافه کرد: بیمارستان 

و  طبس  ویژه  کلینیک  خوسف،  بشرویه، 
درمانی  های  پروژه  از  نهبندان  اورژانس 
استان است. وی با بیان اینکه فعاالن بخش 
خصوصی در بخش سالمت استان سرمایه 
گذاری کنند، افزود: ورود بخش خصوصی 
باعث ماندگاری پزشکان متخصص و ارتقای 
شاخص ارائه خدمات به شهروندان می شود. 
معاون عمرانی استاندار به ستاد توسعه خاوران 
ابتکار  با  ستاد  این  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز 
ظرفیت  از  و  شد  تشکیل  مالنوری  جناب 
برخوردار  استان  توسعه  برای  زیادی  های 
است. فرهادی، ستاد توسعه خاوران را طرح 
جامعی دانست و ادامه داد: عالوه بر حوزه 
های اقتصادی، این ستاد به موضوع فرهنگی، 
 اجتماعی و نخبه پروری نیز ورود خواهد کرد. 
معاون عمرانی استاندار درباره طرح اقدام ملی 
مسکن هم گفت: سهمیه خراسان جنوبی در 
پروژه طرح اقدام ملی مسکن دو هزار و ۴۵۰ 
واحد مسکونی بود که از این تعداد هزار و ۶۷ 
واحد برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار، هزار و 
باالی ۱۰۰  برای شهرهای  نیز  ۳8۳ واحد 

در  اینکه  بیان  با  است. وی  بوده  نفر  هزار 
خراسان جنوبی، بیرجند باالی ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت دارد، اظهار کرد: ۱۵ هزار نفر در این 
شهرها )شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر( در 
سامانه ثبت نام کرده اند که پنج هزار و ۳۷۱ 
نفر واجد شرایط شناخته و پنج هزار و ۳۳9 
نفر نیز تاکنون به بانک مراجعه کرده اند. این 
طرح  پروژه های  اجرای  روند  مسئول  مقام 
اقدام ملی در شهرهای استان را قابل قبول 
دانست و گفت: فقط در شهر بیرجند و به 
جهت اختالف نظر اداره کل راه و شهرسازی 
و شهرداری در روند صدور پروانه ساختمانی، 

کار به کندی پیش می رود. 

عملیاتعمرانیبنددره
نیازمندتامیناعتبار

فرهادی درباره بند دره نیز گفت: عملیات 
عمرانی در این منطقه متوقف نشده است اما 
سازمان های دخیل مطالباتی دارند که باید 
تامین اعتبار انجام بگیرد. وی اضافه کرد: 
فعالیت اساسی در این منطقه آماده سازی 
انجام شده  این کار  بود که  زیرساخت ها 
است و اکنون باید سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در این منطقه ورود کنند. معاون 
عمرانی استاندار به موضوع مناسب سازی 
معابر معلوالن نیز اشاره و بیان کرد: معلوالن 
بدون  آمد  و  رفت  برای  طبیعی  حق  نیز 
هیچگونه مشکلی را دارند و در این مورد نیز 
جلساتی برای بهسازی معابر با شهرداری ها 
نیز برگزار شده است. به گفته فرهادی، باید 
با امکانات موجود از همه ظرفیت ها برای 
آسایش معلوالن استفاده شود. وی در پاسخ 
به سوال یکی از مخاطبان درباره سه شیفته 
بیرجند  جاده  عمرانی  های  فعالیت  کردن 
اهمیت  دلیل  به  کار  این  گفت:  قاین،   -
داشتن سالمت مردم به صرفه نیست زیرا 
به خاطر کویری بودن منطقه بسیاری در 
شب رانندگی می کنند و حضور کامیون ها 
افزایش  را  احتمال تصادفات  این جاده  در 

می دهد. 
فرهادی در ارتباط با نظارت در پروژه های 
عمرانی سازمان های دولتی هم بیان کرد: 
ها،  سازمان  نظارت  بر  عالوه  استان  در 
پروژه  با  ارتباط  در  نیز  نظارتی  نهادهای 
می  انجام  ای  ویژه  نظارت  عمرانی  های 
دهند. وی به مسئولیت فرمانداران در تامین 
اعتبار پروژه ها اشاره و عنوان کرد: توزیع 
اعتباری  سهم  تصویب  از  بعد  اعتبارات 
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  در شورای  
توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و 
بر مبنای پروژه های نیمه تمام شهرستانی 
معاون  می گیرد.  انجام  شهرستان  نیاز  و 
عمرانی استاندار در پاسخ به گالیه یکی از 
مخاطبان درباره سرنوشت استخر امید قاین 
نیز گفت: این پروژه مشکل فنی داشته است 
و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل حل 

و استخر آماده بهره برداری شود.

