
سرمقاله

پنجشنبه 22 مهر 1400 * 7 ربیع االول 1443 * 14 اکتبر 2021  روزنامه صبح استان * سال بیست و  پنجم * شماره 5032  

 

 

 

احمدی نژاد زمین بازی
 را عوض کرده است

عبدالرضا داوری  : 

صفحه  6

در نهایت در برجام 
به توافق می رسند

علی مطهری  :

به زودی وضعیت به سمت 
آرامش حرکت خواهد کرد

حاجی دلیگانی :

صفحه  6

صفحه  6

#  من ماسک می زنم

اشتغال بیش از 6 هزار نفر در طرح های صنعتی ستاد خاوران 5بازار خرید طال در استان از سکه افتاد 5اکتشافات معدنی از هفته آینده در خراسان جنوبی آغاز می شود 3

یازده سال بالتکلیفی در واگذاری زمین 
برای احداث کتابخانه مرکزی بیرجند 

کتابخانه مرکزی 
بیرجند  فسیل 
خواهد شد؟

 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: برای 
احداث کتابخانه مرکزی بیرجند در انتظار تحویل 
قطعی زمین هستیم و به همین دلیل اجرای پروژه 
طرح  سال ۱۳۸۸  اسفند  است.  افتاده  تاخیر  به 
ملی ساخت بزرگترین کتابخانه مرکزی خراسان 
جنوبی در شهرستان بیرجند تصویب و یک سال 
بعد کلنگ اجرای این طرح با حضور دبیرکل نهاد 
کتابخانه های کشور... مشروح در صفحه ۵

لغو بیش از 100 پرواز 
 در خراسان جنوبی 
مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با بیان اینکه 
طی هفته ۳۴ پرواز در فرودگاه های استان انجام 
می شود ، گفت: در ۶ ماه گذشته بیش از ۱۰۰ پرواز 
رفت و برگشتی فرودگاه های استان که مربوط به 
شرکت های هواپیمایی ایران ایر و ماهان بوده لغو 
شده است... مشروح در صفحه ۳

سرمقاله

ضرورت تشویق به تزریق واکسن 

 درحالی که کاهش آمار قربانیان و مبتالیان به کرونا طی دو روز امیدها را برای گذر از 
روزهای سخت کرونایی کشور زنده کرده بود، اما تغییر ناگهانی روند همه گیری کرونا 
در روزهای گذشته ،  زنگ های ورود زودهنگام به موج ششم کرونا را به صدا درآورده 
است. تحلیل های آماری نشان می دهد در یکی دو روز اخیر با رشد ۲۰ درصدی نرخ 
ابتال و ۵/ ۱۳ درصدی موارد بستری کرونا درکشور روبه رو بوده ایم که به نظر بسیاری 
از کارشناسان، صدای پای آغاز پیک ششم در کشور است. این در حالی است که 
وزیر کشور نیز در آخرین مصاحبه خود از کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی ابراز 
نگرانی کرده و به لزوم رعایت پروتکل ها توسط شهروندان تاکید کرده است. از طرف 
دیگر کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی با افزایش سرعت واکسیناسیون کرونا در 
کشور همزمان شده و بررسی آخرین وضعیت واردات واکسن نشان می دهد از نیمه 
بهمن سال گذشته تا ۲۰ مهر ماه سال جاری، بیش از ۹۲ میلیون دوز واکسن وارد 
ایران شده است. براساس آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون   ...  ادامه در صفحه ۲

* مهدی آبادی

پاییز کم باران
 پیش روی استان

تغییرات اقلیمی را جدی بگیریم

صفحه ۲

نمایندگی فروش محصوالت ایران رادیاتور 
فروش با اقساط ۳6 ماهه  ) از اکنون به فکر زمستان باشید( 

  آدرس: خراسان جنوبی بیرجند ،خیابان انقالب نبش انقالب ۱ 
۰۵6۳۲۲۳۷۰۷۷ -۰۹۱۵۵6۱۸۳۹۸

آژانس مسافرتی دو یار سیر بیرجند 

@ birjand.tour.doyar.seir آدرس پیج اینستا

تورهای گروهی ، زمینی و هوایی پاییز  

کیش - قشم - کویر نوردی  و... 
)نقد و اقساط( 

آدرس دفتر : خیابان طالقانی-  ساختمان نجال
 ) جنب دارو خانه دکتر محمدی ( ،  طبقه سوم 

تلفن رزرو :  09157617040 )علی نژاد( 

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی

۲۲مهـرماه ) روز جهانی استاندارد ( 
را حضور جناب عالی و همکاران محترم و تمامی تالشگران عرصه ایمنی، بهداشت و سالمت 

جامعه تبریک عرض می نماییم،توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

جناب آقای مهندس مصطفی بذری 
رئیس محترم صنایع فلزی استاندارد خراسان جنوبی 

استاندارد از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد 
روز جهانی استاندارد را خدمت شما و همه همکاران تان تبریک عرض نموده 

موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.
شرکت آسانسور آروین 

جناب آقای مروی مقدم مدیر کل محترم استاندارد خراسان جنوبی 
جناب آقای مهندس بذری 

ریاست محترم صنایع فلزی استاندارد خراسان جنوبی 
بیست و دوم مهر ماه همزمان با روز جهانی استاندارد در تقویم یادآور مفهومی ارزشمند 

و فرصتی جهت تجلیل از فعاالن حوزه استاندارد است. هفته استاندارد را خدمت شما، 
کارشناسان و کارکنان محترم آن اداره صمیمانه تبریک عرض نموده 
موفقیت و سربلندی شما بزرگواران را از خداوند متعال خواستاریم. 

شرکت آسانسورشایان

به سه نفر حسابدار برای کار در شرکت راهسازی 
در شهر بیرجند نیازمندیم.

rah.birjand@gmail.com  

» مناقصه خرید آهن آالت«
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند 

در نظر دارد: انواع پروفیل و ورق فوالدی به حجم تقریبی ۱۰۰۰ تن را جهت فاز سوم پروژه ۷۲۰ 
واحدی شهید سپهبد صیاد شیرازی از طریق برگزاری مناقصه تامین نماید. لذا متقاضیان محترم 
 می توانند حداکثر تا ساعت ۱4:۰۰ مورخ ۱4۰۰/۰۷/۲6 با مراجعه به نشانی: بیرجند - خیابان معلم
خیابان شهید خلیل طهماسبی-مجتمع کوهسنگی ارتش - شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 
۰4 بیرجند و یا با ارسال پیام به واتساپ شماره ۰۹۱۵۱6۰۰۰۳۷ اسناد مناقصه را دریافت نمایند 

و حداکثر تا ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱4۰۰/۰۷/۲8 اسناد مناقصه را به آدرس مذکور تحویل نمایند. 
ضمنا بازگشایی اسناد ساعت ۱4 همان روز خواهد بود.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند

جناب آقای دکتر مروی مقدم مدیر کل محترم استاندارد خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس شخم گر  رئیس محترم اداره استاندارد شهرستان بیرجند 

۲۲ مهـرماه، روز جهانی استاندارد 
را خدمت شما بزرگواران، معاونان، کارشناسان و همکاران پرتالش که بر امر تضمین تولید و عرضه 
محصوالت با کیفیت ، تالش و نظارت می نمایند صمیمانه  تبریک و تهنیت  عرض  می نماییم. 

