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وضعیت بیماری کرونا مسئله 
اول و فوری کشور است

رهبر انقالب :

صفحه  6

همه چیز برای نابودی 
صهیونیسم  فراهم است

کریمی قدوسی :

خسته بودم، 
سرباز را هول دادم

علی اصغرعنابستانی   :

صفحه  6

صفحه  6

5هیئت های مذهبی استان اهتمام جدی در رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند 2تهیه مصالح ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن دراستان خراسان جنوبی 

الزام استاندار  به گزارش دهی 
مدیران به مردم استان

استاندار خراسان جنوبی گفت: دستگاه های اجرایی باید در طول سال اقدامات خود را در رسانه ها منعکس کنند در غیر این صورت در جشنواره 
شهید رجایی حتی در صورت کسب امتیاز هم به عنوان دستگاه برتر معرفی نخواهند شد. مالنوری در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان افزود: اطالع رسانی و پوشش اقدامات دستگاه ها در رسانه های استان سال قبل تصویب شد که برخی دستگاه ها اقدام کرده بودند و اداره 

فرهنگ و ارشاد باید به صورت مکتوب گزارش را در اختیار ما قرار دهد. و ... مشروح در صفحه ۳

عکس : اکبری

سرمقاله

مطالبه ای برای حمایت از حیوانات 

روز یکشنبه - ۱۷ مرداد- مطلبی به نقل از خبرگزاری تسنیم در روزنامه به چاپ 
رسید که به موضوع جوالن سگ های ولگرد در شهر و نگرانی های مردم از این بابت 
پرداخته بود. آن مطلب، صادقانه و درست، به یک مطالبه شهروندی اشاره داشت، 
گالیه از این که شمار زیادی از سگ های بالصاحب که در حاشیه شهر پرسه می 
زنند، در برخی از ساعات شبانه روز خود را به داخل شهر می رسانند و ضمن این که 
دچار وحشت مردم می شوند، امکان انتقال بیماری و آلودگی را افزایش می دهند. این 
موضوع، مسئله ای نیست که از دید کسی دور مانده باشد و همه هم خوب می دانیم 
که اگر به این قضیه به درستی ورود نشود و کاری اساسی برای مدیریت آن صورت 
نگیرد، به مثابه دیگر مسائل، روز به روز مشکالت بیشتری را به وجود خواهد آورد و 
چه بسا همچون ریزگردها که مورد غفلت واقع شد و اکنون هیچ راهی برای جبرانش 
نیست، تا دیر بجنبیم، فرصت ها را از دست می دهیم و شاید که خیلی زود، دیر شود. 
آن گزارش، اگر چه مطالبه شهروندی و مسئله ای مهم از دید ...  ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

باتکمیل ظرفیت تخت های بیمارستان ولی عصر )عج(
 بیماران کرونایی در راهروها بستری می شوند 

نفس تنگی به راهروهای
بیمارستان هم رسید
رئیس بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند: اکنون فضای کرونای بیمارستان کامال تکمیل شده است؛ به گونه ای که از راهروهای بیمارستان نیز 
برای بستری بیماران کرونایی استفاده می کنیم * این وضعیت در پیک های قبلی ایجاد نشده بود؛ بنابراین از مردم تقاضا داریم بیشتر به رعایت 

پروتکل های بهداشتی مقید بوده و به جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند ... مشروح در صفحه ۳

جناب آقای حاج علی اکبر کریم پور فرد
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای 

جناب عالی و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم. 
 روح پاکش قرین رحمت الهی باد

احمد عبدی و پرسنل نمایندگی 3046 ایران خودرو

صدور انواع بیمه نامه 
در اقساط بلند مدت 

خیـابان قدس - تقاطع عـدل
همـراه:  09153619455

با حسرت و اندوه فراوان
 دومین سالگرد درگذشت

 مرحومه ساره محمدی
 همسر سلمان جهدی )بازنشسته ارتش( 

را با نثار فاتحه و صلوات به روح پاکش گرامی می داریم و 
روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و صبوری هایش 

سپری می کنیم.

همسر و فرزندان

به نیروهای ذیل جهت کار در شرکت راهسازی نیازمندیم:
راننده غلطک )آقا(- راننده پایه یک )آقا(

راننده فنیشر)آقا(- حسابدار)3 نفر خانم و آقا( 
بین مطهری 1و3 - طبقه فوقانی صنایع سنگ پاسارگاد    09021611844

پـرداخت سـود قطعـی سالیانـه 36 ٪ 
پرداخت فوری تسهیالت  70 - 75 ٪  سپرده

 بدون گردش حساب ، مسدودی و حتی ضامن
اگر در بورس هنوز داخل ضرر هستید فقط کافیست تماس بگیرید

شرح در صفحه 6 05632457000 -  09153660177 

به چند نفر نیروی کارآقا  و خانم )ساده و ماهر( جهت 
کار در کارگاه و فروشگاه  تریا قنادی خوشه با حقوق 

کافی و بیمه نیازمندیم.   شماره تماس: 31000

با شماره گیری کد دستوری
*7۸0*1376 #

کمک از طریق بادصبا

* اساتید مجرب و شناخته شده
* وام های ویژه دانشجویی )کوتاه مدت و بلند مدت( 

* دارای یکی از کاملترین مجموعه های پیشرفته کارگاهی و آزمایشگاهی در استان.
* مجموعه ورزشی مدرن و منحصر به فرد در سطح استان
* کتابخانه جامع و کامل در کنار مراکز کامپیوتر دانشجویی

* مسجد زیبا و فضای معنوی در جوار مزار شهدای گمنام و فعالیت فرهنگی و دانشجویی
*  مرکز رشد و فناوری

* دانشکده ها، کالس ها و سالن های وسیع و مجهز 
* سلف سرویس و تغذیه

* اینترنت  وخوابگاه های دانشجویی
* قدرتمند و ایمن در برگزاری کالس های مجازی

ثبت نام و پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

       روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 رویایت را آزاد انتخاب کن

داوطلبان گرامی میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت نام www.azmoon.org ابتدا 
دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت 
تمایل و داشتن شرایط نسبت به تهیه کارت اعتباری اقدام و ثبت نام کرده و رشته 

مورد نظر خود را انتخاب نمایند

* فرصت ادامه تحصیل در دانشگاهی معتبر در مقیاس ملی و بین المللی
* نزدیک به ۱۰۰ رشته کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی

* تجربه ای بی نظیر در محیط آکادمیک، با اعتبار مدرک بین المللی

واکنش نشان ندادن نوزاد
 نسبت به صدا نشانه وجود 

کم شنوایی است.  

bime_iran_azizi

اصال )حسین(
 جنس غمش فرق می کند!

مشاوره تخصصی وصدور انواع رشته های بیمه ای همراه با هدیه 
)ختم زیارت عاشورا( در ایام سوگواری ارباب مان امام حسین)ع(
)همه با هم به نیت ظهور آقایمان:قدری نگاه شان بر ما کافیست(
بیمه ایران عزیزی: بیرجند، بلوارپاسداران،حاشیه میدان جانبازان ،روبروی 

سازمان انتقال خون
  شماره های تماس: ۰۹۰۱56۱6۰۰۱/ ۳۲۴۳۷۲5۹ - ۰56
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شال سرهای توبافی خراسان جنوبی در چمدان خارجی ها

سه محموله شال سر و پارچه توبافی امسال از خراسان جنوبی به خارج از کشور صادر شد. مدیرعامل تعاونی روستایی زنان خراشاد 
استان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار متر پارچه توبافی که به همت بانوان روستای جهانی 
خراشاد تولید شده است در  قالب دو محموله به فرانسه صادر شد. ذاکریان همچنین از صادرات ۱۲۰ عدد شال سر به ایتالیا خبر داد.

سرمقاله

مطالبه ای برای
 حمایت از حیوانات 

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( آن گزارش، 
اگر چه مطالبه شهروندی و مسئله ای مهم 
از دید خیلی ها بود اما واکنش هایی را هم 
از جمع هواداران و حامیان حیوانات به همراه 
کار  که  باورند  این  بر  اما  گروه  این  داشت. 
های  سگ  ساماندهی  قالب  در  شهرداری 
بالصاحب، گرفتن آنها و نگهداری شان در 
محیطی محصور، غیرمنطقی است و بقا و 
ادامه حیات حیوان را به مخاطره می اندازد. 
روزنامه آوای خراسان جنوبی ضمن احترام به 
نظرات حامیان حیوانات، خود را از مدافعان 
و  با سگ کشی  و  داند  زیست می  محیط 
معدوم کردن این موجودات زبان بسته کاماًل 
مخالف است، ضمن این که حقوق شهروندان 
محترم  نیز  را  ها  سگ  جوالن  از  ناراضی 
شمرده، سر و سامان دادن به شرایط موجود 
به شکل منطقی و بدون آسیب رساندن به 
آنها که ادامه حیات شان قطعاً به نفع بشر 
است را دارد. با عنایت به این که در انتهای 
معاون  های  صحبت  مردمی،  گزارش  آن 
خدمات شهری شهرداری بیرجند قید شده 
بود و به این نکته اشاره داشت که؛ “حیوانات 
به پناهگاهی در خارج شهر برای نگهداری، 
تغذیه، واکسیناسیون، عقیم سازی و... منتقل 
می شوند”، برای اطالع آن دسته از بزرگوارانی 
که کمتر در مورد دستورالعمل کنترل جمعیت 
سگ های ولگرد شنیده اند، ذکر این مطلب 
از آن جایی که مهمترین  الزامی است که؛ 
افزایش  از  ناشی  مشکالت  و  معضالت 
جمعیت سگ های ولگرد، شیوع بیماری های 
قابل انتقال بین حیوان و انسان، افزایش آن 
در جمعیت دامی و انسان و نیز انتقال بسیاری 
از هاری، کیست هیداتیک، سالک، کاالآزار، 
الروهای مهاجر احشایی بروسلوز و لپتوسپیروز 
- از سگ به انسان می باشد و عالوه بر این 
سگ های ولگرد یا به اصطالح بالصاحب به 
عنوان یکی از عوامل اصلی حمله و گزش به 
انسان مطرح هستند، لذا دستورالعمل کنترل 
جمعیت سگ های ولگرد در بهمن ماه سال 
۸۷ در ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات 
ناقل بیماری به انسان در سازمان شهرداری 
 ها و دهیاری های کشور به تصویب رسیده 
و جهت اجرا به استانداری ها ابالغ شده است. 
هدف از تدوین و ارائه این دستورالعمل، کنترل 
بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان 
از طریق شناسایی کانون تجمع سگ  های 
ولگرد و کنترل جمعیت آنها با انتخاب روش 
عمومی  آگاهی های  ارتقاء سطح  و  مناسب 
در  بهداشتی  اصول  رعایت  درخصوص 
مواجهه با حیوانات مزاحم) با الویت سگ های 
ولگرد( می باشد.  در همین راستا مرکز کنترل 
جمعیت حیوانات مزاحم در همه مناطق ایجاد 
شد تا در قالب زنده گیری موجودات، حضور 
آنها را در معابر شهری کنترل نماید. مرکز 
کنترل جمعیت حیوانات مزاحم، دارای واحد 
زنده گیری با حضور افراد آموزش دیده شامل 
کاردان دامپزشکی، نیروی کارگر کارآزموده ، 
مأمور تیرانداز با سالح بیهوشی و دامپزشک به 
عنوان مسئول فنی طرح می باشد. این مرکز 
مکلف است پس از جمع آوری سگ های ولگرد 
از سطح شهر و روستا و انتقال آنها به قفس 
نگهداری موقت در مرکز نگهداری، عملیات 
معاینه ، تشخیص و تفکیک سگ های اصیل 
دهد.   انجام  دامپزشک  نظر  زیر  را  آلوده  و  
سگ های  از  مفید  غیر  و  آلوده  سگ های 
مفید  شده، سگ های  تفکیک  مفید  اصیل 
توسط دامپزشک واکسیناسیون و قرنطینه می 
شوند و پس از طی دوره قرنطینه، نصب قالده 
و شناسنامه دار شدن به مراکز یا افراد متقاضی 
پس از اخذ تعهد از آنها مبنی بر نگهداری 
انجام  آن،  رهاسازی  عدم  و  حیوان  مناسب 
بهداشتی  های  مراقبت   و  معاینات  دوره ای 
الزم تحویل می شوند. برخی از این سگ ها 
که به عنوان سگ گله به افراد متقاضی واگذار 
می  گردند، توسط دامپزشک عقیم سازی می 
شوند. بر اساس این دستورالعمل ، هیچ فرد 
یا ارگانی حق معدوم کردن و از بین بردن 
حیوانات از جمله سگ ها را ندارد و در همین 
راستا هم اصطالح معدوم کردن سگ های 
ولگرد از ادبیات این حوزه کنار گذاشته شد. 
به استناد این دستورالعمل، درخواست روزنامه 
آوای خراسان  جنوبی از کلیه شهروندان فهیم 
از  موردی  با  چنانچه  که  است  این  استان، 
کشتن یا اذیت و آزار موجودات به ویژه سگ 
ها مواجه شدند، موضوع را با ذکر مستندات 
ارائه نمایند، روزنامه پیگیری اینگونه خطاها 
را از ناحیه عامل یا عامالن حقیقی و حقوقی 
وظیفه خود دانسته، در راستای رسالت تنویر 