روایت متولی عمران استان از  وضعیت زیرساخت ها

ممنوعیت فعالیت 
تاالر های پذیرایی 

و رستوران ها

فعالیت تاالر های پذیرایی و رستوران ها 
وضع  با  شهرستان های  تمامی  در 
شد. ممنوع  جنوبی  خراسان   قرمز 

مصرف  از  حمایت  و  بازرسی  معاون 
و  معدن  صنعت،  سازمان  کنندگان 
با توجه به قرار  تجارت استان گفت: 
گرفتن تعدادی از شهرستان های استان 
در وضع قرمز کرونایی و روند افزایشی 
شمار بیماران مبتال به کووید ۱9 و با 
توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا و ستاد 
کرونای استان فعالیت تاالر های پذیرایی 
و رستوران ها به صورت پذیرش مهمان 
ممنوع شده است و فقط می توانند به 
صورت بیرون بر با رعایت پروتکل های 
بهداشتی فعالیت کنند. علی تهوری افزود: 
با توجه به ضرورت و اهمیت سالمت 
مردم به جهت جلوگیری و کنترل انتشار 
ویروس کرونا، تمامی واحد های صنفی 
مجاز به فعالیت نیز در کل استان بیش 
از پیش موظف به رعایت پروتکل های 
و عدم پذیرش مشتری بدون ماسک 
هستند. وی با اشاره به اینکه بازرسان 
سازمان، اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی 
و اماکن بر فعالیت واحد های صنفی در دو 
شیفت صبح وعصر نظارت دارند، افزود: 
در صورت فعالیت باشگاه های ورزشی و 
پذیرش مهمان در رستوران ها و تاالر های 
پذیرایی واحد های مذکور ضمن اعمال 
تخلف، توسط پلیس اماکن پلمپ خواهد 
شد. وی با بیان اینکه استفاده از ماسک 
در  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  و 
الزامی است، گفت:  واحد های صنفی 
ارائه  از  صنفی  واحد های  متصدیان 
خدمت و فروش کاال به مشتریان فاقد 
ماسک و کسانی که دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند در واحد 
صنفی خودداری کنند.تهوری تاکید کرد: 
در صورت استفاده نکردن متصدی واحد 
صنفی و مشتری از ماسک ، متخلفان 
به اتهام رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشتی به تعزیرات معرفی خواهند شد.

خبر ویژه

تیمعمرانیوفنّیاستانبهدورازحواشیپایکاراست
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 درجه یک
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مقاوم در برابر رسوب و امالح آب 
با ۵ سال گارانتی تعویض 

زیبا در انواع طرح ها / ارزان و با کیفیت 

شیــــرآالت رستاک

 نمایندگی خراسان جنوبی: بین مدرس ۳۵ و ۳۷ فروشگاه کاظمی 
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مناسبت ها

روز عرفه

روز َعَرَفه، ۹ ذی الحجه، یک روز پیش از عید 
قربان است. بنابر فقه شیعه، حج گزاران باید از ظهر 
تا غروب شرعی این روز را در عرفات وقوف کنند. 
عرفه نزد مسلمانان از روزهای پرفضیلت سال 

محسوب می گردد و در منابع روایی اعمالی برای 
آن برشمرده اند که بافضیلت ترین آنها دعا و استغفار 
است. زیارت امام حسین)ع( و خواندن دعای عرفه 

نیز در این روز بسیار سفارش شده است.
»َعَرَفه« کلمه ای عربی از ماده »ع ر ف« است. این 
ماده به معنای ادراک، فهم و شناختن چیزی همراه 
با تفکر و تدبر در آثار آن است. نام عرفه، از سرزمین 
عرفات )جایی در مکه که باید در این تاریخ در آن 
وقوف کرد( گرفته شده و گفته اند عرفات را از آن 
رو عرفات خوانده اند که زمینی مشخص و شناخته  

شده در میان کوه ها است.
آثار کهن مکه شناسی، مانند اخبار مکه، برای اشاره 
به سرزمین عرفات از کلمه »عرفه« نیز استفاده 
کرده اند. سخاوی، تاریخ نگار قرن دهم قمری اهل 
مکه معتقد است که کلمه عرفات مانند »قصبات« 
)یعنی جمع( است و به هر نقطه  از آن منطقه، 
»عرفه« گویند و نام کل منطقه، »عرفات« است.