 کارخانه آب آشامیدنی یامونا

جناب آقای مهندس مروی مقدم 
مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی 

 فرا رسیدن روز استاندارد را حضور جناب عالی ، همکاران محترم و تمامی تالشگران عرصه ایمنی ،
بهداشت و سالمت جامعه تبریک عرض می نماییم 
 توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم. 

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

جناب آقای دکتر مروی مقدم مدیر کل محترم استاندارد خراسان جنوبی 
 جناب آقای مهندس شخم گر رئیس محترم اداره استاندارد شهرستان بیرجند 
هفته استاندارد را خدمت شما عالیجنابان و یکایک همکاران ارجمندتان تبریک و تهنیت 
عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما بزرگواران را در عرصه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی 

از خداوند متعال خواستاریم. 
زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ - شرکت فروزان بیرجند

خوشا آنان که با عزت زگیتی 
بساط خویش برچیدند و رفتند 

زکاال های این آشفته بازار 
محبت را پسندیدند و رفتند 

با کمال تاسف و تاثر به مناسبت 
اولین  سالگرد

 درگذشت پدر عزیزمان 
جواد احمدی )پیشکسوت ورزش باستانی(

 و دومین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان   فاطمه کبری قصری
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ از ساعت ۱6 الی ۱۷ برسر مزارشان )واقع 
در آرمستان قدیم مقابل پل آهنی( با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد، تشریف 

خانواده احمدیفرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

انا هلل و انا الیه راجعون 

چهلمین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه طلعت مخملباف 
)همسر مرحوم حاج سید رضا یوسفی و خواهر آقایان مخملباف(
 امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱6:۳۰ 
بر سر مزار آن مرحومه )بلوک ۴ - قطعه ۴( با رعایت پروتکل 
های بهداشتی برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما سروران 
ارجمند باعث شادی روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان خواهد 

بود. قدوم تان را ارج می نهیم 
خانواده های: مخملباف و یوسفی 

دعوتنامه  تشکیل مجمع عمومی  عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی سلحشوران 
کویر شرق     تاریخ انتشار : 1۴۰۰/۰7/۲۲

جلسه مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق 
 ساعت:۱۵:۰۰روز سه شنبه ۱4۰۰/۰8/۲۵ در محل حسینیه امام جعفر صادق )ع( فلکه اول سجاد شهر

بیرجند برگزار می گردد. از کلیه اعضای پروژه ۱۹8 واحدی معصومیه و اعضای پروژه چهکند دعوت  
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیارخویش به دفتر 

شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز 
از تاریخ انتشار آگهی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. ۱ -کپی شناسنامه 
از صفحه اول و صفحه توضیحات )حتی اگر فاقد توضیحی باشد( از هر صفحه دو سری ۲ -کپی 
کارت ملی )پشت و رو( ۲ سری ۳ - عکس 4*۳ پشت نویسی شده یک قطعه 4 - کپی کارت پایان 
 خدمت )پشت و رو ( یک سری ۵ - کپی آخرین مدرک تحصیلی 6 - گواهی عدم سوء پیشینه 
کیفری ۷ - دو عدد پوشه روغنی آبی و ۲ عدد CD خام. دستورجلسه: - استماع گزارش کتبی هیئت 
مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال  ۱۳۹۹ - طرح و تصویب  بودجه پیشنهادی 
هیئت مدیره برای سال ۱4۰۰ - تصمیم گیری در خصوص  تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت 
مدیره و بازرس شرکت و پرداخت آن تا پایان هر سال مالی - انتخاب هیئت مدیره و بازرس - تعیین 

  هیئت مدیره شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرقخط مشی آتی شرکت تعاونی.



2
سرمقاله

پنجشنبه * 22 مهر  1400 * شماره  5032 

افزایش ۷۶.۵ درصدی جابجایی کاال در خراسان جنوبی

ساالری، سرپرست اداره حمل ونقل کاال اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: ۳ 
هزار و ۱۳۵ تن کاال با ۱۸۴ هزار و ۷۴ سفر باری در 6 ماهه نخست امسال توسط ناوگان باری در  
استان حمل شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۷6.۵ درصدی در تناژ کاال را نشان می دهد.

ضرورت تشویق به تزریق واکسن 

* مهدی آبادی

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( براساس آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون بیش از ۴6 میلیون نفر دوز 
اول واکسن کرونا و نزدیک به 2۱ میلیون نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند که بیانگر واکسیناسیون  
2۵ درصدی مردم کشور است. این در حالی است که طبق نظر کارشناسان باید برای ایمنی جامعه به 
واکسیناسیون 90 درصدی در کشور برسیم که با توجه به این آمار ، راه طوالنی در پیش داریم و باید در 
این خصوص جامعه را به واکسن زدن تشویق کنیم. تحقیقات علمی مشخص کرده است که با تزریق 
دو دوز واکسن به بیش از 9۵ درصد مردم، از آنها در برابر ابتال به عفونت کووید- ۱9 ، موارد شدید این 
بیماری و مرگ و میر ناشی از آن محافظت می شود و می تواند منجر به مصونیت گروهی گردد. همچنین 
ممکن است میزان ایمنی زایی یک واکسن ۸۵ درصد و دیگری 9۵ درصد باشد اما افرادی که واکسن 
می زنند اگر هم به بیماری کووید - ۱9 مبتال شوند، بیماری آن قدر شدید نمی شود که کشنده باشد و 
کار بیمار به بیمارستان و آی سی یو نخواهد کشید، بنابراین تسریع در امر واکسن زدن برای نجات جان 
خود و اطرافیان مان اهمیت زیادی دارد و از آنجایی که تنها راه قطع زنجیره کرونا ، واکسیناسیون است، 
بنابراین این مهم مورد توجه همه دولت ها قرار گرفته و در این مورد کوشش هایی به عمل آمده است. 
این نگاه در مقامات عالی نظام نیز وجود دارد. مسئله واکسیناسیون همیشه جزو دغدغه های مقام معظم 
رهبری نیز قرار داشته و ایشان در این ارتباط فرموده اند: »واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی 
باید با تالش مضاعف و به هر شکل ممکن تأمین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد«. رئیس جمهور 
نیز در یکی از جلسات ستاد اقتصادی دولت دستور داد همه اقدامات و تمهیدات الزم برای تسریع در 
تامین منابع الزم برای واردات واکسن به میزان مورد نیاز با اولویت به کار گرفته شود. در کنار این موارد 
نباید تحت تاثیر شایعات عجیب و غریب درباره واکسن کرونا شویم شایعاتی از جمله اینکه دو تا سه سال 
بعد از تزریق واکسن کرونا افراد می میرند، با تزریق واکسن کرونا به خود کرونا مبتال می شوید، با تزریق 
واکسن ژنتیک بدن انسان دچار تغییر می شود که متاسفانه این صحبت ها و این شایعات موجب شده 
برخی افراد از تزریق واکسن امتناع کرده و جان شان به خطر بیفتد و در حال حاضر فوتی های ما از میان 
همین افرادی است که یا از ترس و یا به واسطه شنیدن این شایعات از تزریق واکسن کرونا امتناع کرده 
اند. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که این ویروس با کسی شوخی ندارد و همه را گرفتار می 
کند. این ویروس می تواند قاتل جان مردم شود و اگر مرگ آنها را رقم نزند، می تواند عوارض جدی بر 
سالمت آنها داشته باشد، بنابراین تنها راه مقابله این است که مردم سیستم دفاعی بدن خود را قوی کنند 
و در این میان تنها تزریق واکسن است که می تواند عامل دفاعی مطمئنی در برابر این ویروس باشد. 
بنابراین با توجه به نقش واکسن در کاهش مرگ و میر در جامعه، واکسن زدن در حقیقت ادای یک 
مسئولیت اجتماعی است و تشویق به تزریق واکسن کرونا عمال نوعی امر به معروف است که باید همه 

افراد جامعه به آن اهتمام داشته باشند.