افکار عمومی به آنها خواهد پرداخت. 
)لطفاً نظرات خود درباره این سرمقاله

 را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷
  اعالم یا ارسال بفرمایید.(

امضای تفاهم نامه تهیه مصالح ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن در استان خراسان جنوبی 

تخفیفات ۱۵ تا 25 درصدی مصالح ساختمانی به سازندگان طرح ملی مسکن 

تهیه مصالح ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن دراستان خراسان جنوبی 

مهدی آبادی- روز گذشته در مراسمی با حضور معاون 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بازرس کل و بازرس 
قضایی استان خراسان جنوبی، مدیر کل سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، معاون 
و  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسکن 
رئیس اتحادیه مصالح فروشان ساختمانی، تفاهم نامه ای 
به منظور تهیه مصالح ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن 
در استان منعقد گردید. در این تفاهم نامه که به امضای 
مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، نظام مهندسی ساختمان و 
بخش خصوصی استان خراسان جنوبی رسید، مقرر شد 
اتحادیه مصالح فروشان با همکاری دستگاه های ذیربط؛ 
عهده دار تأمین مصالح ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن 

از واحد های تولیدی مصالح ساختمانی در استان شود.
بازرس کل و بازرس قضایی استان خراسان جنوبی در 
آیین این تفاهم نامه با بیان اینکه بیش از ۷۰۰۰ متقاضی 
طرح اقدام ملی مسکن در خراسان جنوبی واجد شرایط 
در  احداث  قابل  مساحت  مجموع  گفت:  باشند،  می 
طرح اقدام ملی مسکن در استان خراسان جنوبی برابر 
۷۸۸.5۷۳ مترمربع می باشد. رحیمی، با بیان اینکه در 
راستای رسالت قانونی و انجام بهتر و حسن جریان امور 
وظیفه داریم با همکاری دستگاه های متولی این مهم 
را به نحو مناسبی به سرانجام برسانیم، افزود: با امضای 
تفاهم نامه همکاری تأمین مصالح ساختمانی طرح اقدام 
ملی مسکن در خراسان جنوبی واسطه ها و دالل ها با 

این اقدام در این فرآیند حذف خواهند شد. 

ابتکار بازرسی کل استان خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه با ابتکار بازرسی کل استان خراسان 
جنوبی این طرح برای اولین بار در کشور انجام شده 

است، عنوان نمود: این تفاهم نامه در راستای حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و حمایت از حقوق تولیدکنندگان 
داخل استان انجام می شود. بازرس کل و بازرس قضایی 
استان خراسان جنوبی اضافه کرد: با اجرای این تفاهم 
نامه بیش از ۳.5 هزار میلیارد ریال در هزینه های ساخت 
مسکن برای متقاضیان صرفه جویی خواهد شد. رحیمی 
با اشاره به تولید بیش از ۷5 درصد مصالح ساختمانی 
طرح اقدام ملی مسکن در استان، بیان کرد: به منظور 
دسترسی آسان به مصالح ساختمانی، عرضه مستقیم و 
بدون واسطه مصالح ساختمانی و حمایت از اقشار کم 
درآمد و تولیدکنندگان این تفاهم نامه منعقد شده است. 
وی با اشاره به تخفیفات لحاظ شده در این تفاهم نامه، 
اشاره نمود که قیمت مصالح ساختمانی در این تفاهم نامه 
بین ۱5 تا ۲5 درصد کمتر خواهد بود. براساس برآوردها 
پیش بینی می شود برای ساخت این واحدهای مسکونی، 
ریال کاهش هزینه ساخت  میلیارد  از ۳.5 هزار  بیش 
برای متقاضیان به دنبال داشته باشد. شایان ذکر است 
محاسبات صورت گرفته براساس حداقل های محاسباتی 
انجام شده و قطعا میزان کاهش هزینه ساخت و ساز در 

استان بیش از این خواهد بود.

دیده شدن ظرفیت تولیدی
 استان خراسان جنوبی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی 
نیز در این جلسه با تسلیت فرار رسیدن ماه محرم و 
شهادت امام حسین )ع( ، سخنان خود را با حدیثی از 
سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا...الحسین )ع( شروع 
کرد.» إنَّ َحوائَِج الّناِس اِلَیُکم ِمن نَِعِم ا... ِ َعلَیُکم َفالتََملُّوا 
النَِّعَم ؛ نیاز مردم به شما از نعمت های خدا بر شما است،  
از این نعمت افسرده و بیزار نباشید.«. وحدانی نیا افزود: 
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب 

با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف 
است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به 
خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل 
را فراهم کند. وی اضافه کرد: رفع نیاز از یک انسان مؤمن 
برابر است با ۷۰ حج مقبول، باید بکوشیم تا طرح اقدام 
ملی در سطح شعار باقی نماند. معاون پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال 
های اخیر به موضوع اشتغال و تولید داخلی توجه شایانی 
داشتند. وحدانی نیا طرح اقدام ملی مسکن را از طرح هایی 
دانست که باعث ایجاد اشتغال در کشور و استان خواهد 
شد. وی افزود: همچنین با انعقاد این تفاهم نامه ظرفیت 
های تولیدی استان دیده خواهد شد و حذف واسطه گری 
یکی دیگر از مزیت های این تفاهم نامه می باشد که گام 

مهمی برای تشویق متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
است. وحدانی نیا همچنین در این جلسه عنوان کرد: 
گالیه مندی هایی به جهت معطل ماندن اجرای قوانین و 

متروکه شدن آن در جامعه وجود دارد.

کاهش هزینه ها در ساخت مسکن

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی 
نیز در آیین این تفاهم نامه بیان کرد: تاکنون مصوبات، 
درباره استفاده دستگاه های دولتی از مصالح تولید داخل 
استان بوده و برای اولین بار در خراسان جنوبی درباره 
حمایت بخش خصوصی  از مصالح تولید شده در استان 
تفاهم نامه امضا می شود. جرجانی افزود: نزدیک به 
65 درصد از واحدهای تولیدی استان در بخش مصالح 
ساختمانی فعال است و اگر در این ارتباط چاره اندیشی 
نشود، استان با بحران مواجه خواهد شد. وی با اشاره به 
استفاده نشدن صددرصدی از محصوالت داخلی استان، 
تصریح کرد: برای رونق گرفتن تولید و جلوگیری از 
تعطیلی واحدهای تولیدی نیاز به بازاریابی فعال داریم. 
وی با قدردانی از همراهی اداره کل راه و شهرسازی 

استان، گفت: براساس تفاهم نامه مقرر شده با حمایت 
مورد  اراضی  و شهرسازی  راه  کل  اداره  همکاری  و 
نیاز جهت ذخیره مصالح ساختمانی در اختیار اتحادیه 
مصالح فروشان قرار گیرد و مصالح به صورت کلی 
از آنجا توزیع شود. به گفته جرجانی، این کار باعث 
ساخت  متقاضیان  شده  تمام  های  هزینه  کاهش 
معدن  صنعت،  مدیرکل  شد.  خواهد  ملی  مسکن 
طرح  این  بهتر  اجرای  برای  کرد:  عنوان  تجارت  و 
بسیاری از تولید کنندگان با سود بسیار ناچیزی آماده 
اتحادیه  همچنین  افزود:  جرجانی  هستند.  همکاری 
در  حتی  کرده  اعالم  ساختمانی  مصالح  فروشندگان 
مواردی که تولید داخل استان نداریم امکان ورود آن 
با قیمت کارخانه و با اخذ تخفیف کاال میسر می باشد. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز در این جلسه 
ضمن قدردانی از ایجاد این تفاهم نامه، گفت: اینجانب 
به عنوان یکی از متولیان تامین زمین و مسکن در 
طول سه دهه خدمت خود اولین بار است که چنین 
طرح کاربردی و مؤثری می بینم. در طرح اقدام ملی 
بنیاد  به  نفر  هزار  زیر ۱۰۰  های  شهرستان  مسکن، 
مسکن انقالب اسالمی سپرده شده است. آسمانی مقدم 
افزود: در طرح ساخت ده هزار واحد روستایی که چند 
سال پیش انجام شد، به منظور تأمین مصالح با مشکل 
مواجه بودیم. وی ادامه داد: با این تفاهم نامه برای بهره 

مندی از خرید انبوه به تولید کنندگان و کاهش قیمت 
مصالح به متقاضیان کمک شایانی می شود. عباسی، 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در 
این آئین با بیان اینکه آماده هرگونه همکاری به منظور 
اجرای بهتر این تفاهم نامه هستیم، گفت: در گذشته 
سازمان نظام مهندسی با اعمال 5۰ درصد تخفیف در 
هزینه های نظارتی به کاهش هزینه در طرح اقدام ملی 

مسکن کمک نموده است.  

 اولین در کشور

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی هم گفت: برای 
اولین بار است که دستگاه های نظارتی به تمام معنا، به 
مثابه یک بازوی قوی در کنار دستگاه های اجرایی و 
بخش خصوصی همراهی نموده تا تفاهم نامه تنظیم 
شود. وی در ادامه افزود: استان خراسان جنوبی جزو 
اولین استان های کشور در بحث تأمین زمین های طرح 
ملی مسکن بوده است. علیزاده اضافه کرد: تعداد 5۰۷۰ 
نفر زمین تحویل گرفته اند و تعدادی نیز جهت اخذ 
تسهیالت به بانک معرفی شده اند. وی به تفاهم نامه 
های دیگر با سایر دستگاه های اجرایی اشاره و ادامه داد: 
در طرح اقدام ملی تفاهم نامه های زیادی با ایثارگران، 
نیروهای مسلح، آموزش و پرورش و ... ایجاد شده که 
بیشترین میزان واگذاری مربوط به بهزیستی و کمیته 
امداد است. معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه در برخی از موارد عملیات 
اجرایی آغاز شده است، بیان کرد: همکاری های خوبی 
با سازمان نظام مهندسی شکل گرفته، به طور مثال در 
موضوع مطالعات خاک تخفیفات مناسبی از سوی این 
سازمان داده شد. علیزاده به نکته مهمی در این جلسه 
اشاره کرد و ادامه داد: پس از شروع تنظیم تفاهم نامه 
در استان، مصوبه هیئت دولت ابالغ شده و هنوز به 
مرحله صدور دستورالعمل اجرایی نرسیده است اما در 
استان خراسان جنوبی قبل از این موضوع تفاهم نامه 

را امضا می کنیم.