روز عرفه روز آغاز مناسک حج است. حج گزاران 
در این روز در صحرای عرفات گرد هم می آیند 
و ضمن دعا و استغفار، از توفیق در ادای فریضه 
مهم حج شکرگزاری می کنند. نظر به اهمیت 
این روز، ادعیه و مناجاتی ویژه آن از معصومین 
و بزرگان دینی نقل شده است. در برخی منابع، 
دعایی از پیامبر)ص( برای این روز نقل شده است.

از جمله مشهورترین این ادعیه، دعای عرفه امام 
حسین)ع( است که بسیاری از شیعیان هر ساله در 
نقاط مختلف دنیا، به قرائت آن در این روز اهتمام 
جدی دارند. از دعاهای مشهور دیگر برای این روز، 

دعای عرفه امام سجاد)ع( نقل شده است.
روایات  در  مستحبی  اعمال  عرفه  روز  برای 

برشمرده شده که برخی از آنها عبارتند از:
 دعا و استغفار با فضیلت ترین عمل روز عرفه است 
و در میان ادعیه،دعای عرفه امام حسین)ع(، بسیار 
توصیه شده است، غسل، زیارت امام حسین)ع(

بیتوته در منا به این معنا که حج گزار شب عرفه 
را تا طلوع فجر در ِمنا بماند، صدقه، روزه.

بیماران قلبی در اولویت واکسن کرونا

 هیچ بیماری قلبی - عروقی مانع از تزریق واکسن 
کرونا نمی شود و بیماران قلبی - عروقی در اولویت 
تزریق واکسن کرونا قرار دارند. بیماران قلبی، شامل 
افراد با سابقه سکته قلبی، جراحی قلب، تعویض 

دریچه  و نارسایی قلبی است؛ افرادی که بیماری 
قلبی و عروقی دارند در صورت ابتال به کرونا، در 
معرض مخاطرات بیشتری هستند و ممکن است 

به عوارض جدی تری از بیماری دچار شوند.

گوش پاکن استفاده نکنید

استفاده از گوش پاک کن توسط پزشکان گوش و 
حلق و بینی توصیه نمی شود؛ چون می تواند موجب 
صدمه زدن به مجرای گوش خارجی شود. التهاب 
گوش میانی در کودکان و بزرگساالن دیده می شود 

اما معموال در کودکان شایع تر است. زمانی که به 
دستگاه تنفسی حمله ویروسی می شود متعاقب آن 
این ویروس به گوش میانی هم راه می یابد و موجب 

تورم مخاط گوش میانی می شود.

خاصیت رایحه هل هنگام ورزش

رایحه هل می تواند به بدن کمک کند تا هنگام 
ورزش، اکسیژن را استنشاق کند. جویدن این گیاه 
به خالصی از بوی بد دهان کمک می کند و اثر 
خنک کننده در دهان برجای می گذارد. به عنوان 

یک خوشبوکننده دهان توسط بسیاری از افراد 
استفاده می شود. هل سرشار از آنتی اکسیدان 
است و همچنین  دارای یک اثر ادرارآور است که 

می تواند به کاهش سطح فشار خون کمک کند.

رژیم غذایی پس از ۴۰ سالگی

یک رژیم غذایی سالم بعد از سنین ۴۰ سالگی از 
بسیاری از بیماری های مزمن می کاهد و منجر به 
افزایش طول عمر سالم می شود.  هرگونه سبزی 
قرمز، زرد، بنفش یا نارنجی و همچنین سبزیجات 

سبز برگ تیره منبع خوبی برای کاروتنوئیدها 
محسوب می شود. اسیدهای چرب غیر اشباع چند 
پیوندی که در گردو یافت می شود ممکن است به 

محافظت از شما در برابر بیماری ها کمک کند. 

زمان الزم برای تهیه: 1۰ دقیقه - مواد الزم: چای کیسه ای: 2 عدد، شاتوت: یک فنجان، هلو: 2 عدد، برگ 
نعناع: برای تزیین. طرز تهیه: چای کیسه ای را در ۴ فنجان آب در حال جوش چند دقیقه بخیسانید. سپس آن 
را در گوشه ای بگذارید و رها کنید تا سرد شود. هسته هلو را جدا کرده سپس آن را با شاتوت درون مخلوط کن 
بریزید و مخلوط کنید تا نرم شود. اگر می خواهید می توانید به همین صورت به عنوان اسموتی آن را با قاشق میل 
نمایید یا اینکه آن را صاف کنید. مایع صاف شده را با چای مخلوط کنید و آن را درون یخچال بگذارید تا خنک 
شود. این نوشیدنی را با تکه های یخ، برش های هلو و چند عدد شاتوت و برگ نعناع تزیین کرده و میل نمایید. 