مهر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مهدویت نباید به یک مذهب منحصر شود، 
گفت: آموزش و پاسخ به شبهات در موضوع مهدویت جدی گرفته شود. حجت االسالم عبادی روز 
گذشته در دیدار با دست اندرکاران بنیاد مهدویت خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوزه مهدویت برخی در 
عرصه پژوهش، عده ای در حوزه نویسندگی و تعدادی نیز در اجرای برنامه فعالیت دارند و از این جهت 
باید با هم هماهنگ باشند. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید مسائل آموزشی در 
حوزه مهدویت جدی گرفته شود، بیان کرد: به سمتی برویم که جوان و نوجوان در موضوع مهدویت 
اطالعات داشته باشد. حجت االسالم عبادی با اشاره به اینکه تربیت افراد برای دفاع از شبهات و 
انحرافات در حوزه مهدویت نیز یک ضرورت است، اظهار کرد: برخی از بنیادها و دستگاه های فعال در 

حوزه مهدویت با مشکل کمبود اعتبار رو به رو هستند که در این زمینه باید همکاری شود.

آموزش و پاسخ به شبهات در موضوع 
مهدویت جدی گرفته شود

خراسان  هواشناسی  مدیرکل  مهر- 
 جنوبی با اشاره به اینکه پاییز کم بارانی 
خواهیم  خراسان جنوبی سپری  در  را 
کرد، گفت: تغییرات اقلیمی را جدی 

گرفته و در این زمینه احساس مسئولیت 
کنیم. علیرضا خندان رو با اشاره به اینکه 
پاییز  پیش بینی ها نشان می دهد که 
کم بارانی را در خراسان جنوبی سپری 
خواهیم کرد، اظهار کرد: این مسئله 

حداقل درباره مهر و آبان صدق پیدا 
وضعیت  ماه  آذر  در  شاید  و  می کند 
بهتر  آن  از  قبل  ماه  دو  به  نسبت 
شود. مدیرکل هواشناسی بیان کرد: در 

در  بارندگی  میزان  گذشته  آبی  سال 
خراسان جنوبی 6۱  میلی متر بوده است 
که نسبت به سال قبل تر 62 درصد و 
نسبت به بلند مدت ۴6 درصد کاهش 
داشته که یک زنگ خطر محسوب 

می شود. خندان رو ادامه  داد: عالوه بر 
کاهش بارندگی ها ما شاهد شیفت پیدا 
کردن بارندگی ها از پاییز و زمستان به 
فصل بهار و تبدیل شدن بارندگی های 

جامد و مالیم به بارندگی های رگباری 
هستیم که آسیب زا هم است. 

وی اظهار کرد: به عنوان مثال بیشتر 
همین 6۱ میلی متر بارندگی به صورت 
رگباری بوده که وقوع سیل را نیز در 

بسیاری از مناطق به همراه داشته است. 
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با 
تأکید بر اینکه یکی از مهمترین علل 
این پدیده تغییرات اقلیمی در سطح 
جهان است، بیان کرد: افزایش گازهای 
انرژی  مصرف  افزایش  گلخانه ای، 
و وسایل نقلیه و ... همه در افزایش 

تغییرات اقلیمی مؤثر است. 
در  مثال  عنوان  به  گفت:  خندان رو 
را  نقلیه  وسایل  میزان  بیرجند  شهر 
نسبت به ۴0 سال قبل مقایسه کنیم، 
آن وقت خواهیم فهمید که چگونه 
و  اقلیمی  تغییرات  افزایش  موجب 
کاهش و تغییر در بارندگی ها شده ایم. 
جهان  سطح  در  اینکه  بیان  با  وی 
زمینه  این  در  زیادی  همایش های 
برگزار شده است، یادآور شد: اگر تک 
تک مردم جهان نسبت به تغییرات 
کنند،  مسئولیت  احساس  اقلیمی 
شاید نتوانیم به شرایط قبل برگردیم 
ولی حداقل از وخیم تر شدن شرایط 

جلوگیری خواهیم کرد.

خبرنگاران جوان- رئیس سازمان پزشکی 
قانونی کشور با بیان اینکه ۴60 مرکز در 
سراسر کشور ارائه خدمت می کند، گفت: 
یکی از این استان ها خراسان جنوبی است 
که پیگیر مصوبات و مشکالت استان در 
حوزه پزشکی قانونی هستم که بخشی 
در استان و بخشی هم در تهران قابل 
حل است. مسجدی، در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: این 

سازمان، خوداتکایی در تامین تجهیزات 
پزشکی قانونی با اتکا به توان جوانان 
کرده  گذاری  هدف  را  کشور  نخبه 
است. وی اظهار کرد: زمانی که آیت ا... 
رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب 
شدند به ایشان گزارش دادم در بیش 
از ۱۵0 شهرستان کشور مرکز قضایی 
داریم ولی مرکز پزشکی قانونی نداریم 
که با حمایت رئیس قوه قضاییه با وجود 

مشکالت مالی و به کارگیری پزشک، 
در ۵0 شهرستان مرکز پزشکی قانونی 
را راه اندازی کردیم. وی افزود: در ۱00 
شهرستان دیگر همچنان این مشکل را 
داریم و مردم حداقل ۸0 کیلومتر با شهر 

دیگر باید مسافت را طی کنند.
 مسجدی گفت: در سال 99 از حدود 6 
میلیون پرونده قضایی که در قوه قضائیه 
تشکیل شد حدود یک سوم و بیش از 

2 میلیون پرونده به پزشکی قانونی ارسال 
شده است و این نشان دهنده نقش این 
سازمان در قوه قضائیه است. وی افزود: 
در بخش  قانونی  پزشکی  کار  بیشتر 
آزمایشگاهی قرار دارد و اگر اختالفی در 
نظام سالمت اتفاق بیفتد چه در حوزه 
معاینات، نزاع ها، درگیری و تصادفات و 
ضرب و جرح ها توسط پزشکی قانونی 

انجام می شود.

 پاییز کم باران  پیش روی استان

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: 

 پیگیر مشکالت خراسان جنوبی هستیم

قاین شهر بدون شهردار
حقانی- بیش از دوماه از شروع به کار شورای جدید در شهر 
قاین می گذرد اما تاکنون هنوز موفق به انتخاب شهردار دومین 
شهر استان نشده اند. رئیس شورای اسالمی شهر قاین گفت: 
تاکنون بیش از ده گزینه رایزنی و به مقامات مربوطه جهت تعیین 
صالحیت معرفی نموده است.  ترحمی  افزود: آخرین گزینه آقای 
مصطفی ترکاشوند بوده که با سابقه رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل فضای سبز و شهرداری رباط کریم، سرپرست معاونت 
خدمات شهری شهرداری گلستان، مشاور عالی شهردار قدس 
را در پرونده خدمتی و اجرایی خود دارد را به استانداری معرفی 
نموده است. وی از استانداری و مسئوالن شهرداری خواست 
هرچه سریعتر پاسخ استعالمات مربوطه را پیگیری تا خللی در 

ارائه خدمات به دومین شهر بزرگ استان وارد نشود.