حذف دالالن از چرخه تولید

رئیس اتحادیه مصالح فروشان ساختمانی نیز در این 
جلسه گفت: حضور دالالن و تأمین مصالح خارج از 
مواجه  آن  با  که  بود  فراوانی  دارای مشکالت  استان 
هستیم، ان شاء ا... با اجرای این طرح این دو مشکل را 
نخواهیم داشت. علوی با بیان اینکه در این تفاهم نامه؛ 
کیفیت یکسان ساخت و سازها و همچنین عدالت را 
شاهد خواهیم بود، عنوان کرد: عالوه بر تخفیفات قبلی 
با کاهش ۷ % سود خرده فروشی آماده هستیم تا کمک 
مضاعفی به متقاضیان اقدام ملی مسکن انجام دهیم. 
قطعا منافع این طرح به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان 

خواهد رسید.
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ابالغ اعتبار ۸ میلیاردی برای بهبود محورهای مواصالتی »فردوس«

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فردوس گفت: تاکنون ۸ میلیارد تومان اعتبار جهت روکش و بهبود محورهای سطح شهرستان از محل اعتبارات 
ملی به این اداره ابالغ و در حال انجام است. آخوندی افزود: 35۰  کیلومتر راه روستایی در شهرستان فردوس وجود دارد که تاکنون ۲۰۰ کیلومتر آن در روستاهای 

باالی ۱۰ خانوار که دارای کد آبادی است، آسفالت شده و ۱5۰ کیلومتر راه روستایی باقی مانده که دارای کد آبادی است اما روستا محسوب نمی شود.
بیرجند  شهرداری 

که فقط پارک 
بسازد، نمی خواهد 
بر اساس قانون  شوراها اولین وظیفه شورا 
تعیین شهردار می باشد. از آنجایی که 
شهردار مجری مصوبات و برنامه های 
شورا و بازوی اجرایی آنها است یا به 
عبارت دیگر کارنامه و عملکرد شورا 
بستگی به توانمندی و  میزان موفقیت 
شهردار دارد، پس می توان گفت انتخاب 
شهردار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده 
و پایه و اساس ارزیابی عملکرد شورا، 
ارزیابی مدیر اجرایی شهر یعنی شهردار 
خواهد بود.از سوی دیگر افکار عمومی 
به درستی درک واقع بینانه ای از عملکرد 
شهرداران مختلف بیرجند داشته و قوت 
و ضعف آنها را به خوبی در حافظه خود 
به یاد دارند. لذا بهره مندی شورا از نقطه  
نظرات شهروندان امر پسندیده ای است 
که در نهایت به نفع شهر خواهد بود. 
در همین راستا انتظار می رود شورای 
دقیقی  و  صحیح  ارزیابی  با  محترم 
اخیر،  دهه  در  شهرداری  عملکرد  از 
بازنگری های الزم در برنامه های جاری 
شهرداری اعمال نمایند. هر چند فاکتور 
اولیه در انتخاب شهردار رزومه، کارنامه، 
تجربیات، تعهد، تخصص، پاکدستی و 
اما عده ای  افراد است،  سالمت نفس 
صحیح  درک  هستند  اعتقاد  این  بر 
و  آداب  فرهنگ،  از  و عمیق شهردار 
رسوم شهروندان، شناخت عمیق وی از 
معضالت و مشکالت محالت مختلف 
شهر، اطالع الزم از پیشینه و سابقه 
فعالیت های فرهنگی، عمرانی و اجتماعی 
شهرداری و همچنین دیپلماسی فعال و 
مقبول او و عشق و عالقه وی به خدمت 
فاکتورهای  از  بایست  می  مردم  به 
باشد.  شهردار  انتخاب  در  توجه  مورد 
بدیهی است در شرایط  اینصورت  در 
مساوی اولویت با افراد بومی باشد. با 
توجه به موقعیت ممتاز بیرجند به عنوان 
یکی از مراکز استان مهم در شرق کشور 
امیدواریم شورای محترم بتواند با انتخاب 
فردی قوی و کارکشته در مدیریت و 
اجرا، تحول اساسی و چشمگیری در 
ساختار شهرسازی شهر و امور فرهنگی 
اجتماعی بیرجند ایجاد کنند.آنچه مسلم 
است دیگر احداث پارک های محله ای، 
و  معابر  زیباسازی  میادین،  بازسازی 
کننده  تضمین  دست  این  از  اموری 
توسعه متوازن شهر نیست و پیشگیری 
از معضالت ترافیکی آتی شهر نیازمند 
احداث تقاطع های غیرهمسطح، ایجاد 
معابر عریض جدید و الزامات نوین در 
تامین پارکینگ های شخصی و عمومی 
قوانین  اتخاذ  دیگر  سوی  از  و  است 
شناسایی  در جهت  اقداماتی  انجام  و 
منابع درآمدی پایدار، تسهیل در امور 
اداری شهروندان به ویژه انبوه سازان در 
شهرداری از جمله در پروسه صدور پروانه 
ساختمانی، کاهش هزینه های ساخت و 
ساز از رکود ساخت و ساز در سال های 
آتی پیشگیری نموده و با جلب مشارکت 
های عمومی و جذب سرمایه گذاران، 
توسعه همه جانبه شهر را تضمین خواهد 
کرد. به امید موفقیت روزافزون شورای 

شهر بیرجند.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

فقط  انتخاب شهردار  در خصوص   *
باشد واال  امیدواریم تصمیمات خوبی 
االن که مردم در شک هستند که می 
خواهد چه اتفاقی بیفتد، شهردار یکی 
از تاثیرگذارترین مدیران است دوستان 
لطفا دقت به خرج دهند و شهرداری با 
کارنامه ای موفق و توانمند معرفی کنند.

* در خصوص تیتر جوالن سگ های 
ولگرد،  مگر این موجودات باوفا چه کار 
کردند اگر واقعا شما می خواهید کاری 
بکنید غیرت به خرج بدهید و برایشان 
پناهگاه درست کنید و عقیم شان کنید 
نه این که این حیوانات زبان بسته را از 

بین ببرید.

* سالم و خدا قوت، لطفا پیگیر جدول 
نیز  موسوی  اراضی  آسفالت  و  گذاری 
باشید باتوجه به قرار گرفتن در مرکز شهر 
و مجاورت کاجستان وجهه خوبی ندارد  
بهانه ساخت و ساز نیارید چون اراضی 
کارگشا قبل از اینکه ساخت و ساز انجام 
شود توسط شهرداری، جدول گذاری و 

آسفالت می شود.

* هیچ مشکل دیگری ما نداریم که با 
تیتر به آن بزرگی نوشتید جوالن سگ 
های ولگرد؟ دارید بهانه جور می کنید 
برای سگ کشی های بیشتر؟ هر شب 
از اطراف شهر می  اندازی  صدای تیر 
آید. شهردار... بیست قالده سگ سالم و 
صاحب دار را کشته چرا این  با تیتر بزرگ 
نوشته نشده؟ با این کار شما هم توی قتل 

این زبان بسته ها شریک هستید.

*باعرض سالم. من چند گالیه داشتم از 
مسئولین که می گویند مردم رعایت کنند 
پس خودشان چی ؟ رفتیم بیمارستان 
ولی عصر)عج( برای نوبت دکتر اورژانس 
۱ ساعت و نیم توی نوبت بودیم که فقط 
دکتر برای شوهرم سی تی ریه بنویسد. 
سالن شلوغ همه تو هم تو هم یعنی 
بیمارستانی که مرکز کرونا هست نباید دو 
تا دکتر برای اورژانس بگذارندکه سریع 

کار مردم راه بیفتد؟

* در خصوص مطلب سگ های ولگرد 
من معتقدم که باید جمع آوری و عقیم 
شوند چرا که همسر خود من و چند نفر 
از خانواده ما از ترس این حیوانات که 
به اعتقاد خودم ترسی هم ندارند جرات 
بیرون رفتن در ساعات شب را نمی کنند . 
من با سگ کشی مخالفم ولی دلیل نمی 
شود که جلوی جمع آوری این حیوانات از 
محیط شهری را بگیرند و بهتر است که 

با تدبیر آنها را از شهر دور کنند. 

*سالم. بهشت متقین به خاطر درآمد 
زایی خودشان قبرها را نزدیک به هم 
به مردم می دهند می دانند مردم بیرجند 
مرده پرست هستند. لطفا به بلوک ۱ 
قطعه ۱۴ سری بزنید همه قبرهای  مرده 
تازه دفن شده کنار هم در اوضاع به این 
خرابی قبرها با فاصله باید باشد بهشت 
متقین همه را کنار هم به مردم می دهد.

اینقدر   ... دکتر  مطب  رفتیم  *سالم 
شلوغ بود و جمعیت همه نزدیک به هم 
برای گرفتن فقط نوبت. مردم  از ساعت 
۱ تا ۴ آنجا جمع بودند تا نوبت بگیرند 
دکتر ... که دکتر بیمارستان هم هست 
از اوضاع کرونا خبر دارد  یعنی نمی داند 
که جمعیت خطرناک است؟ چرا تلفنی 
نوبت نمی دهد؟ چرا این جمعیت باید 
چند ساعت منتظر باشند و حضوری 

نوبت بگیرند؟

پزشکی  علوم  دانشگاه  ابتکارات  *از 
بیرجند این است که از طریق سامانه 
اخطاریه  برایم  دادگاه  و  قضایی  ابالغ 
پزشکی  های  هزینه  پرداخت  عدم 
در  سال ۱3۸5  فرزندم  بودن  بستری 
آمده  بیرجند  خمینی  امام  بیمارستان 
سال  آن  در  نه  من  است!!درصورتیکه 
به بیمارستانی رجوع داشته،نه فرزندی 
بستری داشتم و نه می دانم بیمارستان 
)وجود  کجاست  بیرجند  خمینی  امام 

خارجی دارد؟(

*در رابطه با حمایت از حیوانات احسنت 
به انسان های فهیم و دلسوز واقعا حیوانی 
که به وفاداری زبانزد است و در زلزله ، 
سوانح و... از آنها استفاده می شود را نباید 
کشت بلکه برایشان سرپناهی بسازید و 

حمایتشان کنید.

در  مکرر  پیگیری های  به  توجه  با   *
خصوص جمع آوری سگ های جایگاه 
 ... بار میدان  عرضه موقت میوه و تره 
که امان ساکنین محل را بریده تا کنون 
شهرداری  طرف  از  اقدامی  هیچگونه 

صورت نگرفته است .

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار   - ایرنا 
سال  طول  در  باید  اجرایی  دستگاه های 
اقدامات خود را در رسانه ها منعکس کنند 
در غیر این صورت در جشنواره شهید رجایی 
حتی در صورت کسب امتیاز هم به عنوان 
دستگاه برتر معرفی نخواهند شد. مالنوری 
روز گذشته در نشست شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان افزود: اطالع رسانی و پوشش 
اقدامات دستگاه ها در رسانه های استان سال 
قبل تصویب شد که برخی دستگاه ها اقدام 
کرده بودند و اداره فرهنگ و ارشاد باید به 
صورت مکتوب گزارش را در اختیار ما قرار 
اقدام موثر  دهد. وی اطالع رسانی را یک 
در بحث مدیریت دانست و افزود: انعکاس 
اخبار و اطالعات هم حق مردم و هم حق 
همکاران دستگاه های اجرایی و به نفع آنها 
کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  استاندار  است. 
بسیاری از افراد در دستگاه های اجرایی کار 

می کنند در حالی که اقدامات آنها منعکس 
نمی شود، اطالع رسانی دستگاه های اجرایی 
نباید ضعیف باشد چون مردم هم اضطراب 
دارند و بسیاری از این اضطراب ها به دلیل 
ندانستن است. وی با بیان اینکه احساس 
ناامنی از خود ناامنی بدتر است، عنوان کرد: 
وقتی اطالعات و اقدامات به طور دقیق در 
اختیار مردم قرار نگیرد احساس نارضایتی 
و ناامنی می کنند، بنابراین در هفته دولت 
اجرایی  دستگاه های  اطالع رسانی  امسال 
هفته  به  اشاره  با  وی  بگیرد.  قوت  باید 
دولت یادآور شد: از دوم تا هشتم شهریور 
به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر 
به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است 
که در این هفته معموال عملکرد دولت به 
مردم ارائه می شود لذا تقاضا داریم این هفته 
را جدی گرفته و به هر شکلی عملکردها 
را منعکس کنید. استاندار خراسان جنوبی 
با  همزمان  رجایی  شهید  جشنواره  گفت: 
استان  در  کارمند  روز  شهریورماه  چهارم 
برگزار و دستگاه های برتر مورد تقدیر قرار 
آنجایی  از  کرد:  بیان  وی  گرفت.  خواهند 
برنامه های  پایه و اساس  برنامه ریزی،  که 
استان  توسعه  شورای  در  استان  مدیریت 
است درخواست دارم مدیران دستگاه های 
اجرایی خودشان حضور پیدا کنند، لذا عدم 
این  در  آنها  همکاران  حضور  یا  حضور 
ادامه  مالنوری  نیست.  پذیرفتنی  نشست 
داد: مدیران دستگاه های اجرایی باید نهایت 
شورای  جلسات  در  حضور  برای  را  دقت 
توسعه داشته باشند چون تصمیم گیری در 