این چای میوه ای بسیار عالی است و باعث تجدید قوا می شود.

مسابقات سنگ  چینی و مهارت ایجاد تعادل

عید ُقربان از عیدهای بزرگ مسلمانان در دهم ذی  
الحجه است. بنابر روایات اسالمی، در این روز خدا به 
ابراهیم خلیل فرمان داد تا فرزندش اسماعیل را قربانی 
کند. او اسماعیل را به قربانگاه برد ولی جبرئیل همراه با 
»قوچی« نازل شد و ابراهیم آن را به جای اسماعیل 
قربانی کرد. سّنت قربانی در روز عید قربان در سرزمین 
منا به یاد آن رخداد است. مسلمانانی که برای حج، به 
زیارت خانه خدا می روند، طبق شروطی وظیفه دارند 
در منا قربانی کنند. عبادت در شب و روز عید قربان 

بسیار سفارش شده و احیای شب عید قربان به دعا، 
نماز و نیایش فضلیت فراوانی دارد. در روز عید قربان 
اعمالی مانند غسل، نماز عید قربان، قربانی کردن، 
زیارت امام حسین )ع( و خواندن دعای ندبه، مستحب 
است. بر اساس منابع دینی روزه گرفتن در عید قربان 
مانند عید فطر حرام است. عید قربان در کشورهای 
اسالمی، تعطیل رسمی است و مسلمانان در این روز 
جشن می گیرند. حضرت ابراهیم بنابر رؤیایی که دیده 
بود مأمور قربانی کردن فرزندش شد. در هنگام قربانی، 

ابراهیم پیشانی پسرش را بر زمین نهاد و تیغ تیز بر حلق 
او گذارد اما کارد گردن او را نبرید و سرانجام هنگامی 
که پدر و پسر تسلیم بودن کامل خود در برابر فرمان 
الهی را نشان دادند، خداوند عمل او را قبول نمود و 
ابراهیم به جای قربانی فرزندش، قوچی را که جبرئیل 
آورده بود قربانی نمود. سّنت قربانی در روز عید قربان 
یادبود رخداد ذبح اسماعیل می باشد.  بنابر برخی روایات، 
تمام حیواناتی که در سرزمین منا در روز عید قربان ذبح 

می شوند؛  فدیه حضرت اسماعیل می باشند.

عید سعید قربان مظهر و نماد وحدت و همدلی

یاد یاران
شهید محمد دامادی آبیز: انقالب اسالمی ایران همچون سیل خروشان و توفنده 
به پیش می رود و تفاله های واقع در سر راه را کنار می زند. هر کسی الیق خدمت به این 

انقالب و به این ملت شهید داده، نیست. سه شنبه  2۹  تیر  1۴۰۰ * شماره  ۴۹6۹
۴

شعر

روستای بیدسکان فردوس

در  گستج  روستای  کنار  در  بیدسکان  روستای 
شرق فردوس قرار گرفته است. زرد آلو، انگور، 
از  گندم  و  بادام  توت،  گردو،  جو،  زعفران،  انار، 
جمله محصوالت کشت شده توسط اهالی این 
روستا می باشد. در این روستا شغل هایی همچون 
دامداری، کشاورزی و باغداری رونق خوبی دارا 
می باشد. این روستا از بافت تاریخی و قلعه های 

قدیمی و منازل اهالی روستا که به شکل معماری 
قدیم است، برخوردار هست. گردشگران زیادی 
در فصول گرما از این روستا بازدید می کنند. این 
روستا ویژگی هایی از جمله آب انبارها و سدهای 
خاکی، دره های سرسبز و چشم نواز، کوه های زیبا 
و منحصر به فرد، انواع درختان و باغات بسیار زیبا و 
البته واقع شدن در منطقه ای کوهستانی و خوش 
آب و هوا داراست. دره ای زیبا نیز همنام با این 
روستا در قسمت شمالی روستا قرار دارد. این دره با 
۴ کیلومتر از درختان مختلف از جمله توت بیدهای 

بلند و درختان گردو و بادام تزئین شده است.