دهمین دوره مسابقات ملی 
مناظره دانشجویان در بیرجند 

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از آغاز ثبت نام 
مرحله استانی دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در 
بیرجند خبر داد. مرادی گفت: دهمین دوره مسابقات ملی مناظره 
دانشجویان ایران با هدف توانمندسازی دانشجویان در گفتمان های 
علمی و با شعار “مناظره، فرصتی برای یادگیری” توسط جهاد 
دانشگاهی در هفته آخر آبان ماه در سطح دانشگاه های استان به 
صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

طبس، محروم از کمپ ترک اعتیاد
فرمانده انتظامی شهرستان طبس از عدم وجود کمپ ترک اعتیاد 
در این شهرستان گالیه کرد و گفت: متأسفانه ۸0 درصد سارقین 
شهرستان افرادی هستند که اعتیاد شدید به مواد مخدر دارند. 
مریمی، از کشف ۳ تن انواع مخدر طی 6 ماه نخست امسال در 
این شهرستان خبر داد و مطرح کرد: متأسفانه اولویت مصرف مواد 

مخدر در شهرستان با مواد سنتی است.

32435686 -09157063220 - 09365237014 خسروی

لوله بازکنی فوق تخصصی )مدرن برتر(
صددرصد تضمینی و شبانه روزی

تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو - کلیه وسایل ضدعفونی و همراه  
با  رعایت پروتکل های بهداشتی آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی ، شرکت ها و....

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد: خرید پرسی 

غذای مورد نیاز دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه 
آماده  غذای  پروانه  دارندگان  كلیه  به    www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تداركات 
از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا شركت های خدماتی پشتیبانی ذیصالح واگذار نماید، لذا 
 متقاضیان واجد شرایط می توانند حداكثر تا ساعت )09:00( روز یکشنبه مورخ 1400/07/25 

با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
1- محل و مدت انجام کار: دانشکده )فردوس( -  )8 ماه كامل شمسی(  

2 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به 
حساب شماره 4101081652136003  بانك مركزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند )شركت در مناقصه( مطابق با جدول ذیل : 

شماره ردیف
مبلغ تضمین مناقصهشماره فراخوانمناقصه

)ریال(

خرید پرسی غذای دانشکده 100-212000030259000021
2/300/000/000پیراپزشکی فردوس 

3- مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/10
4- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات: خراسان جنوبی - بیرجند - دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - سازمان مركزی - اتاق كار معاونت توسعه و مدیریت منابع 

دانشگاه - روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 ساعت 10:00 
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا كلیه 

پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

آگهی تعیین طول و متراژ پالک ۳۲۳۳ و ۳۲۳۴-اصلی واقع در بخش یک شهر بیرجند
 نظر به اینکه صدیقه محمودی احدی از وراث مرحوم غالمرضا محمودی احدی از مالکین پالک 3233 
و 3234- اصلی واقع در بخش یك شهر بیرجند به آدرس خیابان مطهری 7،پالک 44  درخواست 

تعیین طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک مذكور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به آدرس مالکین 
مجاور وجود نداشته، لذا مراتب به كلیه مالکین مجاور پالک های فوق اعالم كه در مورخه 1400/08/05 در محل این 

واحد ثبتی یا در محل وقوع امالک خویش حاضر گردند. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
حسین براتی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تغییرات شركت ره ساخت اسکان اسفدن )سهامی خاص( به شماره ثبت 5017 و شناسه ملی 
14004846257 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/31 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس شركت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
 بخش مركزی ، شهر بیرجند، محله پاسداران ، خیابان بزرگمهر ، خیابان دهخدا ، پالک 29 ، 
مجتمع بزرگمهر ، طبقه چهارم، كدپستی 9717814961 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1204745(

آگهی تغییرات شركت پارسیان قدرت كویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 3061 و شناسه ملی 
14000015190 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/08 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شد : 1 - مركز اصلی شركت از محل قبلی به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ،
 شهرستان بیرجند، بخش مركزی، محله مدرس ، خیابان عدالت ، كوچه شهید آیت ا... مدرس40]عدالت 7[ ، 
پالک33 ، طبقه همکف، كدپستی 9718664453 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1205008(

ارزان ترين تاکسی بيرجند

تاکسی آنالين

ثبت نام رايگان راننده سواری آقايان / بانوان
جهت همکاری و پیوستن به ناوگان بنت به آدرس میدان شهدا، 

پشت بانک صادرات )ساختمان آوا( مراجعه فرمایید.
مزایای بنت: کمیسیون فقط ۶ درصد

سهمیه بنزین براساس پیمایش خدمات خودرویی، رفاهی و ...

شمـاره تمـاس: 32234532
سفر اول رایگان با نصب اپلیکیشن بنت و ثبت کد تخفیف: 100

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولين قاليشويی صنعتی 

درجه يك 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

به اطالع همشهريان عزيز می رساند:  ختم کالم ا... مجيد
 به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران توسط قاریان قرآن انجام می گردد  و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی  صعب العالج می شود. ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 
        32227177 -  09031618482موسسه خيريه  هيئت ابوالفضلی
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شبکه های اجتماعی پردردسر را از برنامه دانش آموز حذف کنید

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبی گفت: با توجه به حضور ۲۴ ساعته دانش آموزان در فضای مجازی والدین 
باید مراقب گرایش فرزندان شان به سمت استفاده از سایت های با محتوای نامناسب باشند. محمدپور اظهار کرد: با توجه به اینکه آموزش 
همچنان برخط و مدارس غیرحضوری است، باید مراقبت ویژه در استفاده از شبکه های اجتماعی که مربوط به این حوزه است، صورت گیرد.

شهر خالف پرور
 شهروند خالف کار

 سالم. قبال هم در روزنامه شما این مطلب 
لطفا حاال  ام  از مسئوالن خواسته  را 
از  اند  مستقر شده  که شورای جدید 
۵ عضو اکثریت شورا می خواهم در 
صورت امکان جلوی خالف پروری و 
خالف کار شدن شهروندان بیرجندی را 
بگیرند چرا که در سایر شهرها و مراکز 
استان ها ترتیبی اتخاذ شده که اگر قرار 
است امتیازاتی برای ساخت بنای مازاد 
یا طبقات بیشتر بدهند همان ابتدا به 
صورت قانونی و با دریافت وجه انجام 
می دهند اما در شهر ما مد شده است 
کمتر  تراکم  در  را  جواز  باید  اول  که 
بگیرند بعد تخلف کنند و سپس بروند 
کمیسیون و پول مازاد بدهند که یعنی به 
نوعی هم اجازه تخلف را می دهند و هم 
به نوعی تاکید دارند که حتما برچسب 
خالف کار بر پیشانی همه شهروندان 
بخورد. در روزنامه خودتان به نقل از 
یکی از اعضای اقلیت شورا نوشته بودید 
که مخالف جرائم کمیسیونی هستند 
اما لطفا اعضای اکثریت هم در این 
خصوص به یک جمع بندی برسند و 
این برچسب خالف کاری اجباری را از 
پیشانی مردم بردارند. چنانچه به دلیل 
مشغله زیاد اعضای شورا امکان بررسی 
سایر نقاط کشور وجود ندارد می توانید از 
شهر مشهد که به هر حال همه ما سالی 
یکی دو بار مشرف می شویم نمونه 
برداری نمایید که به نظرم آنجا تکریم 
شهروندان هم به شکل خوبی انجام می 
 گیرد. در پایان امیدوارم شهردار جدید

هر چه سریعتر منصوب و به سر کار 
بیاید تا شهر از بالتکلیفی خارج گردد و 

رویکرد شورا هم عملیاتی شود.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

* حضوری شدن کالس ها از پایان 
آبان خب چه  کاری است بگذارید همه 
واکسینه شوند بعد بچه های مردم را 
جایی  است  جالب  مدرسه.  بفرستید 
جایی  کنم  می  تاکید  موکدا  شنیدم 
شنیدم که خانواده ای گفتند فرزندمان را 
فرستادیم مدرسه و تازه از خانواده تعهد 
نکرده  خدایی  فرزندشان  اگر  گرفتند 
کرونا گرفت مدرسه مسئول نیست. به 
نظرتان اگر در یک مدرسه کرونا نگرفته 
باشند کجا گرفته اند؟ به این می گویند 
بی مسئولیتی در قبال جان افراد که واقعا 
تاسف بار است البته امیدوارم مسئولین 

تمهیداتی در این زمینه چیده باشند.