انجام  مدیران  نظر  و  رای  با  این جلسات 
قبول  قابل  آن  نمایندگان  رای  و  می شود 
برخی موضوعات  به  اشاره  با  نیست. وی 
از  یکی  آب  گفت:  استان  اساسی  و  مهم 
موضوعات مهم است که باید مدنظر قرار 
بگیرد، فقط دستگاه های این حوزه متولی 
نیستند، بلکه دستگاه های متعدد همه باید 
را  مصارف  و  آب  منابع  مدیریت  دغدغه 
در  ویژه  به  کرد:  تاکید  وی  باشند.  داشته 
حوزه مدیریت آب و جلوگیری از هدررفت 
موضوع مدنظر قرار بگیرد تا مازاد بر نیاز 
و مصرف از سفره های زیرزمینی برداشت 
نشود. مالنوری تصریح کرد: در شبکه های 
آب شرب شهری و روستایی میزان قابل 
توجهی هدررفت آب داریم که باید برای 
حوزه  در  شود،  اقدام  هدررفت  کاهش 
روش های  به  توجه  با  باید  نیز  کشاورزی 
اقدامات  روش ها،  سایر  و  نوین  آبیاری 
انجام  اجرایی  دستگاه های  توسط  عملی 
شود. وی راه ها را یکی دیگر از موضوعات 
مهم استان دانست و عنوان کرد: در مباحث 
نقاط  در  دسترسی  های  راه  توسعه ای، 
شهری و روستایی، جاده های مواصالتی، 
راه آهن، حمل و نقل ریلی و هوایی بسیار 
مهم است که اقدامات خوبی نیز در دست 
انجام است. استاندار خراسان جنوبی افزود: 
تاکنون  خوبی  اقدامات  آهن  راه  بحث  در 
تالش  نیز  هوایی  بحث  در  داشته ایم، 
گرچه  دهیم  توسعه  را  وضعیت  می کنیم 
امروز در کشور و استان وجود  مشکالتی 
دارد که تالش داریم آنها را رفع کنیم. وی 

بیان کرد: در حوزه ارتباطات به عنوان یکی 
دیگر از موضوعات مهم و اساسی استان 
اداره  و  گرفته  صورت  خوبی  تالش های 
کل ارتباطات و فناوری اطالعات در زمینه 
تحویل زیرساخت ها به دستگاه ها اقدامات 
کرد:  تاکید  مالنوری  است.  داشته  خوبی 
باید تالش کنید حوزه ارتباطات استان را در 
روستاها، جاده ها، مناطق عشایری و سایر 
برای پوشش اینترنت به حد مطلوب برسانید 
به ویژه در دوران شیوع کرونا که خیلی از 
و  اجتماعی  اقتصادی،  آموزشی،  مسائل 
بر  وی  است.  حوزه  این  به  منوط  سایر 
لزوم تقویت پژوهش ها در حوزه های متعدد 
استان تاکید کرد و گفت: در بحث آموزش 
و پژوهش دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی 
اولویت های  و  باشند  داشته  نشست  باید 
پایان  و  دانشگاه ها  سمت  به  پژوهشی 
تا  شود  داده  سوق  دانشجویی  نامه های 
شود. انجام  دوجانبه  و  متفاوت  خدمت 

بحث  در  افزود:  جنوبی  خراسان  استاندار 
محرومیت زدایی استان، برخی دستگاه های 
به عنوان معین همکاری دارند و اعتباراتی 
در این زمینه توزیع شده است. وی ادامه 
داد: برخی بخش ها به خاطر خشکسالی که 
امسال در 5۰ ساله اخیر اتفاق افتاده گرفتار 
شده اند که باید کمک کنید برخی از این 
گرفتاری ها رفع شود. مالنوری از راه اندازی 
موزه محصوالت استراتژیک استان از جمله 
زرشک، عناب و زعفران خبر داد و گفت: 
دستگاه های  توسط  طرح  این  مطالعات 
میراث  کشاورزی،  جهاد  قبیل  از  مربوطه 

فرهنگی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه بیرجند 
و سایر انجام و موزه به زودی در یکی از 
اختیار میراث فرهنگی  مکان هایی که در 

است، راه اندازی می شود.

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبارات تملک دارایی استان

مدیریت  سازمان  رئیس  عیسی،  پور 
جلسه  در   نیز  استان   ریزی  برنامه  و 
اشاره  با  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
به افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات تملک 
اعتبارات  امسال  گفت:  استان  دارایی 
 5۰۰ و  هزار  استان  دارایی  تملک 
همچنین  بود.  خواهد  تومان  میلیارد 
اعتبارات راه روستایی استان 5۰ میلیارد 
عشایری  و  روستایی  آبرسانی  تومان، 
به  تومان  میلیون   5۰۰ و  میلیارد   5۰
تصویب رسید. توزیع ۴۴۷ میلیارد تومان 
اعتبارات محرومیت زدایی در حوزه های 
راه  روستایی،  رسانی  آب  آبخیزداری، 
درمان  و  بهداشت  و  مدارس  روستایی، 
به تصویب اعضای جلسه رسید. در  هم 
این جلسه همچنین اعتبارت اولویت های 
افزایش  همچنین  و  استان  پژوهشی 
هادی  طرح  آیسک،  شهر  هکتاری   ۷.5
در  رفاهی  خدماتی  مجتمع  احداث  درح، 
شد  مقرر  و  رسید  تصویب  به  هم  قاین 
نمونه  منطقه  پیشرفت  عدم  به  توجه  با 
بند دره از سوی بخش خصوصی، مجوز 
این سرمایه گذار باطل و به سرمایه گذار 

دارای صالحیت سپرده شود.

بیمارستان ولی عصر )عج(  ایسنا- رئیس 
کرونای  فضای  اکنون  گفت:  بیرجند 
کامال  بیرجند  )عج(  ولی عصر  بیمارستان 
از  که  گونه ای  به  است؛  شده  تکمیل 
بستری  برای  نیز  بیمارستان  راهروهای 
بیماران کرونایی استفاده می کنیم. علیرضا 
محمودی راد اظهار کرد: با افزایش بیماران 
این  تخت های  تعداد  کم  کم  کرونایی 
افزود:  وی  کرد.  پیدا  افزایش  بیمارستان 
مختلف  بخش های  بیماران،  افزایش  با 
هستند. رئیس بیمارستان ولی عصر )عج( پرسنل این بیمارستان در حال خدمت رسانی بیمارستان پر شد و اکنون با ظرفیت کامل، 

بیرجند بیان کرد: در پیک قبلی کرونا، بخش 
چشم، گوش و حلق و بینی را به بیمارستان 
رازی بیرجند منتقل کردیم و بخش اطفال را 
نیز جابجا کردیم، اما در پیک جدید با افزایش 
یکباره تعداد بیماران، ناگزیر به استفاده از 
بیمارستان  کودکان  بخش  ظرفیت  تمام 
در کنار بخش های داخلی و عفونی شدیم. 
یک  در  اکنون  کرد:  بیان  راد  محمودی 
همچنین  و  داخلی  بخش  کنار  راهروی 
بخش عفونی به چهار الی پنج بیمار تزریق 
رسانی می شود.  بستری خدمات  و  داخلی 

وی با بیان اینکه روزانه حدود ۱5 تا ۲۰ بیمار 
اکنون  کرد:  تصریح  داریم،  موقت  تزریق 
ولی عصر)عج(  بیمارستان  کرونای  فضای 
بیرجند کامال تکمیل شده است؛ به گونه ای 
که از راهروهای بیمارستان نیز برای بستری 
رئیس  می کنیم.  استفاده  کرونایی  بیماران 
بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند خاطرنشان 
کرد: این وضعیت در پیک های قبلی ایجاد 
نشده بود؛ بنابراین از مردم تقاضا داریم بیشتر 
به رعایت پروتکل های بهداشتی مقید بوده و 
به جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند.

الزام استاندار به گزارش دهی مدیران به مردم

نفس تنگ کرونایی ها در راهروهای بیمارستان بیرجند

سرمایه گذاری
 213 میلیارد تومانی

 در منطقه ویژه 

جاری ۲۱3  سال  آغاز  از  صداوسیما- 
میلیارد تومان توسط بخش خصوصی 
در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 
سرمایه گذاری شد. مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی استان گفت: این مقدار 
سرمایه گذاری برای 9 واحد صنعتی و 
کارگاهی با پیش بینی اشتغال ۸۷ نفر 
انجام شد. زارعی با بیان اینکه درحال 
در  اقتصادی  ویژه  منطقه  حاضر ۲۸ 
سطح کشور فعال است، افزود: منطقه 
ویژه اقتصادی بیرجند اولین منطقه ای 
است که توسط بخش خصوصی سرمایه 
گذاری شده و در دو سال گذشته هم در 
بحث مناطق آزاد ویژه اقتصادی، از لحاظ 
رنکینگ اقتصادی در منطقه اول شده 
است. زارعی سرمایه گذاری در منطقه 
ویژه اقتصادی بیرجند را ۶9 مورد توسط 

بخش خصوصی عنوان کرد.

خبر ویژه

پیشخوان آوا 
 )نمایندگی رسمی ایرانسل - رایتل(

میدان شهدا-  پشت بانک صادرات -ساختمان آوا
@ Pishkhan.ava    3۲۲3۴۵3۲  

فـروش مـودم ایرانسـل )وایرلس(

TF-i60 مودم سری فیوژن
Wifi قابلیت اتصال تا 30 کاربر از طریق *

 4.5G/TD-LTE/4G/3G/2G قابلیت اتصال به *
 )IPV6( 6پشتیبانی از آی پی ورژن *

FD-i40 B1  مودم
* قابلیت اتصال به 2G ،3G ،4G  * سرعت دانلود تا 150 مگابیت 
بر ثانیه و پشتیبانی از مدیریت APN * دارای پنل مدیریتی و 4 
پورت LAN * قابلیت اتصال تا 32 کاربر از طریق Wifi * پشتیبانی 
NAT/Router/ قابلیت پشتیبانی از * IPv6/IPv4 و CAT4 از

Bridge mode

FD-M40 B1  مودم
* شبکه های قابل پشتیبانی : 4G * نوع اتصال: بی سیم و باسیم 

 MiCroSD  شیار کارت * حافظه microUSB رابطه ها پورت *
اتصال بی سیم )Wi-Fi(   * قابلیت پشتیبانی از SMS دارد  

* صفحه نمایش: دارد * باتری: دارد 

لوله بازکنی و لوله کشی ممتاز 
به صورت شبانه روزی / با فنر برقی و روش نانو 

تشخیص و ترکیدگی ، رفع نم و بوهای نامطبوع 

اسحاقی    091۵83۴6779- 0991۵116386

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

رتر(
) مدرن ب

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی



معرفی 

حمید محمدی عیلکی 
شاعر جوان بیرجندی

ناکسان مجنون بخوانند، هرکه درویش دل است
است  فاضل  ره  آن  بهر  گریزد،  آهو  را  که  هر 

شاعری از دیار خاوران شهرستان بیرجند متخلص 
به صاحب که به معنی همدم می باشد.تمام ذوق 
هنری و ادبی من ریشه در سال هایی دارد که 
اساتید ادبیات مدارسی که در آن درس می خواندم 
با عشق، اشعار شاعران شهیر را در گوش جانم 
مأوا می دادند. من یک سال بود که به دو بیتی 
سرایی در خلوتم اهتمام داشتم و غزل سرایی را 
از اویل سال ۱۴۰۰ به طور جدی شروع کردم . 
غزل اولم را با نام صاحب دل در صفحه غزلیاتم  
ghazalsara_sa�  در اینستاگرام به آدرس :
heb@ به  انتشار رساندم که با بازخورد مثبت 
دوستانم رو به رو شد و همین مهم باعث شد 
احوال دل و محیط اطرافم را هر چه عمیق تر به 

شعر مبدل کرده تا بهتر بر جان مخاطبان بنشیند.
الگو و چراغ راهم در این دریای عشق شعر و 
ادب، زندگینامه و سروده های استاد شهریار و 
استاد ابتهاج بوده است. سبک اشعارم بیشتر بر 
پایه احساس و عرفان می باشد و عالوه بر غزل 
سرایی، گاهی به قالب های شعری دیگر نظیر 
مثنوی و قطعه نیز گرایش دارم. اخیرا نیز به 
نوشتن متن های ادبی عالوه بر غزل سرایی می 

پردازم و عاشقانه از این کار لذت می برم.
رسالتم ازغزل سرایی اوال آبیاری نهال عشق 
و احساسم و بیان حرف دل به گونه ای زیبا و 
در حقیقت آرامش گرفتن از این گنج بزرگ می 
باشد و عالوه بر آن به مصداق دو بیت از غزل 
رکاب جان عالقه مندم نامم در این دریای هنر 
ماندگار شود.ایمان و اعتقاد شخصی من در این 
مسیر تبلور و رشد عشق حقیقی در کنار عرفان و 
ادب می باشد؛ چون الزمه شاعر برای سرودن و 
ذهن و احساس ادبی، برخورداری از عشق ناب و 

احساس پاک می باشد.
در پایان خداوند منان را بابت این لطف و احساسی 

که به من عطا کرد شاکرم .
ان شاءا... که بتوانم هر چه بیشتر در این مسیر 

کسب ادب کنم و از هیچ خدمتی فروگذار نباشم.