عیداالضحی

عید قربان آمده، نفس را قربانی کنید
روح و جان را فارغ از امیال شیطانی کنید

دل رها ساز از کمند دنیوی
رو به صحرای منا همچون نبی )ص(

در منا و مشعرش یاد علی )ع( 
کن به یاد اهل بیت دل منجلی

شست و شو در آب زمزم دیده کن 
یاد هاجر یک طواف ویژه کن 

امر حق آمد، خلیل را امتحان 
تیغ بردار و گلو را کن نشان 

در هیاهوی دل و عقل غوطه ور
ِمهر جانان شد درونش شعله ور

عاقبت امر الهی پیشه کرد
سنگ مهیا، بهر ابلیس خیانت پیشه کرد

بوسه خنجر چو بر حنجر رسید
او گمانش که گلوی ُگل برید

عید قربان یا که آن عید االضحی است
یاد قربانی اصحاب خداست
فاطمه حسینی

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
جیک: من جنگجویی بودم که خواب می دید می تونه 
صلح ایجاد کنه، اما دیر یا زود مجبور می شی، از خواب 

بیدار شی! )آواتار(

چای یخی و شاتوت

معموال محل اجرای سنگ چینی کنار آب و 
در جا هایی است که سنگ و عوامل طبیعی 
به وفور در دسترس است. در این آثار تعادل 
به کمک وزن خود سنگ ها و در نتیجه نیروی 
جاذبه مقدور می گردد. زیبایی این فرم هنری 
در این است که مانند خود طبیعت شکلی گذرا 

و ناپایدار دارد و ممکن است فردا   خراب شود.
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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

زیبا بودن حق دستان شماست

))سالن زیبایی آفتاب((
معلـم 23

عبدالهی مفرد      ۰912۴89۴7۰۰

 @galaxybeautynail 
کهکشان زیبایی ناخن

تخفیف ویژه به مناسبت
 اعیاد سعید قربان و غدیر

خـط   رنــد
@ghasre_mobil
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مرکز خرید و فروش

   حسین راه رو       61  61  61  5  ۰915

0912 - 0915

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸  - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

ایزوگام شــرق
۰9155622۰5۰

۰9155629۰33 
بیرجند، میدان توحید 

32۴۴2331 )بخشی(

 ثبت  6736

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

09158254172

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 
09153637507 - 09156217507 - حسینی

شارژ گاز یخچال،ساید  
09153635015- ناصری نژاد

فروشگاه فنی مهندسی نورپردازان 

بیست متری دوم مدرس غربی - پالک 146
 09153633545 - 32405054

 حسن رضا چهکندی نژاد

* نمایندگی انواع فن های دمنده 
خانگی و صنعتی

* عرضه انواع سیم و کابل، سیم و 
صفحه مسی، ارت 
* زغال و نمک ، المپ و آیفون، انواع 
کلید و پریز دلند

* اجرای پروژه های برق 
* بست کمربندی کلی - جزئی 

به یک نفر نیروی 
منشی خانم آشنا 
به کامپیوتر جهت 
انجام امور اداری 

نیازمندیم.
09155665782

شرکت اندیشه پردازان ممتاز
• ارائه کلیه خدمات کامپیوتری
• راه اندازی شبکه و ارتباطات 

شبکه ای
• دوربین های مداربسته با 10سال 

سابقه کار به همشهریان گرامی
05632460237-09159624634

اگر مردم می دانستند در قربانی کردن چه آثار و برکاتی است قطعاً قرض کرده و 
قربانی می کردند. امام علی )علیه السالم(

در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان  
مرکز نیکوکاری محله غفاری وابسته به مسجد حضرت محمد رسول  ا... )ص(

 طبق سنوات گذشته آمادگی  دارد نذورات قربانی شما را چه به صورت 
فردی و یا مشارکتی در اسرع وقت به بهترین نحو ممکن در اختیار نیازمندان 

واقعی قرار دهد.
لطفا مبلغ اهدایی خود را به شماره کارت های

بانک ملی  6۰3799795۰۰۴836۴
بانک رفاه  589۴637۰۰۰۰5۴137 واریز 

نموده  یا چنانچه گوشت یا  گوسفند دارید  با  شماره 
 ۰9156699275 - ۰9151639۰86

323۴7323  تماس حاصل نمایید.
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شناسایی ۹۴ بیمار جدید مبتال به کرونا در خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: روز گذشته ۲۱۳ آزمایش  تشخیص کرونا در استان انجام شد که مجموعا ۹۴بیمار جدید شامل ۲۶بستری 
و ۶۸ مورد سرپایی، شناسایی شد. مهدی زاده افزود: از این تعداد ۳۷مورد از بیرجند، ۱۳مورد از قاینات، ۱۲مورد از طبس، ۹مورد از نهبندان، شهرستان های 
بشرویه و درمیان هر کدام ۲ مورد، خوسف و سربیشه هرکدام ۳ مورد، فردوس ۵ مورد، سرایان ۷ مورد و از شهرستان زیرکوه یک مورد جدید شناسایی شد.