* در خصوص سرمقاله انتخاب فرد یا 
برنامه ، همین مسائل باعث شده ۱۶سال 
از استان شدن بگذرد و ما همچنان اینجا 
مرکز آموزش و یادگیری برای مدیران 
هیچ  که  مدیرانی  باشیم.  غیربومی 
توسعه  ابزار  و  ها  اولویت  از  شناختی 
استان نداشته و فقط مثل مربی فوتبال 
دنبال نتیجه های لحظه ای و ایجاد 
هیجان درمردم و حرکات نمایشی باشند 
و مهمتر از آن اینکه حتی برخی مدیران 
بومی در سازمان ها و ادارات کل نیز از 
این ضعف استفاده و فقط وفقط آمار 
ساختگی ونگویم برایتان که چه ظلمی 
به استان می کنند و آمدن مدیران غیر 
افراد سودجو خوب  برای برخی  بومی 
بوده و با استفاده از عدم شناخت مدیر 
غیر بومی برای خود کاسب می شوند 
والزم است اشاره کرد در برخی موارد 
افراد دلسوز تا یک گزینه بومی مطرح 
می شود چون آن بنده خدا را با شلوار 
زیری دیدند می گویند نه و آنقدر ازش 
تعریف می کنند که حتی باعث جدایی 
خانوادگی می شوند وبنده خدا همسرش 
می گوید تو این بودی ویا آق والدین 
می شود با این تعاریفی که دوستان از او 
می کنند در استان ما رزومه وتوانمندی 

وبرنامه داشتن کیلویی چند ؟

 * برای کمبود معلم اگر کمبود نیرو دارید
خب نیرو بگیرید االن با فوق لیسانس 
بیکارم و جدا از همه حرفا و قانونها واقعا 
عالقه زیادی به دبیری دارم و توانایی و 

دانشش را هم دارم.

* در خصوص بحث انتخاب شهردار 
همانطور که گفته شده شهرداری مدیر 
می خواهد و شاید شهردار منتخب مدیر 
در  چرا  بزرگواران  اما  باشد  توانمندی 
زمان انتخاب شورای شهر دقت کافی 
نمی کنیم فقط برخی بازی ها و دسته 
بندی های نادرست ما را تحت تاثیر قرار 
می دهد و افرادی انتخاب می کنیم که 
گاه هیچ سنخیتی با امور شورا نداشته 
جدای از هر گونه تعصب و توهین به 
اعضای محترم شورای منتخب ولی با 
کمی دقت در رزومه افراد متوجه می 
شوید که چه کردیم ببینید چه کسانی 
با چه مدارک تحصیلی را انتخاب کردیم 
یا ما خودمان دقت ننمودیم ببینیم شورا 
به چه افرادی با چه رزومه و مدرکی نیاز 
دارد و یا خیلی از منتخبین محترم در 
دوره های قبلی چه کردند یا عملکرد 
اید  نموده  دقت  یا  و  داشتند  مثبتی 
افرادی که متخصص و دارای کارنامه 
قابل قبولی هستند اصال کاندیدا نمی 
شوندچرا بعضی ها خیلی تالش دارند 
توانند  می  که  شیوه  هر  با  حتما  که 
انتخاب شوند آیا واقعا اینها برای خدمت 
می آیند؟ افرادی که از شورا شدن فقط 
کت شلوار و ادکلن زدنش را بلد هستند 
همشهری عزیز از ماست که بر ماست.

* حاال که کمبود معلم هست چرا از 
لیسانسه ها بکار نمی گیرید چرا قشر 
جوان تحصیل کرده را بکار نمی گیرید 
فقط فرمالیته ثبت نام استخدامی دارید 
در حالی که بازنشسته هستند آیا خدا را 
خوش می آید که جوانان بیکار باشند و 
فرزندان ما بدون معلم که ناظم مدرسه 
باید کالس مدرسه را به صورت مجازی 
و درس های سال قبل را دوره کند بعد از 
بیست روز از گذشت سال تحصیلی لطفا 

فکر اساسی کنید.

*مسئولین بیخودی می گویند کمبود 
آموزش  استخدامی  امسال  دارند  معلم 
پرورش بهترین نیروها را به خاطر چند 
صدم رد کردند اینهمه نیروی قراردادی 
سرگردان دانشگاه فرهنگیان با ۱۰ یا ۱۵ 

سال سابقه را جذب کنید.

* یک زمانی می گفتند اجازه چند شغله 
بودن را نمی دهند آیا این طرح ورافتاده 

است یا در شهر ما مجاز  شده ؟

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

خراسان   فرودگاه های  مدیرکل  فارس- 
جنوبی با بیان اینکه طی هفته ۳۴ پرواز در 
فرودگاه های استان انجام می شود ، گفت: در ۶ 
ماه گذشته بیش از ۱۰۰ پرواز رفت و برگشتی 
فرودگاه های استان که مربوط به شرکت های 
هواپیمایی ایران ایر و ماهان بوده لغو شده است. 
خراسان جنوبی استانی است که تنها راه حمل 
و نقل فعال و مورد استفاده عموم آن حمل و 
نقل جاده ای است. وجود دو فرودگاه در استان 
و انجام پرواز به مقصدهای مشهد و تهران از 
دیگر راه های حمل و نقل استان است و با 
توجه به عدم راه اندازی راه آهن در استان اغلب 
سفرهای ضروری مردم و مسئوالن از طریق 
حمل و نقل هوایی انجام می شود. اما حمل 
و نقل هوایی نیز با مشکالتی از جمله تأخیر 
و لغو پروازها از طرف شرکت های هواپیمایی 
گالیه  باعث  مشکل  این  که  است  مواجه 
مسافران و مردم استان شده است. طی ۶ ماه 
گذشته از ابتدای سال تا ۸ مهرماه تعداد قابل 
توجه بیش از ۱۰۰ پرواز از پروازهای شرکت 
هواپیمایی ایران ایر و ماهان لغو شده است. 
لغو پرواز در استان باعث می شود مسافران تا 
یک هفته بعد که همان پرواز انجام شود منتظر 
شده و اگر مسافری سفر کاری و درمانی داشته 
باشد به ناچار مجبور به استفاده از حمل و 
نقل جاده ای و طی مسیرهای طوالنی برای 
رسیدن به مقصد است. با توجه به نبود راه آهن 
در استان می طلبد وضعیت پروازها در استان 
به طور مرتب انجام شود تا مسافران برای 
سفرهای طوالنی مجبور به استفاده از حمل 
و نقل جاده ای نباشند.  افزایش و انجام مرتب 
پروازها به مقصد فرودگاه های خراسان جنوبی 
باعث رونق استان نیز می شود که باید در این 
خصوص مسئوالن استانی و نمایندگان استان 
در مجلس شورای اسالمی اقدامات الزم را 

انجام دهند.