عوارض جانبی قهوه  اسپرسو 

نوشیدن روزانه مقدار متعادلی قهوه ممکن است 
می تواند  اما  باشد،  داشته  وزن  کاهش  مزایای 
عوارض جانبی نیز به همراه داشته باشد. مصرف 
کافئین زیاد می تواند باعث افزایش ضربان قلب، 

اضطراب، افسردگی، بی خوابی، تهوع و بی قراری 
شود. مصرف مقادیر باالی کافئین به مرور زمان 
می تواند با تداخل توانایی بدن برای جذب کلسیم 

باعث کاهش تراکم استخوان شود. 

شیر گاو برای پوست بهتر است

در مورد شیر اولین گزینه ای که به ذهن همه 
می رسد شیر گاو است. شما می توانید از شیر  گوسفند 
هم استفاده کنید اما برای اینکه نتیجه بهتری بگیرید، 
از شیر پر چرب گاو استفاده کنید. شیر گاو اثر بهتر و 

سریع تری بر روی پوست دارد، چون باعث آبرسانی و 
طراوت پوست از طریق تامین پروتئین ها و ویتامین ها 
و مواد مغذی موجود در شیر می شود. شیر گاو 
مناسب ترین گزینه برای استفاده روی پوست است.

فواید بی نظیر نخود

نخود یکی از رایج ترین انواع سبزیجات است 
و در رژیم غذایی برخی از سالم ترین افراد دنیا 
گنجانده شده است. نخود بسیار از آنتی اکسیدان 
ها، مواد معدنی، مواد مغذی و ویتامین ب6 )از 

جمله منیزیم، اسید فولیک، ویتامین ث، کلسیم 
و روی( را دارد که مزایایی برای سالمتی دارد. 
نخود برای سالمت قلب نیز مفید است که خطر 

بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهد.

تغذیه سالم مادران باردار 

سالمت مغز از ابتدای زندگی رحمی آغاز می شود. 
مادران در زمان بارداری بایستی به تغذیه خود 
توجه کنند. مادران باردار حتما رساندن ویتامین ها 
و مواد مغذی الزم به فرزندان شان را حتی پیش 

از به  دنیا آمدن آنها شروع کنند. برای اطمینان از 
اینکه در آینده فرزند باهوش و سالمی خواهید 
داشت، قبل از هر چیز باید برای فرزندتان یک 

رژیم غذایی مناسب و کامل در نظر بگیرید.

 هسته های خرما را در بیاورید و آن ها را داخل مخلوط کن بریزید. پودر نارگیل، یخ و شیر را نیز داخل مخلوط کن یا 
میکسر ریخته و به خرما اضافه کنید. همه مواد را با سرعت باالی مخلوط کن با هم مخلوط کنید تا کامال یکدست و 
غلیظ شود. میلک خرما و نارگیل آماده است. می توانید این نوشیدنی فوق العاده را در لیوان مورد نظر ریخته و سرو کنید.
می توانید با اضافه کردن بستنی و خامه به میلک خرما و نارگیل این نوشیدنی را غلیظ تر و طعم آن را خوشمزه تر کنید. 
ترجیحا از بستنی وانیلی برای درست کردن میلک خرما و نارگیل استفاده کنید. اگر به نارگیل تازه دسترسی دارید می 
توانید به جای پودر نارگیل از تکه های نارگیل تازه برای درست کردن میلک خرما و نارگیل استفاده کنید. برای درست 

کردن این نوشیدنی به اضافه کردن شکر نیازی ندارید.

قصر زمستانه، روسیه

وجه مشترک همه افراد مبتال به این ترس احساس 
بی ارزشی است. اگر کسی که برایتان مهم است شما 
را ترک کرده باشد منطق ذهن شما می گوید »اگر مرا 
دوست داشت ترکم نمی کرد؛ البد الیق دوست داشته 
شدن نیستم.«  اولین قدم برای غلبه بر این ترس این 
است که بفهمید هیچ کس کامل نیست و همه آدم ها به 

یک اندازه الیق دوست داشته شدن هستند.
این به آن معنا نیست که همه باید دوستدار شما باشند 
اما در نهایت شما می توانید یک نفر را پیدا کنید که واقعا 

دوست تان داشته باشد. یادتان باشد هویت شما وابسته 
به رابطه نیست و اگر جدا شدید و تنها ماندید باز هم 
انسانی ارزشمند هستید.  ریشه ترس را پیدا کنید. در این 
صورت می توانید بر آن غلبه کنید. البته ممکن است 
نتوانید ریشه ها و عوامل ترس را از زندگی حذف کنید اما 
شناخت دالیل آن می تواند به شما کمک کند تا بپذیرید 

که آنها گذشته اند و اغلب غیرواقعی است. 
یادتان باشد شریک عاطفی مسئول احساسات و عواطف 
شما نیست. این شما هستید که باید رفتار کنترل گر خود 

را اصالح کنید بنابراین نباید از دیگری بخواهید تا به شما 
احساس امنیت بدهد. فکر کردن با خود بسیار قدرتمند 
است. با خودتان تمرین کنید تا به جای ترس از رابطه 
به ویژگی های مثبت خودتان و رابطه ای که در آن قرار 
دارید توجه کنید. البته بسیار مهم است که ویژگی های 
مثبت خودتان را هم در نظر بگیرید و آنها را برجسته 
کنید. هر آدمی ممکن است به هر دلیلی تنهایی را تجربه 
کند. تنهایی یک مشکل و ضعف نیست. آدم تنها هم به 
اندازه فردی که در رابطه است خوب و ارزشمند است. 

ترس از رها شدگی

یاد یاران 
شهید ابراهیم رمضانی طبس: همیشه از روحانیت حمایت کنید زیرا اینها هستند 
که با سرد و گرم این انقالب ساخته  و همین ها پیشتازان انقالب اسالمي بودند و همیشه 

خواهند بود و تنها هدف شان اسالم است. پنجشنبه  2۱  مرداد   ۱۴۰۰ * شماره  ۴۹۸6
َمسک، سرزمین4

 هزار روایت از تاریخ کهن

با دوستان به دیدار آبادی در پیرامون بیرجند رفتیم  
نامش َمسک بود. 

َمس پیشوند است به معنای بزرگ. چنان که 
مسک  مغان.  بزرگ  بوده :  مسمغان  جای  ری 
آبادی است بس کهن. در باخترش زنجیره هفت 

گورستان است. مسک جایی بس آبادان بوده.
 

اهالی با آب زیاد زادگاه خود آسیاب ساخته بودند. 
ده آسیاب. از آن جمع فقط یکی مانده و آسیابانش : 
آقا رضا عرشی، که آسیاب قدیم را از نو راه انداخت 
و من به دل گذشته رفتم. به روزگار گردش ده 
آسیاب و رفت  و آمدهای مردمان دهات پیرامون 
به مسک  همراه با آسیاب ها چرخ زندگی بسیاری 
می گشت. از سنگ شناس و سنگ تراش و درودگر 
تا خرکارها. مسک تا دهه ۱۳۷۰ مرکز قالیبافی 
دوم منطقه بود، پس از درخش. با ۱۵۰ کارگاه که 
آن هم سرچشمه کارهایی بود : طراحی، رنگرزی، 

درودگری، نخریسی، و هم رونق دامداری و ...
ویرانه قلعه ای در جلوی مسک است که از دوره 
صفویانش شمرده اند. قلعه ای پهناور که در جای 
آن خرابه های سه اشکوبه دیده می شود. مسک 
پشت به کوه دارد : موقعی امن. این قلعه بر امنیت 
حکایت  ناامنی ها  از  هم  و  می افزوده.  مسک 
می کند. رخدادهایی که گزارش آن با شاهدانش 
به دل گورستان ها رفته. رخدادهایی که برخی از 
آن بر سنگ نبشته ای ثبت است در حاشیه مسک. 
به تاریخ سال  ۷۰۵ قمری. حاکی از چیرآمدن 
مهاجمانی بر این آبادی آبادان. اما حکایت هجوم ها 
به فرجام نیامده : مردی برای کار در دیوار باغش به 
سنگ نبشته نظر داشته، و بیداری مرد دیگری مانع 

شده که این شناسنامه مسک نابود شود.
مسک هزار روایت از تاریخ خاوران ایران دارد. به 
شورای اسالمی مسک پیشنهاد کردم تاریخ مسک 
را بنویسند. می دانم روزگاری است که کس درد 
تاریخ و هویت ندارد. این سخنان را نوشتم تا مگر 

خطی از درد دلم بر این لوح مجاز به یادگار بماند.
تاریخ کهن ایران 

تاریخ  اجتماعی ایران
محمود  فاضلی بیرجندی

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
اسم من مایکل کورلئونست. یه آمریکایی ام که تو سیسیل مخفی 
شدم. خیلی ها ممکنه برای این اطالعات بهت پول بدن، ولی بدون 
دخترت بی پدر میشه، عوض اینکه صاحب شوهر بشه )پدرخوانده(

میلک خرما و نارگیل

این ساختمان پسته ای رنگ زیبا که در کناره 
رودخانه نوا در سنت پطرزبورگ واقع شده از آثار 
فراچسکو بارتولومئو راسترلی است که به عنوان 
اقامتگاه زمستانه تزار روسیه مورد استفاده قرار 
می گرفت. شکل ظاهری آن به صورت یک 
بلوک است و تمامی جزئیات طراحی دوره 

باروک در آن رعایت شده است.

شماره ۴۹۸۶                         
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۸۵۳۲۱
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

۸۵4۹۳۷۶۱۲

۷۹۳۲۶۱۸۵4

۲۱۶۵۸4۳۷۹

۶4۸۷۲۵۹۳۱

۵۳۲۶۱۹۷4۸

۱۷۹۸4۳۲۶۵

4۲۱۳۷۸۵۹۶

۳۸۵۱۹۶4۲۷

۹۶۷4۵۲۱۸۳

استخدام حسابدار به طور تمام وقتجدول سودکو
به یک حسابدار با مشخصات ذیل نیازمندیم:

دارای حداقل 5 سال سابقه کار در امور حسابداری شرکت های پیمانکاری و آشنا به 
امور قرارداد، متقاضیان می توانند رزومه خود را از طریق واتساپ و تلگرام به شماره 

09910340557  ارسال نمایند.
)شماره اعالم شده فقط جهت ارسال فایل رزومه می باشد(

زیبا بودن حق دستان شماست

))سالن زیبایی آفتاب((
معلـم ۲۳

عبدالهی مفرد      0۹۱۲4۸۹4۷00

 @galaxybeautynail 
کهکشان زیبایی ناخن

به یک فروشنده آقا با روابط 
عمومی باال و تجربه کافی در 

پوشاک آقایان نیازمندیم.
"با حقوق مکفی"
09155۶۲۲31۸

پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری به 
تاریخ 95/1/۲۸ به کد بهداشتی  بهره برداری 
۲140401300۲۶۲ متعلق به  محمد  حسین 
نصرآبادی با کد ملی 0۶5۲۸17904 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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شناسایی ۴۸۳ بیمار جدید کرونا در خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دیروز ۳۹۴ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که ۱۶۲ بیمار جدید شناسایی شد. مهدی زاده افزود: از این تعداد ۴۸ مورد 
از بیرجند، بشرویه ۷ مورد، خوسف و زیرکوه هر کدام ۹ مورد، درمیان ۴ مورد، سرایان ۱۱ مورد، فردوس ۱۰ مورد، سربیشه یک مورد، طبس ۱۳ مورد، نهبندان ۶ مورد، قاین ۴۴ مورد 
جدید شناسایی شد.  در مجموع موارد مثبت کرونا از طریق تست های سریع و مولکولی ۴۸۳ نفر است. وی افزود : با ثبت دو فوت جدید تعداد فوتی های کرونا در استان به ۹۹۳ نفر رسید.