 رزمایش »مؤمنانه« موجب شکست 
دشمن در جبهه های مختلف شد

حجت االسالم عبادی نماینده ولی فقیه در 
رزمایش  اهمیت  به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
مؤمنانه و خواب و خیال های واهی دشمنان، 
گفت: اجرای رزمایش کمک های مؤمنانه و 
ارائه خدمات انسانی موجب شد دشمن در جبهه 
بهداشت و درمان، عرصه سیاسی و محاصره 

اقتصادی ملت ایران شکست بخورد.

امنیت کامل در مرزهای مشترک 
ایران و افغانستان حاکم است

فرمانده قرارگاه عملیاتی آجا در شمال شرق 
کشور از امنیت کامل در مرزهای مشترک ایران 
و افغانستان خبر داد. امیر آذریان در بازدید از 
پایگاه های مرزی مستقر در مرز یزدان گفت: به 
ملت ایران اسالمی اعالم می کنم که نیروهای 
مسلح اعم از ارتش و نیروهای مرزبانی به عنوان 
امنیت سازان مرزهای جمهوری اسالمی ایران 
به صورت شبانه روزی در مرزهای شرقی کشور 
مستقر و تمام حرکات دشمن و گروه های معاند 

در آن سوی مرزها را رصد می کنند.

فرآوری محصوالت، حلقه مفقوده
 در توسعه خراسان جنوبی

به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استاندار  معاون 
ظرفیت های خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی 
و معدنی گفت: فرآوری، حلقه مفقوده در توسعه 
استان است که در حوزه سرمایه گذاری مورد 
به  اشاره  با  عابدی  است.  گرفته  قرار  توجه 
ظرفیت های استان در حوزه های مختلف اظهار 
کرد: در حوزه کشاورزی ظرفیت های زیاد به 
خصوص در محصوالت استراتژیک داریم که 

باید برای فرآوری آنها برنامه ریزی شود.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی و صاحبان امالک 

اجاری تمدید شد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
ملی  ستاد  مصوبه  استناد  به  گفت:  کشور 
مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
امالک  درآمد  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص 
اجاری تا پایان مرداد ماه تمدید شد. مسیحی 
افزود: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی 
از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هر نوع 
تسهیالت دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود 
به  جاری  سال  مرداد  یکشنبه ۳۱  روز  تا  را 
ملی  درگاه  طریق  از  الکترونیکی  صورت 
 WWW.INTAMEDIA.IR آدرس   به   مالیات 
کنند. پرداخت  را  خود  مالیات  و   ارسال 

ساماندهی فضای مجازی و حمایت 
از پیام رسان های داخلی

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: طرح 
دنبال  به  اصال  مجازی  فضای  ساماندهی 
نیست.  ایرانی  کاربران  برای  جرم انگاری 
از  تا صحبت  ما  در کشور  افزود:  نصیرایی  
ساماندهی فضای مجازی می شود ، دست ها و 
زبان هایی در پشت پرده شروع به هوچی گری 
می کنند و این را مطرح می کنند که مجلس به 
دنبال فیلترینگ و بستن همه پیام رسان ها است 
و فضای مسمومی را در کشور ایجاد می کنند. 
وی گفت: طرح ساماندهی فضای مجازی اصال 
به دنبال جرم انگاری برای کاربران ایرانی نیست.

برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۴0
خراسان  های  قنات  مرمت  و  احیا 
شد. مصوب  جاری  سال  در   جنوبی 

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
استان گفت: این اعتبار از محل اعتبارات 
ملی برای جاری شدن آب در قنات های 
های   قنات  و  سیالب ها  از  دیده  آسیب 
نیازمند الیروبی و مرمت در استان مصوب 
شده است. محمدی، با بیان اینکه مرمت 

ملی  اعتبار  تخصیص  بر  عالوه  ها  قتات 
برداران  بهره  و  مالکان  مشارکت  نیازمند 
است، افزود: در مرمت قنات ها ۸۵ درصد 
هزینه مرمت کمک بالعوض دولت و ۱۵ 
درصد مشارکت بهره برداران و مالکان است. 
به گفته وی، به زودی سهمیه شهرستان ها 
از اعتبار ابالغ شده با توجه به تعداد قنات ها، 
شاخص افراد بهره  مند از قنات ها و درصد 
پیشرفت فیزیکی قنات های در دست اجرا 