انجام ۳۴ پرواز در هفته

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی در مورد 
آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه های استان، 
و  رفت  پرواز  هفته ۳۴  طی  داشت:  اظهار 
برگشت از فرودگاه های استان داریم . وی افزود: 
تعداد ۴ پرواز در مسیر مشهدبیرجندمشهد، تعداد 
۲۶ پرواز در مسیر »تهران- بیرجند- تهران« 
و تعداد ۴ پرواز در مسیر »تهران- طبس- 

تهران« انجام می شود.

مشهد و تهران مقصد پروازهای 
خراسان جنوبی

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با بیان 
این که مقاصد پروازهای استان در حال حاضر 
فقط تهران و مشهد بوده و عمده سفرها 
برنامه  بیان داشت:  این دو شهر است،  به 
پروازهای فرودگاه ها در همه جا به برنامه 
تابستانه و زمستانه تقسیم می شود؛ برنامه 
تابستانه از اواسط فروردین ماه اجرایی شده 
و تا هفته دوم آبان ماه ادامه دارد و از هفته 
دوم آبان تا اواسط فروردین ماه برنامه زمستانه 

است. طهماسبی گفت: طی ۶ ماه گذشته 
۱۰ پرواز به مجموع پروازهای فرودگاه های 
استان افزوده شده اما با توجه به مشکالت 
به وجود آمده برای ایرالین ها شاهد لغو ۶ 
پرواز در فرودگاه های استان بودیم که این 
تعداد پرواز لغو شده توسط همان ایرالین 
است.  شده  جبران  دیگر  ایرالین های  یا 
خراسان  جنوبی  فرودگاه های  مدیرکل 
اظهار کرد: در حال حاضر مقصد پروازهای 
استان تهران و مشهد است و مجاب کردن 
شرکت های هواپیمایی با توجه به شرایط و 
مشکالت اقتصادی برای مقصد دیگری کار 

سختی است و به صرفه و دارای مسافر برای 
شرکت های هواپیمایی نیست.

هدف حفظ برنامه
 زمستانه پروازها است

طهماسبی تبیین کرد: برنامه فرودگاه های 
استان این است که برنامه زمستانه پروازها 
نیاز  فعلی  پروازهای  چراکه  کند  حفظ  را 
مورد  در  می کند.وی  تأمین  را  مسافران 
وظیفه  داشت:  بیان  پروازها،  افزایش 
که  است  زیرساخت  تأمین  فرودگاه  ذاتی 
تأمین شده و می شود، بحث افزایش پرواز 
مسئله ای است که نیازمند پیگیری مسئوالن 
و نمایندگان استان بوده و مستلزم حمایت 
از بخش خصوصی و شرکت های هواپیمایی 
است. مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی 
با بیان این که شرکت های هواپیمایی باید 
اعالم  را  پروازها  تأخیر  و  کنسلی  دالیل 
کنند، افزود: متأسفانه از ابتدای سال تا ۸ مهر 
ماه بیشترین ابطالی پروازهای فرودگاه های 
ایران  به شرکت هواپیمایی  مربوط  استان 

ایر با ۳۵ پرواز؛ ۷۰ پرواز رفت و برگشتی 
بوده است و با توجه به اینکه شرکت ایران 
و  است  مواجه  ناوگان  با کمبود شدید  ایر 
وجود  به  هواپیماها  برای  فنی  مشکالت 
پروازها  تأخیر  و  لغو  شاهد  بیشتر  می آید 
هستیم. طهماسبی در خصوص کنسلی زیاد 
پرواز در فرودگاه های استان که باعث گالیه 
مردم و مسافران طی ماه های گذشته شده 
و شاید بشود، توضیح داد: معموال پروازهایی 
که از بیرجند به تهران انجام می شود ساعات 
اولیه صبح است و مواقعی که یک هواپیما از 
یک شرکت هواپیمایی در این بازه زمانی با 

مشکل فنی مواجه می شود تا زمانی که رفع 
مشکل شده و به خط برگردد پروازهای قبل 
از ظهر این شرکت لغو می شود و شاید در 
همان روز پروازهای ساعات بعد از ظهر این 
ایرالین به سایر استان ها انجام شود در این 
صورت برای مردم و مسافران استان ما جای 
سؤال است که چرا همیشه پروازهای بیرجند 
لغو شده اما پرواز شهرهای دیگر با همین 
ایرالین انجام می شود؟ وی با بیان اینکه 
کنند،  گالیه  دارند  حق  مسافران  و  مردم 
ادامه داد: بارها در جلساتی که با شرکت های 
را  دغدغه  این  شده  برگزار  هواپیمایی 
پیش بینی های  گفته ایم  و  کرده  مطرح 
الزم انجام شود تا پروازهای فرودگاه های 
انجام نشود  با تأخیر  لغو و  خراسان جنوبی 
پروازی  دیگر  شهرهای  در  اگر  چراکه 
لغو شود مسافر به دلیل تعدد پروازها حق 
انتخاب دارد و با پرواز دیگر به مقصد رفته 
و کارش را انجام می دهد اما اگر پروازی از 
فرودگاه های خراسان جنوبی لغو شود مسافر 
هیچ حق انتخابی ندارد و باید تا هفته بعد 

همان روز منتظر پرواز بماند و در این شرایط 
پرواز پر شده و مسافر به ناچار راه دیگری 
را برای رسیدن به مقصد انتخاب می کند.
مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی افزود: 
شرکت ایران ایر پرواز روز جمعه به مقصد 
تهران را کال لغو کرده که با رایزنی هایی که 
انجام دادیم این پرواز را با شرکت پارس ایر 
ایر حدود ۵۰  ایران  برقرار کردیم، شرکت 
درصد پروازها به مقصد مشهد را لغو کرده 
و احتمال دارد طی هفته های باقی مانده از 
برنامه تابستانه تا اواسط آبان باز هم پروازی 
را لغو کند اما تاکنون چیزی در این خصوص 

به فرودگاه های استان اعالم نکرده است.

کمبود ناوگان دلیل لغو پروازها

ایران  شرکت  کرد:  عنوان  طهماسبی 
شرکت  این  پروازهای  تمام  لغو  دلیل  ایر 
وی  می کند.  اعالم  ناوگان  کمبود  را 
خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی ماهان 
نیز طی این ۶ ماه ۳۶ پرواز رفت و برگشتی 
کرده  لغو  ناوگان  کمبود  دلیل  به  را  خود 
است.  مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی 
ناشی  به شیوع ویروس کرونا و خسارات 
از آن به شرکت فرودگاه های استان اشاره 
کرد و افزود: در پی شیوع کرونا و به دلیل 
کمبود مسافر شرکت فرودگاه های استان 
حال  در  و  شد  مالی  خسارات  متوجه  نیز 
حاضر نیز با این مشکالت دست و پنجه 
نرم می کنیم. وی در مورد افزایش قیمت 
بلیط هواپیما، بیان داشت: در حال حاضر 
هواپیماها با ۶۰ درصد ظرفیت مسافر سوار 
می کنند و با توجه به نوسان قیمت دالر، 
به  استان  فرودگاه های  بلیط های  قیمت 

نسبت افزایش خاصی نداشته است. 