با  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  ایرنا- 
همراهی وزارت صمت شرایط سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ معدنی در استان تسهیل 
می شود.مالنوری در دیدار با مشاور و معاونین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: 
طی چند ماه گذشته و با فعال شدن ستاد 
توسعه خاوران و ورود سازمان های وابسته به 
وزارت صمت از جمله تهیه تولید و ایمیدرو، 
در  سرمایه گذاری  بحث  در  خوبی  اتفاقات 
حوزه معدن استان رقم خورده است.وی ادامه 
داد: ورود این مجموعه ها و فعالیت هایی که 
در زمینه های اکتشافات و مطالعات صورت 
داده اند، پیامدهای مطلوبی به همراه داشته 
است.مالنوری متذکر شد: آن چه باید انجام 

اشخاص  و  شرکت ها  که  است  این  شود 
دارای صالحیت تخصصی، تمکن مالی و با 
امکانات و تجهیزات کافی به این حوزه ورود 
کنند تا معادن استان به معنای واقعی فعال 

شوند.وی تاکید کرد: برای ما مهم است که 
هلدینگ هایی همچون گل گهر، چادرملو، 
گهر زمین و مس که از پشتوانه های مالی و 
فنی و مهندسی خوبی برخوردارند، به حوزه 

خراسان  کنند.استاندار  ورود  استان  معدن 
این هلدینگ ها ضمن  افزود: ورود  جنوبی 
همراه  به  را  آنها  گذاری  سرمایه  که  این 
دارد، الگویی برای پیشرفت استان محسوب 
می شود.مالنوری با اشاره به ذخایر معدنی 
استان هم گفت: با وجود این ذخایر در کنار 
دیگر پیشران های توسعه شامل کشاورزی، 
گردشگری و مرز، عنوان محرومیت زیبنده 
خراسان جنوبی نیست. وی به برخی موانع 
شرکت های  فعالیت  و  حضور  راه  سر  بر 
عالقمند به سرمایه گذاری در استان اشاره 
وزارت  مزایده های  برگزاری  افزود:  و  کرد 
صنعت، معدن و تجارت، دست و پای استان 
مجموعه ها  این  با  قرارداد  انعقاد  برای  را 

وزارت  داد:  ادامه  است.مالنوری  بسته 
صنعت، معدن و تجارت باید برای تسهیل 
هلدینگ های  این  سرمایه گذاری  شرایط 
دارای صالحیت که سابقه فعالیت شایسته 
ارائه کند.وی گفت:  را راهکاری  هم دارند 
اگر قرار است معادن، منبع ثروت، اشتغال، 
درآمدزایی و توسعه برای استان باشند، باید 
راه های سرمایه گذاری و بهره برداری از آنها 
هموار شود.این دیدار که با حضور مشاور و 
معاونین وزارت صمت و نیز رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همراه بود، 
به منظور بررسی چگونگی سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ معدنی در استان خراسان 

جنوبی برگزار شد.

شرایطسرمایهگذاریمعدنیدرخراسانجنوبیتسهیلمیشود

سازمان  عمومی  روابط  *مدیرکل 
تعزیرات حکومتی از جریمه ۵۱ میلیارد 
لیتر  هزار   ۳۴۹ قاچاق  برای  ریالی 

گازوییل خبر داد.  
*رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
آموزش  برگزاری ۱۸ دوره  از  بیرجند 
عمومی و تخصصی »امداد و نجات« 

در سطح شهرستان بیرجند خبر داد.
*مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 
اظهار کرد: برنامه کشوری غربالگری، 
تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی 
نوزادان و شیرخواران همزمان با سراسر 

کشور در استان اجرا می شود.
*رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان 
بر  دامپزشکی  نظارت  از  بشرویه 
دام های  شرعی  و  بهداشتی  کشتار 
نذری در ایام محرم در این شهرستان 

خبر داد.
اسالمی  تبلیغات  سازمان  *مدیرکل 
خراسان جنوبی از اعزام نزدیک به هزار 
روحانی به روستا های خراسان جنوبی 

در ایام محرم خبر داد.
میراث  فرهنگی،  اداره  *رئیس 
گردشگری و صنایع  دستی قاینات از 
اضافه شدن ۶ واحد اقامتی جدید به 
تاسیسات گردشگری قاینات تا پایان 

سال ۱۴۰۰ خبر داد.
رسانه  و  فرهنگی  امور  *معاون 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
هزار   ۵ فروش  از  جنوبی  خراسان 
و ۸۲۶ جلد کتاب در طرح تابستانه 

۱۴۰۰ استان خبر داد.

اخبار  کوتاه 

افزایش پنج برابری اعتبارات 
آب روستایی در سال جاری

فاضالب خراسان  و  آب  مدیرعامل شرکت 
جنوبی گفت: اعتبارات بخش آب روستایی 
خراسان جنوبی نسبت به سال گذشته افزایش 
با اشاره به  پنج برابری داشته است. امامی، 
اختصاص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب 
روستایی در سال جاری اظهار کرد: اعتبارات 
بخش روستایی نسبت به سال گذشته  افزایش 
پنج برابری داشته است.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب خراسان جنوبی گفت: بالغ بر ۲۰۰ 
میلیارد تومان در بحث طرح های آبرسانی 
طی  که  دادیم  اختصاص  اعتبار  روستایی 
بحث  در  تحول چشمگیری  آینده  دو سال 
با  امامی  داشت.  خواهیم  روستایی  آبرسانی 
روستای   ۱۸ به  پایدار  آبرسانی  اینکه  بیان 
استان تکمیل و آماده افتتاح است، افزود: در 
حال حاضر به ۳۹۸ روستای خراسان جنوبی 

با تانکر آبرسانی می شود. 

طرح اطعام و احسان حسینی
 در خراسان جنوبی آغاز شد

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: به 
مناسب ماه محرم طرح اطعام و احسان حسینی 
از روز گذشته در استان آغاز شد و تا ۱۵ مهر 
امسال ادامه دارد. رضا سلم آبادی اظهار کرد: 
طرح اطعام حسینی در قالب تهیه، طبخ و توزیع 
غذای گرم و طرح احسان حسینی در قالب 
تهیه، بسته بندی و توزیع بسته های معیشتی 
و بهداشتی میان نیازمندان اجرا می شود.وی با 
بیان اینکه پیش بینی می شود در این طرح ۲۰ 
میلیارد تومان کمک مردمی جمع آوری شود، 
اندازی ۷۲  راه  برای  برنامه ریزی  اضافه کرد: 
آشپزخانه طرح اطعام حسینی به نیت ۷۲ شهید 
کربال در استان انجام شده است. سلم آبادی 
ادامه داد: در این طرح طبخ بیش از ۵۰۰ هزار 
وعده غذای گرم و توزیع بیش از ۲۴ هزار سبد 

غذایی پیش بینی شده است.

گشایش شبکه فن بازار منطقه ای 
خراسان جنوبی

شبکه فن بازار منطقه ای خراسان جنوبی در 
بیرجند به طور رسمی آغاز به فعالیت کرد. 
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس 
گفت: دیروز در مراسمی با حضور مسئوالن 
بازار  فن  شبکه  ششمین  و  بیست  اجرایی 
منطقه ای کشور در خراسان جنوبی آغاز به 
اتصال  را  بازار  فن  از  هدف  وی  کرد.  کار 
عرضه و تقاضای فناوری و کمک به ورود 

فناوری ها به بازار عنوان کرد. 

مدارس خراسان جنوبی
 در اختیار هیئت ها قرار می گیرد

خراسان جنوبی  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
شهرستان ها  کل  ادارات  به  نامه ای  گفت: 
برای در اختیار قرار دادن فضای باز مدارس 
احیای  راه  تا قدمی در  نوشتیم  به هیئت ها 
مجالس حسینی برداریم. واقعی اظهار کرد: 
ما در اداره کل آموزش و پرورش به ادارات 
آموزش و پرورش شهرستان ها نامه زده ایم 
که با توجه به ضرورت و تأکید بر برگزاری 
مجالس در فضای باز با هیئت های مذهبی 
برای  اختیار قرار دادن مدارس  در زمینه در 
برگزاری مجالس سید الشهدا )ع( همکاری 

الزم را داشته باشند.

خراسان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  ایرنا- 
رعایت  دستورالعمل های  گفت:  جنوبی 
پروتکل های بهداشتی در مراسم عزاداری 
به هیئت های مذهبی ابالغ شده که باید 
پروتکل ها داشته  اهتمام جدی در رعایت 
در  ما  اولویت  کرد:  اظهار  رضایی  باشند. 
شهیدان  ساالر  عزاداری  آئین  برگزاری 
حفظ سالمت مردم است. وی عنوان کرد: 
کرونا مشکالت زیادی را در زندگی مردم 

در حوزه های مختلف از جمله مناسک دینی 
و مذهبی و عزاداری ها ایجاد کرده است و 
به خاطر کرونا نماز جمعه ها در اکثر شهرها 
مساجد  فعالیت  برنامه های  و  شد  تعطیل 
تغییر پیدا کرد. رضایی با اشاره به اینکه از 
جمله برنامه هایی که تحت الشعاع ویروس 
برنامه های  گرفته،  قرار  کرونا  منحوس 
اعیاد و عزاداری ائمه اطهار)ع( است، بیان 
کرد: طبیعی است که هیچ کس قائل به 

تعطیلی این مجالس و محافل نیست اما باید 
پروتکل های بهداشتی به خوبی توسط مردم 
شود.  رعایت  مذهبی  هیئات  مسئوالن  و 
وی اظهار کرد: ابالغیه و دستورالعمل ستاد 
ملی کرونا ویژه محروم در خصوص رعایت 
مذهبی  هیئات  به  بهداشتی  پروتکل های 
ملزم  را  خود  ما  همه  باید  که  شده  ابالغ 
مدیرکل  بدانیم.  پروتکل ها  این  اجرای  به 
تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی ادامه داد: 

نیست  مجالس  این  برگزاری  مانع  کسی 
اما باید حتما پروتکل ها را رعایت کنیم تا 
هم به برنامه های دینی و مذهبی خودمان 
برسیم و هم سالمت کسی به خطر نیفتد 
و یا شاهد خاطرات تلخی برای فردی در 
این محافل و مجالس نباشیم. رضایی گفت: 
مردم فهیم خراسان جنوبی سال گذشته در 
رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام محرم 
خیلی خوش درخشیدند و خراسان جنوبی 

دومین استان کشور در محرم سال گذشته 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  حیث  از 
معرفی شد. وی افزود: وقتی از عزاداری ها 
خودمان بیشترین بهره را خواهیم برد که 
نسبت به این مسائل هم توجه داشته باشیم 
و با توجه به اینکه در دهه امر به معروف 
و نهی از منکر هستیم، تذکر در خصوص 
رعایت پروتکل های بهداشتی خود نیز امر 

به معروف است.