اعالم می شود. وی گفت: از محل اعتبارات 
پارسال ۹۴ رشته قنات با هزینه ۱۴ میلیارد 
تومان در خراسان جنوبی مرمت و احیا شد. 
به گفته وی، در این قنات ها ۲۴ کیلومتر 
گذاری،  کول  جمله  از  عمرانی  فعالیت 
شد.  انجام  سیمانی  روکش  و  الیروبی 
خراسان جنوبی با ۶ هزار و ۹۴۷ رشته قنات 
رتبه اول کشور به لحاظ تعداد قنات ها را به 

خود اختصاص داده است.

ابالغ 40 میلیارد تومان اعتبار برای احیای قنوات خراسان جنوبی

فرهنگی،  میراث  مدیرکل  ایرنا- 
گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به شرایط قرمز کرونایی و به 
منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، 
در  تجمع  و  مراسم  گونه  هر  برگزاری 
تفرجگاه ها و اماکن گردشگری و تاریخی 
استان تا اطالع ثانوی ممنوع است. حسن 
استان  موزه های  تمامی  افزود:  رمضانی 

نیز در شهرهای قرمز و نارنجی همچنان 
ورود  اجازه  فردی  هیچ  و  است  تعطیل 
بر  تاکید  با  وی  ندارد.  را  اماکن  این  به 
داده  مکان ها  این  در  تجمع  اجازه  اینکه 
تا  این محدودیت ها  نمی شود اظهار کرد: 
اطالع ثانوی در استان اعمال می شود تا 
شاهد کاهش انتشار ویروس کرونا باشیم. 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 

مردم  از  جنوبی  خراسان  دستی  و صنایع 
خاص  شرایط  دلیل  به  کرد  درخواست 
خطر  معرض  در  گرفتن  قرار  و  استان 
گسترش ویروس دلتا، از رفتن به امکان 
وی  کنند.  خودداری  شلوغ  و  گردشگری 
و  است  ممنوع  نیز  تورها  پذیرش  گفت: 
در صورت تخطی دفاتر گردشگری از این 
 موضوع برخورد قانونی انجام خواهد شد.

صداوسیما- امکان ثبت نام تزریق واکسن کرونا در 
 ۵0 باالی  افراد  برای   salamat.gov.ir سامانه 
سال ساکن خراسان جنوبی فراهم شده است. دبیر 
ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس 
در استان گفت: واکسیناسیون افراد باالی ۵0 سال 
ساکن خراسان جنوبی دستورالعمل وزارت بهداشت، 
افراد ۵0 تا ۶0 سال ساکن استان  که دارای پرونده 
در پایگاه های بهداشت هستند می توانند برای دریافت 
فردی  اگر  افزود:  زاده  کنند. شریف  ثبت نام  واکسن 
دارای پرونده سالمت نیست می تواند به نزدیک ترین 

پایگاه بهداشتی مراجعه و تشکیل پرونده دهد و پس 
از آن برای تزریق واکسن ثبت نام کند، این اقدام بدین 
منظور است که افراد از سایر استان ها به این استان 
برای واکسیناسیون سرازیر نشوند. وی گفت: دبیر ستاد 
دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در استان 
افزود: افراد ۶0 سال به باال )متولدان ۱۳۴0 و قبل 
از آن( در همه  استان های کشور می توانند از طریق 
ثبت نام  واکسن  تزریق  برای   salamat.gov.ir
در  پرونده  داشتن  به  نیازی  کار  این  برای  و  کنند 

پایگاه های بهداشتی نیست.

مهر- نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: 
در راستای کمک به مردم افغانستان شایسته است که 
پایانه گمرک یزدان برای خرده فروشی بازگشایی شود. 
اسحاقی ادامه  داد: نظر من بر این است که بازگشایی 
کاهش  در  خرده فروشی  برای  یزدان  گمرک  پایانه 
بسیار  همسایه  کشور  مردم  به  کمک  و  دغدغه ها 
تأثیرگذار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه در گذشته 
پیرامون موضوع بازگشایی پایانه گمرک مرزی یزدان 
تالش هایی صورت گرفته و برای موافقت نهایی به 
کمیسیون مشترک ایران و افغانستان واگذار شده است، 

افزود: شایسته است تا آن زمان و در شرایط فعلی برای 
خرده فروشی این بازگشایی صورت گیرد. نماینده مردم 
قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ذیصالح  نهادهای  برخی  از  اقدام  این  موافقت های 
محترم  استاندار  است  امید  گفت:  است،  شده  اخذ 
خراسان جنوبی موافقت نهایی جهت بازگشایی برای 
خرده فروشی را هر چه سریع تر انجام دهند. اسحاقی 
یادآور شد: بر اساس پیگیری های انجام شده مرزبانی 
و گمرک نیز از آمادگی خاصی برای این بازگشایی 

برخوردار هستند.