پروازها بیشترین چالش

وی در مورد مشکالت و چالش های پروازها 
چالش  بیشترین  داشت:  اظهار  استان،  در 
در مورد فرودگاه های استان بحث پروازها 
راه اندازی  خصوص  در  راهکارهایی  است؛ 
ایرالین های داخلی، خرید هواپیما، حمایت از 
ایرالین های موجود و مشابه این موارد مطرح 
شده و با توجه به اینکه شرایط در ناوگان 
ناوگانی  و  است  هواپیمایی شرایط خاصی 
که داریم همه ناوگان متوسط به باال است 

نیازمند توجه و پیگیری است.

افزایش پروازهای فرودگاه
 بین المللی شهید کاوه بیرجند

از  خراسان جنوبی  فرودگاه های  مدیرکل 
افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی شهید 
کاوه بیرجند طی روزهای گذشته خبر داد و 
گفت: هواپیمایی پارس ایر که پیش از این 
میزبان پرواز روزهای سه شنبه، چهارشنبه و 
جمعه در مسیر »تهران-بیرجند-تهران« بود 
یک پرواز دیگر در روز یکشنبه به مجموع 
پروازهای خود اضافه کرده است.طهماسبی 
افزود: طبق بررسی آمار مرکز استان روزانه 
نیازمند حداقل دو پرواز رفت و برگشت به 
پایتخت است و این اداره کل نیز همواره به 
دنبال برقراری پروازها در ابتدای صبح و پایان 
روز جهت استفاده هر چه بهتر مسافرین و 
مسئولین است و در حال حاضر نیز روزهای 
شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در برنامه 
تابستانی دو پرواز به تهران برنامه ریزی شده 

و پاسخگوی درخواست هم استانی ها است.

 لغو بیش از 100 پرواز در خراسان جنوبی 

بعد از 7 سال، معافیت سهم بیمه کارفرمایان کشاورزی تصویب شد
گفت و گوی ویژه آوا با مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

بازار خرید طال در 
استان از سکه افتاد
و  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  بازار- 
سازندگان طال و جواهر خراسان جنوبی 
گفت: به واسطه نوسانات قیمت بازار 
طال و جواهر در استان رونقی ندارد.

و  خرید  بازار  اظهارکرد:  قربانی مقدم 
ندارد و  فروش طال و جواهر رونقی 
به واسطه نوسانات قیمت مردم تمایلی 
نه برای خرید و نه برای فروش دارند. 
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 
طال و جواهر خراسان جنوبی بیان کرد: 
اهالی صنف طال و جواهر امیدوار بودند 
که با پایان ماه محرم و صفر و شروع 
عروسی  آغاز جشن های  و  ربیع  ماه 
بازار خرید طال نیز رونق بگیرد ولی 
متأسفانه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده 
است. قربانی مقدم ادامه داد: در گذشته 
مردم برای هدیه در تولدها و عروسی ها 
جواهر و طال می خریدند ولی در حال 
حاضر به وسطه گرانی دیگر به سمت 
خرید جواهر نمی آیند و اگر درآمدی 
هم دارند برای نیازهای اساسی خود 
یا به سمت خرید  هزینه می کنند و 
سکه های پارسیان می روند. وی درباره 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  حذف  تأثیر 
از طال گفت: این مهم هنوز ابالغ و 
صورت  در  ولی  است  نشده  اجرایی 
اجرایی شدن به نفع مردم و خریداران 
طال خواهد بود چون ۹ درصد ارزش 
افزوده را برای خرید طال نمی پردازند 
و تنها اجرت از آنان گرفته می شود. 
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 
طال و جواهر در خراسان جنوبی گفت: 
البته در این زمینه به مردم اطالع رسانی 
کافی نشده است و نمی دانند با این 
اتفاق در بازار طال چه رخ خواهد داد 
تا به خرید جواهرات رغبت پیدا کنند. 
قربانی مقدم اظهارکرد: حدود ۱۲ - ۱۳ 
ارزش  بر  مالیات  قانون  قبل  سال 
افزوده طال تصویب و این مالیات به 
اصل قیمت طال اضافه شد و مقدار 
آن از سه درصد شروع و تا ۹ درصد 
افزایش یافت و امیدواریم با حذف آن 
در ماه های آتی به رونق بازار خرید و 
فروش کمک شود. وی درباره تأثیر 
و  طال  فروشندگان  صنف  بر  کرونا 
یادآور شد:  در خراسان جنوبی  جواهر 
در ایام کرونا به ویژه در اوایل آن نه 
جشنی و نه دورهمی بود که مردم به 
بهانه آن اقدام به خرید طال کنند و از 

این جهت بسیار آسیب دیدیم. 

خبر ویژه

بیمه  قانون   ۱۳۶۱ سال  محمودآبادی- 
کارفرمایان کشاورزی مصوب شد، اما این 
قانون برای کارفرمایان این بخش رضایت 
بخش نبود. چراکه آنها مجبور بودند هزینه 
بیمه زیادی را نسبت به درآمدشان پرداخت 
این قانون بیمه  کنند، سال ۱۳۹۳ اصالح 
بعد  به صحن علنی مجلس رفت و حاال 
کشاورزی  بخش  کارفرمایان  سال   ۷ از 
تر  مناسب  ای  بیمه  حق  توانند  می  نیز 
 نسبت به هزینه های خود پرداخت کنند.

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
ایران  در گفت و گو با آوا گفت: کشاورزان 

و کارفرمایان حقیقی و حقوقی، کارگاه های 
کشاورزی با هر متراژ  زمینی  مشمول معافیت 
از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که حداکثر 
۵ نفر کارگر دارند مصوب شد. بازرگان افزود: 
نکته بسیار مهم این است که کشاورزان و 
از  فعالیت  پروانه  دارای  محلی  کارفرمایی 
نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از 
معافیت حق بیمه کارفرما می توانند نام خود 
را به عنوان یکی از مشاغل درصد کارگران 
واحد تولیدی و با پرداخت ۷ درصد حقوق 
پایه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار 
بگیرند. وی با اشاره به اینکه سال ها کشاورز، 
کارفرما محسوب می شد اما نمی توانست 
بیمه رد کند و از هرگونه خدمات بیمه ای 
محروم بود، ادامه داد: امیدواریم نمایندگان 
کشاورزان  حق  احقاق  در  بتوانند  مجلس 
این کشور همچون امروز بدرخشند و ما در 
آینده ان شاءا... بتوانیم رشد و بالندگی بخش 

کشاورزی را احساس کنیم و ملموس باشد.

عدم مدیریت صحیح آب

کمک  و  خشکسالی  شرایط  درباره  وی 
ویژه  به  ها  استان  برخی  در  کشاورزان  به 

خراسان  در  آنچه  گفت:  جنوبی  خراسان 
جنوبی و خیلی از استان های دیگر که بیشتر 
در اقلیم خشک ما قرار دارند اتفاق می افتد 
است  آب  منابع  در  صحیح  مدیریت  عدم 
مخصوصاً در خراسان جنوبی و در آب های 
زیرزمینی، متاسفانه وزارت نیرو در سال های 
گذشته دنبال سیاست ایجاد سد و مدیریت 
در تولید نه در توزیع آب و هدایت آب های 
سطحی داشته و متاسفانه  شاید به توان گفت 
زیر ۷ درصد از انرژی اش را در مدیریت منابع 
آب های زیرزمینی گذاشته است. بازرگان 
افزود: اگر آنقدر وقت و اعتباری که وزارت 
نیرو در طرح های ایجاد سد و هدایت آب 
های سطحی گذاشته بود را در احیای سفره 
های زیرزمینی و آبخوان داری و آبخیزداری  
می گذاشت مطمئناً امروز شرایطی که داریم 
را نداشتیم و این نیازمند آن است که به یک 
مطالبه جدی برای کشاورزان و نه تنها بخش 
کشاورزی بلکه حقابه محیط زیست تبدیل 
شود و از وزارت نیرو، مسئوالن و حاکمیت 
بخش آب این را مطالبه کرد. مشاور نظام 
ایران   طبیعی  منابع  و  کشاورزی  صنفی 
ادامه داد: ما باید به سمتی برویم که باالی 

۶۰ درصد از منابع و بودجه حوزه آب را در 
آبهای زیرزمینی،آبخوان داری و آبخیزداری 
مصرف کنیم، نباید آب را در سطح  ذخیره و 
تجمیع کنیم که از بین ببریم چون خروجی 
بین رفتن رودخانه  از  این قضیه می شود 
ساله  چند  این  در  که  ها  ها،نهرها،تاالب 

گذشته خشک شده اند.