هیئت های مذهبی اهتمام جدی در رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند

خبرنگاران جوان- مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: تا مهر 
ماه امسال ۱۲۵ کالس درس جدید در استان 
گفت:  چاوشان  می رسد.  برداری  بهره  به 
افزایش جمعیت دانش آموزان  مهاجرت و 
در مساکن مهر به خصوص در شهرستان 

فضای  شدید  کمبود  با  را  استان  بیرجند، 
آموزشی روبرو کرده است. وی با اشاره به 
این که در ۱۰ سایت مسکن مهر شهرستان 
بیرجند ۳۰۰ کالس درس نیاز است افزود: 
طی برنامه ریزی های انجام شده در مهر ماه 
امسال حدود ۷۰ کالس درس در مساکن 

مهر بیرجند به مرحله بهره برداری می رسد. 
چاوشان با اشاره به این که با بهره برداری 
از ۷۰ کالس درس نیاز ۱۰۰ کالس تامین 
می شود، اظهار کرد: تا مهر ماه امسال حدود 
۴۰ پروژه با ۱۲۵ کالس درس و اعتباری بالغ 
بر ۶۵ میلیارد تومان در استان به مرحله بهره 

برداری می رسد. مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره به این 
که عملیات اجرایی ۲۱۶ پروژه با ۴۸۰ کالس 
درس از پارسال در دست اجرا است، تصریح 
کرد: در تمام مراحل ساخت مدارس، خیرین 
استان مشارکت داشته اند. وی  ادامه داد: با 

توجه به این که پروژه هایی که با مشارکت 
راحت تر  اعتبارات  می شود  انجام  خیرین 
بیشتری  خیرین  است  بهتر  می شود،  اخذ 
کنند.  یاری  آموزشی  فضا های  ساخت  در 
چاوشان بیان کرد: پارسال حدود ۱۵۷ کالس 

درس در استان به بهره برداری رسید.

بهره برداری از ۱۲۵ کالس درس جدید در مهر ماه امسال

مهربان باشیم زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره است به یاد آنهایی که در خاک آرمیده اند.
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A4 فروش کاغذ
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 )کپی مکس اصفهان(
0۹151۶۴2۶5۳

ایزوگام شــرق
0۹۱۵۵6220۵0

0۹۱۵۵62۹033 
بیرجند، میدان توحید 

3244233۱ )بخشی(
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مزروعی تنگل بهدان
آپارتمان ۸7متری سپیده

مزروعی پیرنج، باغ ویال چاج

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده 
انجمن  صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان نهبندان   تاریخ انتشار: ۱400/۵/2۱

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان نهبندان   
روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ ساعت ۹ صبح در محل مسجد امام رضا )علیه السالم( به آدرس 
خیابان آزادی برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم )کارگران ساختمانی شاغل و دارای کارت 
مهارت ساختمانی( دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند. همچنین از اعضایی که 
تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن را دارند دعوت می گردد تقاضای کتبی خود 
را به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی ، کپی کارت عضویت ویک قطعه عکس ۴×۳ حداکثر تا 

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۸ به دفتر انجمن به آدرس یادگار امام تحویل نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی ۲ - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره انجمن به مدت سه سال

۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن به مدت یک سال 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: ۱- اصالح اساسنامه مطابق آیین نامه چگونگی 
تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ۲- 

هیئت مدیرهتعیین منابع مالی انجمن  صنفی  )ورودی و حق عضویت(
امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
نقد و اقساط

 بـرق صنعتـی

اجرا و نظارت کلیه پروژه های 
 صنعتی ، روشنایی و امنیتی

آماده همکاری با کلیه مراکز 
تولیدی،تجاری و صنعتی

شماره تماس 

0۹۱۵666440۵    ساالری

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

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، 
تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک 

0۹15۳۶۳7507 - 0۹15۶217507 - حسینی

شارژ گاز یخچال،ساید  
0۹15۳۶۳5015- ناصری نژاد
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امام حسین علیه  السالم فرمودند:
أنَا قَتیُل الَعبََرةِ الیَذُکُرني مُؤمٌِن إالّ استَعبََر؛

من کشته اشكم؛ هر مؤمنی مرا یاد کند، اشكش روان شود.
)بحار األنوار: ج 44، ص 284(

وزارت خارجه برای افزایش 
واردات واکسن کرونا فعال شود

عنابستانی: خسته بودم سرباز 
را هول دادم

رئیس جمهور از وزیر امور خارجه خواست 
برای  را  پیگیری های الزم  و  اقدامات  تا 
تسریع و افزایش واردات واکسن به کشور 
مدیریت  و  مقابله  رئیسی،  دهد.  انجام 
بیماری کرونا را مهمترین مساله و مشکل 
امروز کشور برشمرد و افزود: مهار شیوع 
است،  یافته  شدت  روز ها  این  که  کرونا 
مثل همه مشکالت حاد دیگر نیازمند آن 
است که تمامی مسئوالن به میدان بیایند 
و همه ظرفیت های کشور و امکانات در 
اختیار دولت قرار گرفته تا دیگر نهاد ها در 
این زمینه به شکل احسن به کار گرفته 
شود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر 
همه ظرفیت های کشور برای مهار شیوع 
کرونا به کار گرفته نشود، خروج از وضعیت 
نامطلوب فعلی سخت خواهد بود، اظهار 
کرد: همه کسانی که تریبون در اختیار دارند 
باید برای مردم تبیین کنند که کنترل کرونا 

نیازمند  نقش آفرینی همگانی  است.

نماینده مجلس خطاب به قوه قضائیه گفت: 
قانون، فصل الخطاب بوده و هست. فرقی 
نمی کند که باالترین مقام اجرایی باشی از 
آن تمکین نکنید یا وزیر باشی و ترک فعلی 
کنی یا خردتر و ساده تر عنابستانی باشی 
که به علت خستگی، سربازی که توهین 
کرده است را هول بدهی. عنابستانی افزود: 
سوگند خوردم از قانون اطاعت کنم و پای 
این سوگند هستم، همچنان که در ۱۵ 
سالگی جانم را در طبق اخالص گذاشتم. 
علی  بدوی،  طبق حکم  پیش  روز  چند 
اصغر عنابستانی به خاطر ماجرای درگیری 
با سرباز راهور به سه ماه و یک روز حبس 

محکوم شده است.

از  مجلس  نماینده  زنگنه،  محسن 
دولت  پیشنهادی  کابینه  لیست  ارائه 
داد.  خبر  اسالمی  شورای  مجلس  به 
طبق  دولت  پیشنهادی  کابینه  اسامی 
است:  زیر  شرح  به  نماینده  این  گفته 
جواد اوجی وزارت نفت، احمد وحیدی 
خاندوزی  احسان  سید  کشور،  وزارت 
وزارت اقتصاد، خطیب وزارت اطالعات، 
جواد  سید  ارشاد،  وزارت  اسماعیلی 

کشاورزی،  جهاد  وزارت  ساداتی نژاد 
میراث  وزارت  ضرغامی  ا...  عزت 
فرهنگی، حمید سجادی وزارت ورزش، 
رضا فاطمی امین وزارت صمت، رحیمی 
وزارت  محرابیان  دادگستری،  وزارت 
وزارت  امیرعبداللهیان  حسین  نیرو، 
آموزش  وزارت  باغ گلی   ، خارجه  امور 
وزارت  عبدالملکی  حجت  پرورش،  و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عین اللهی 

وزارت بهداشت و درمان ، رستم قاسمی 
وزارت راه و شهرسازی، آشتیانی وزارت 
و  مسلح  نیرو های  پشتیبانی  و  دفاع 
زلفی گل برای وزارت علوم به مجلس 
شورای اسالمی معرفی شدند. همچنین 
سید  حکمی  صدور  با  جمهور  رئیس 
مسعود میرکاظمی را به سمت معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور منصوب کرد. این اسامی 

رسما در جلسه روز شنبه هفته آینده در 
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول 

خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
برای  خارجی مجلس گفت: همه چیز 
نابودی رژیم صهیونیستی آماده و عملیاتی 
آن  منتظر  اسالمی  جمهوری  و  است 
فرصت طالیی است تا کار آنها را تمام 
کند. کریمی قدوسی افزود: قطعاً جنگ 

آینده صهیونیست ها با کشورهای محور 
مقاومت و به خصوص حزب ا... منجر به 
نابودی صهیونیست ها و تحقق آن وعده 
در  صهیونیست ها  و  شد  خواهد  الهی 
شرایط فعلی برای روحیه دادن به وضعیت 
خودشان سعی می کنند با اراجیف گویی 

حالی  در  این  دهند.  تغییر  را  وضعیت 
است که رنگ و روی صهیونیست  ها بر 
اثر شکست های پیاپی بهم ریخته شده 
است. وی ادامه داد: صهیونیست ها به لرزه 
افتاده اند و برای  روحیه به سربازان خود 

این حرف ها را می زنند. 

فعال سیاسی اصولگرا گفت: کار آقای 
رئیسی خیلی دشوار است. خداوند به صبر 
و شکیبایی او بیفزاید تا بتواند مشکالت 
را حل کند. حقیقت پور افزود: بزرگترین 
مشکل امروز ما این است که یک ملت 
قهرمان و بزرگ را نسبت به دستاوردهای 

دولت  رفتار  یعنی  کرده ایم.  ناامید  خود 
که  بوده  نحوی  به  دوازدهم  و  یازدهم 
مردم را خسته کرده و نتوانسته مشکالت 
آنان را حل کند. وی ادامه داد: توقعات 
مردم روی زمین مانده است. اولین انتظار 
جوانان این است که شغل داشته باشند 

ما باید به هر نحو ممکن تالش کنیم 
که آنها شغل، امکانات زندگی مناسب، 
داشته  و...  مسکن  ازدواج،  تحصیل، 
از  متاسفانه  افزود:  پور  حقیقت  باشند. 
ظرفیت های ممتاز مملکت برای رشد و 

تعالی استفاده نکرده ایم.

درباره  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
مسئله  را  آن  کرونا،  بیماری  وضعیت 
ایشان  خواندند.  کشور  فوری  و  اول 
رئیس   هفته ای  یک   ضرب االجل 
پیشنهاد ها  جمع آوری  برای  جمهور 
کاری  را  آن ها  درباره  تصمیم گیری  و 
رأس  در  افزودند:  و  برشمردند  خوب 
زمان تعیین شده، جواب قضیه با دقت 

سنجیده و برای هر اقداِم الزم با قاطعیت 
تصمیم گیری و به آن عمل شود. آیت ا... 
خامنه ای در توصیه بعدی به مسئوالن، 
مسئله تأمین گسترده واکسن را مورد 
و گفتند: خوشبختانه  دادند  قرار  تأکید 
با تولید واکسن در داخل مسیر واردات 
خارجی آن نیز هموار شد، در حالی که 
بهای  پرداخت  وجود  با  آن  از  قبل  تا 

واکسن، فروشندگان خارجی بدعهدی 
مسئله  در خصوص  ایشان  می کردند.. 
تأمین دارو برای بیماران نیز گفتند: با 
وجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه ها و 
بیمارستان ها، گفته می شود همان دارو ها 
در بازار آزاد با قیمت چند برابری فروخته 
می شود که این نشان دهنده مشکل در 

شبکه توزیع است و باید حل شود. 