برگزاری مراسم و تجمع در اماکن گردشگری خراسان جنوبی ممنوع است

واکسیناسیون افراد باالی ۵٠ سال
  ساکن خراسان جنوبی

پایانه گمرک یزدان 
 برای خرده فروشی بازگشایی شود

امور جوانان جمعیت هالل  *معاون 
احمر خراسان جنوبی گفت: با توجه 
به فعالیت های صورت گرفته تاکنون 
۲۱ هزار و ۷00 نفر عضو این جمعیت 
شدند که در مقایسه با سایر استان های 
رتبه  حائز  جنوبی  خراسان  کشور، 

نخست کشوری شد.
*مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در 
میلیون  گفت: ۸00  جنوبی  خراسان 
تاکنون  گذشته  سال  پنج  در  تومان 
اثر  عنوان یک  به  لوت  بیابان  برای 
و  جذب  جنوبی  خراسان  در  جهانی 

هزینه شده است.
*دبیر ستاد دانشگاهی کنترل کرونا 
در خراسان  جنوبی گفت: اکنون حدود 
سال  باالی ۷0  جمعیت  درصد   ۷۲

خراسان جنوبی واکسینه  شده اند.
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  *رئیس 
شهرستان بیرجند از وجود ۱۲موقوفه 
ویژه غدیر و قربان در شهرستان بیرجند 

خبر داد.
رأس  حدود ۳۴  گرسنه  *گرگ های 
گوسفند و بز را در روستای ابراهیم آباد 

بخش مرکزی سربیشه تلف کردند.
دوره  ششمین  در  سوم،  رتبه  سه   *
مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان 
کشور توسط معلمان خراسان جنوبی 

کسب شد.
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  *رئیس 
شهرستان بیرجند از برگزاری چهل و 
چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در 

این شهرستان خبر داد.

اخبار  کوتاه 

مرکز نیکوکاری شهید احمدی روشن دستگرد
ضمن تبریک عید سعید قربان و غدیر و آرزوی غفران الهی برای اموات همشهریان عزیز آمادگی دریافت 
و پذیرش نذورات بزرگواران به شرح ذیل را اعالم می دارد: ذبح گوسفند با رعایت پروتکل های بهداشتی 

درکشتارگاه و دریافت گوسفند ذبح شده و تقسیم بین نیازمندان

خانواده های تحت پوشش مرکز نیکوکاری۴۷۲خانواده ) ۱۴۲۷نفر(
تلفن تماس )به صورت شبانه روزی(

۰۹۱۵۱۶۱۴۱۸۷- محمدزاده
۰۹۱۵۹۶۲۷۰۵۲- مالکی               ۰۹۱۵۵۶۴۳۲۰۶- علیزاده

ضمنا دریافت گوسفند ذبح شده و زنده توسط پرسنل مرکز درب منزل شما انجام می شود
توزیع گوشت های جمع آوری شده بین خانواده های نیازمند و ایتام به صورت بسته بندی انجام خواهد شد.

آدرس مرکز: دستگرد خیابان شهید احمدی روشن  طبقه فوقانی مسجد حضرت ثامن الحجج )ع( 
دستگرد

عرفه روز تجدید عهد بندگی با خدا و سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل)ع(گرامی باد

صاحبان محترم امالک اجاری
نسبت به تکمیل اظهارنامه به پیشخوان 

آوا مراجعه فرمایند
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پشت بانک صادرات  - ساختمان آوا  
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     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی
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 پیامبر اکرم صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
عاِء اِنَّ ا... یُِحبُّ الُْملِّحیَن فِی الدُّ

خداوند اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد
)بحاراألنوار، ج 93، ص 378(

با نوای گرم ذاکران اهل بیت )علیهم السالم( 
با حضور حجاج سال های گذشته 
زمان: امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ 

ساعت ۴/۳۰ عصر
مکان: هیئت  ابوالفضلی بیرجند )مصلی(

با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.

مراســم پرفیـض دعــای عــرفه