لیست کابینه به صورت رسمی به مجلس ارائه شد

کریمی قدوسی: همه چیز برای نابودی صهیونیسم فراهم است

خدا به رئیسی صبر بدهد، کارش مشکل است

وضعیت عجیب در بازار خودرورهبر انقالب: وضعیت بیماری کرونا مسئله اول و فوری کشور است

رویداد 24 نوشت: مشاهدات بازار نشان می دهد 
خریداری برای خودرو وجود ندارد اما روند قیمت 
خودرو در بازار صعودی است در کنار این موضوع 
بالتکلیفی بازار عاملی شده تا چشم انداز مثبتی برای 
کاهش قیمت خودروها در آینده نزدیک وجود نداشته 
باشد. درحالی که فعاالن صنفی کاهش شدید عرضه 
خودروهای داخلی را عامل اصلی گرانی های اخیر 
می دانند، عبور قیمت دالر از مرز 2۶ هزار تومان 
پیچیدگی مذاکرات  از  ناشی  انتظارات تورمی  و 
هسته ای و تداوم رشد نرخ تورم از دیگر عواملی است 

که به افزایش قیمت خودرو دامن زده است.
آینده بازار مسکن چه می شود؟ 

یک کارشناس بازار مسکن گفت: چهار بازار اصلی 
در ایران شامل بورس، ارز، طال و مسکن زمانی 
به رونق می رسد که منابع مالی قابل توجهی وارد 
آن شود که فعال چنین چیزی نمی بینیم. زینعلی، 
مسکن  بازار  وضعیت  بهبود  مسیر  کوتاه ترین 
را تحرک در بخش تبدیل به احسن دانست و 
گفت: افرادی که هم اکنون مسکن دارند و قصد 
دارند جابه جا شوند منابع مالی چندانی نیاز ندارند 
و می توان با پرداخت تسهیالت به این گروه ها 
فرصت جابه جایی داد. اگر بتوان تحرکی در بازار 
مسکن ایجاد کرد ساخت و ساز افزایش می یابد، 
اشتغال ایجاد می شود، متقاضیان وارد بازار می شوند 

و قیمت ها در یک سطح متعادل قرار می گیرد.  

آشفتگی عجیب در بازار تخم مرغ

فرزاد طالکش گفت: طبق مصوبه نباید قیمت هر 
شانه تخم مرغ بیش از 2۸ هزار تومان باشد. دبیر 
کانون مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه یک ماهی 
هست قیمت تخم مرغ درب مرغداری ها میانگین 
روی ۱۷ هزار تومان حرکت می کند، گفت: این امر 
ناشی از کاهش تولید به دلیل حذف مرغ بود، زیرا 
مرغداری هایی که مرغ سن باال داشته اند، دان به 
آنها اختصاص پیدا نمی کرد از این رو نگهداری 

مرغ برای آنها صرفه اقتصادی نداشت.

هویج به ۴۰ هزار تومان رسید 

تجارت نیوز نوشت: هویج در بازار کمیاب و قیمت 
آن به ۳۸ تا 4۰ هزار تومان رسید! رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه با تائید این خبر گفت: بذر هویج 
آب زیادی مصرف می کند و خشکسالی باعث شده 
که بسیاری از کشاورزان از کشت هویج صرف نظر 
دو  می گویند  میوه  فروشندگان  از  برخی  کنند. 
دلیل برای کمیاب شدن هویج وجود دارد: اول 

خشکسالی و دوم صادرات بی رویه آن.

تمام مرزهای ایران و افغانستان باز شد

ایسنا نوشت: بعد از توقفی که در فعالیت مرزهای 
ایران و افغانستان ایجاد شده بود روز گذشته با باز 
شدن مرز میلک، تمامی مرزهای بین دوکشور باز و 
مبادله کاال صورت می گیرد. از حدود یک ماه پیش 
به دلیل درگیری های داخلی در افغانستان، فعالیت 
در مرزهای ایران با این کشور در مقاطعی متوقف و 

مرزها بسته شده بود.

روغن ارز ۴۲۰۰ می گیرد، ولی از صدر 
گرانی پایین نمی آید 

ایسنا نوشت: روند تغییرات قیمت روغن از این 
کاال  این  ماه گذشته  در چند  دارد که  حکایت 
همواره در صدر افزایش قیمت قرار داشته و در 
مواقعی تا بیش از ۱4۰ درصد گران شده است. 
به تدریج از میزان افزایش قیمت آن کاسته شده 
ولی  همچنان بیشترین افزایش قیمت را در بین 
اقالم خوراکی به خود اختصاص داده است. روغن 
و دانه های روغنی از جمله اقالم اساسی است که 
همچنان با ارز 42۰۰ تومان وارد می شود و تامین 

ارز آن همواره با چالش مواجه بوده است. 

سخنگوی صنعت برق: رکورد جدیدی 
در مصرف برق ثبت شد 

سخنگوی صنعت برق گفت:  با مصرف ۶۷ هزار 
و ۱2 مگاوات، رکورد جدیدی در مصرف برق 
ثبت شد. رجبی مشهدی افزود: نیروگاه های برق 
آبی، امسال محدودیت تولید برق دارد و نیازمند 
همکاری مشترکان در ساعات اوج مصرف برق 
هستیم. در استان های یزد و هرمزگان تا 2۵ 
درصد و در استان های شمالی تا ۳۰ درصد شاهد 

افزایش مصرف انرژی هستیم.

تقاضای اکسیژن ۴.۵ تا ۵ برابر شد

کالنتری، رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی 
و صنعتی  در مورد آخرین وضعیت بازار گاز های 
طبی و صنعتی اظهار کرد: با توجه به شیوع 
موج پنجم کرونا، میزان تقاضای گاز های طبی 
برابر  تا ۵  اکسیژن در بعضی مناطق  4.۵  و 
بیشتر شد. باید کیفیت را کاهش دهیم تا بتوانیم 
ظرفیت را افزایش دهیم که این هم امکان پذیر 
را  عرضه  سطح  نمی توانیم  بنابراین  نیست، 

افزایش دهیم.

نظام گوشت قربانی نیست که هرکس 
سهمی داشته باشد

چهره سیاسی اصولگرا اظهار کرد: اگر تدین و 
اعتقادی وجود داشته باشد نظام گوشت قربانی 
نیست که هر کدام در این مجموعه سهمی 
برای خود داشته باشد. کریمی اصفهانی افزود: 
به اعتقاد من باید در دولت، تعامل باشد تا کارها 
به سرعت پیش برود و افرادی که بر سر کار 
می آیند پاکدست باشند و برای خودشان کار 
نکنند این بار سرعت عمل الزم است و باید 

کاری جهادی صورت بگیرد.

واکنش رضایی درباره انتخابش به عنوان 
استاندار  خوزستان 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی 
به خبر انتخابش به عنوان استاندار ویژه خوزستان 
واکنش نشان داد. محسن رضایی در توئیتی نوشت: 
به شایعات غیرواقعی این روزها توجه نکنید. رهبرم 
سوال کردند که نظرت برای آینده چیست؛ بنده هم 
گفتم من سرباز جناب عالی هستم، هرجایی که 

شما ماموریت بدهید به آن عمل می کنم.

حکم محکومیت آخوندی صادر شد

در پی شکایت سید مهدی هاشمی علیه عباس 
بر  دایر  شهرسازی  و  راه  سابق  وزیر  آخوندی 
“نشر اکاذیب” شعبه ۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان 
را  متهم  این  قطعی محکومیت  تهران، حکم 
صادر کرد. در رای بدوی، عباس آخوندی به ۶۰ 

ضربه شالق و ۳ ماه حبس محکوم شده بود. 

انتخاب زاکانی مشکل قانونی ندارد

اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  عضو 
انتخاب زاکانی مشکل قانونی ندارد، گفت: برای 
تأیید حکم شهردار تهران نیازی به تغییر قانون 
نیست. علوی افزود: در انتخاب زاکانی، قانون 
مجلس، آیین نامه هیئت وزیران و بخشنامه 
سه  مانند  صرفا  کند،  نمی  تغییر  کشور  وزیر 
مورد گذشته در سال های قبل نواقص با صدور 

 بخشنامه چهارم رفع می شود.
ایران و عربستان در بغداد در حال 

مذاکره  هستند

وزیر امور خارجه عراق با تاکید بر ادامه تالش های 
این کشور برای کمک به تنش زدایی میان برخی 
کشورهای منطقه، گفت: مقامات ایران و عربستان 
درحال مذاکره درباره برخی از مسائل و مشکالت  

خود در بغداد هستند.  

میرسلیم: دشمن با استفاده از فضای 
مجازی به دنبال تضعیف نظام است 

نماینده تهران در مجلس از موافقان طرح محدود 
سازی اینترنت موسوم به طرح صیانت است که 
در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی 
و تصویب است. مصطفی میرسلیم در مجلس 
یازدهم گفته است که فضای مجازی در ایران 
»تحت اشراف دشمن« است.امروز فضای مجازی 
کشور با زیرساختی که دولت قبل با گشاده دستی، 
در اختیار آنها قرار داد، تحت اشراف دشمن است 
که از تمام امکانات تبلیغی خود برای حفظ نفوذ 
و تسلط بی حد و حصر خود برای تضعیف نظام و 

اشاعه مفاسد استفاده می کند. 

کریمی اصفهانی: سهم خواهی از رئیسی 
ظلم به ملت است

گروه هایی  گفت:  اصفهانی  کریمی  احمد   
هستند که می خواهند نفرات خود را به دولت 
هیچ  به  دولت  بدانند  باید  که  کنند  تحمیل 
گروهی وام دار نیست و کسی نمی تواند بگوید 
آقای رئیسی به دلیل حمایت ما رأی آورد. این 
نماینده مجلس افزود: بعد از این آقای رئیسی 
مسئولیت تمام تصمیم های قوه مجریه را دارد. 
اوست که در پیشگاه مردم قسم خورده است، 
اوست که مشروعیت ریاست جمهوری اش را با 
تنفیذ رهبری به دست آورده و اوست که باید 
به مردم پاسخ دهد و این گروه های سهم خواه 
خواهند  کجا  آید  پیش  کار  در  مشکلی  اگر 
ناکارآمد را  انتخاب یک وزیر  آیا جواب  بود؟ 

می دهند؟

حاجی دلیگانی: مجلس از دولت 
روحانی نخواهد گذشت

حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس با 
نخواهد  روحانی  دولت  از  اینکه مجلس  بیان 
گذشت، گفت: دولت روحانی با خلق پول باعث 
تورم و سفته بازی شد. روحانی باعث انحراف 
۳۰ درصدی رشد نقدینگی در کشور شد. وی 
همچنین  و  مردمی  دولت  استقرار  با  افزود: 
مجلسی که آماده همکاری است باید اقدامات 

اساسی در همه زمینه ها ایجاد شود. 

برگزاری مراسم عزاداری در اماکن 
سربسته و دسته روی در خیابان ها، ممنوع

وزیر کشور گفت: با پیشنهاد وزارت بهداشت در 
جلسه قرارگاه مصوب شد که در اماکن سربسته 
مراسم عزاداری نباشد، همچنین دسته روی در 
خیابان ها نیز ممنوع خواهد بود. رحمانی فضلی  
با بیان اینکه از همه هیئت ها، مساجد و  برگزار 
کنندگان  مراسم عاجزانه تقاضا می کنیم که 
و  بهداشتی  های  پروتکل  به  مربوط  مسائل 
ابالغیه های مصوب قرارگاه و ستاد ملی را حتما 

مراعات کنند.

اطالعیــه
مجتمع فرهنگی - مذهبی مسجد و هیئت عزاداران محمد رسول ا... )ص(

طبق سنوات گذشته مراسم یادبود متوفیان سال جاری را با حضور خانواده معزز 
شهدا و با رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای باز مسجد برگزار می نماید 

خواهشمند است در صورت امکان عکس متوفی را همراه داشته باشید.

سخنران: حجت االسالم اسدی
 زمان: جمعه 1۴00/5/22 مصادف با ۴ محرم بعد از نماز مغرب و عشاء 

مکان: خیابان غفاری ، بیست متری جرجانی ، مسجد محمد رسول ا... )ص(

دفتر پیشخوان آوا
نمایندگی رسمی رایتل – ایرانسل

جشنواره
 X10  رایتل

 0۹20   ***  ****  
سه رقم ازارقام ستاره دار را خود تان انتخاب کنید

و از مزایای ذیل بهره مند شوید
        10 گیگ اینترنت رایکان

        100 دقیقه مکالمه برون شبکه رایگان
        مکالمه درون شبکه رایگان

       1000 پیامک درون شبکه رایگان
       100 پیامک برون شبکه رایگان

جشنواره 
X50 رایتل

 0۹20   ***  ****  
تمام ستاره ها را با سلیقه خودتان انتخاب کنید 

و از مزایای ذیل بهره مند شوید
      50 گیگ اینترنت رایگان

      500 دقیقه مکالمه برون شبکه رایگان
       مکالمه درون شبکه رایگان

      1000 پیامک درون شبکه رایگان
      500 پیامک برون شبکه رایگان

آدرس: میدان شهدا-  پشت بانک صادرات – ساختمان آوا
@ Pishkhan.ava      ۳22۳۴5۳2