برنامه ای برای برند یاری

سازی  برند  برای  دولت  کمک  درباره  وی 
به ویژه در حوزه زرشک و زعفران و عناب 
ارائه  را  برنامه  جهادکشاورزی  وزیر  گفت: 
و  برندیاری  بحث  برنامه  این  در  که  دادند 
برنامه هایشان  تقویت حوزه صادرات جزو 
 بوده و امیدواریم این وعده ها محقق شود. 
به گفته وی، این موارد شامل فاکتورهای 
زیادی می شود چون در همه نقاط دنیا این 
صنوف و تشکل ها در بخش خصوصی است 
که فعالیت می کند نه دولتی،یعنی شما اگر 
دنبال آن باشید که دولت برندسازی کند هیچ 
وقت این اتفاق نخواهد افتاد. وی ادامه داد: در 
سال گذشته توانستیم بین صنوف استان ها با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنیم  مثال اگر در شمال 

برنج و در جیرفت کرمان محصول دیگری 
مثل خیار خاردار تولید می شود بتوانیم این 
ارتباط را برقرار کنیم که اگر آن منطقه نیاز به 
محصوالت جالیزی و صیفی دارد بتوانند این 
ارتباط را بایکدیگر برقرار کنند تا در ازای آن 
منطقه کرمان و جیرفت از برنجی که توسط 
خود کشاورزان تولید می شود بدون واسطه 
و قیمت مناسب تهیه کنند . یعنی صنوف و 
تشکل های خراسان جنوبی باید روی این ۳ 
محصول کار کنند و با دیگر استانها ارتباط 
بگیرند. وی تاکید کرد: در بحث خارجی هم 
صنوف و تشکل ها و اتاق بازرگانی هستند 
که می توانند این ارتباط را برقرار کند،خیلی 
از کشورها در دنیا خریدار محصول زرشک 
این  متاسفانه  اما  هستند  ایرانی  زعفران  و 
خارجی  برندهای  طریق  از  محصوالت 
افغانستان معرفی می شود. و  اسپانیا   مثل 

وی معتقد است: آنها متوجه این شده اند که 
نباید چشم انتظار آن باشند که دولت برند 
سازی کند،کسی برند سازی می کند که آن 
محصول را دارد،ما باید از شبکه های اجتماعی 
و افراد توانمند در حوزه بیزینس و برندسازی و 

بازار یابی بین المللی استفاده کنیم.



مناسبت ها

سالروز آغاز امامت امام زمان )عج(

نهم ربیع االول، نه تنها نخستین روز امامت امام 
عصر )عج( است، بلکه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در 
تاریخ شیعه به شمار می آید. امامت، یعنی نایب شدن 

از پیامبر و پذیرش ریاست بر تمام اشیا و موجودات، با 
شروطی پدید می آید که نمی توان آن ها را از راه رنج، 
ریاضت، عبادت و تحصیل در تمام عمر به دست 
آورد. پس تعیین امامت فقط با خداوند عزوجل است 
که هر که را خواست تربیت کند، حکمت بیاموزد و 
قابل ریاست و امامت کند؛ البته در نزد خداوند، انسان 
کوچک و بزرگ در این مسئله یکسان است. شاهد 
آن هم، حضرت عیسی )ع( است که در گهواره خلعت 
نبوت پوشید. نیز خداوند در کودکی به یحیی علیه 
السالم وحی فرستاد و در کودکی عقل او را محکم 
و کامل کرد. مثال دیگر اینکه خداوند متعالی در آیه 
تطهیر، حسنین علیهماالسالم را از پلیدی و نادانی به 
دور می داند و این کنایه از ثبوت منصب امامت در 
ایشان است. بنابراین، مانعی ندارد که امام زمان )عج( 
در کودکی به امامت رسیده باشد.غربت و مظلومیت، 
رشته ای است پیوسته، از غدیر تا کربال و از کربال تا 
غیبت. آن ها که آرزو داشتند در سال دهم هجری، در 
سایه سار تک درخت وادی جحفه بودند تا با صاحب 
غدیر بیعت کنند، امروز باید با حجت معبود، مهدی 
موعود بیعت کنند و هر چه در توان دارند، از یاری 
امام زمان خود دریغ ندارند؛ چنان که امام علی علیه 
السالم می فرماید: »خوشا به حال کسی که زمان او را 
درک کند، به دوره او بپیوندد و دوره او را شاهد باشد«. 
نیز ایشان در جایی دیگر می فرماید: »هیچ مرده ای 
باقی نمی ماند، مگر اینکه شادی ظهور مهدی علیه 
السالم در قبرش به او می رسد و آن ها در قبرهایشان 
قائم  قیام  به  را  یکدیگر  و  می کنند  دیدار  هم   با 
)ع(  رضا  امام  می دهند«.  بشارت  السالم  علیه 
می فرماید: »بردباری و چشم به راه گشایش بودن 
چه زیباست«. انتظار کشیدن که از وظایف یاوران 
امام زمان )عج(  است، عملی قلبی و درونی است 
که آثار و برکت های فراوان بیرونی هم دارد. انسان 
منتظر، همواره بریده از این عالم طبیعت و دنیا به نظر 
می رسد؛ یعنی گویا در دنیا به صورت نیم خیز نشسته 
است تا همین که ندای آسمانی به گوشش رسید، از 

سر سفره جهان برخیزد و خود را به آقایش برساند. 

 تره فرنگی برای سالمت روده ها

تره فرنگی یکی از سالم ترین سبزیجات پاییزی 
گرم   ۱۰ حاوی  تره فرنگی  شاخه  یک  است. 
فروکتان است که نوعی فیبر غذایی مهم به شمار 
می رود و دریافت منظم و روزانه آن به بهبودی 

در سالمت روده ها کمک می کند. نکته مهم دیگر 
این است که بخش باالیی تره فرنگی معموال مورد 
استفاده قرار نمی گیرد، اما همین بخش از تره فرنگی 
سرشار از سلولز است. سلولز در گروه فیبر ها قرار 
می گیرد و به ارتقای سالمت روده ها کمک می کند.

درمان عفونت سینوسی در منزل

بیماری  یک  از  بعد  اغلب  سینوس ها  عفونت 
ویروسی معمولی مانند سرماخوردگی یا آنفلوآنزا 
اتفاق می افتد. بهبود عفونت سینوسی در منزل: 
استراحت کردن. نوشیدن مایعات زیاد برای رقیق 

شدن ترشحات.  استفاده از کمپرس گرم روی 
بینی و پیشانی برای کاهش فشار.  استنشاق بخور 
گرم، مثال با ایستادن زیر دوش آب گرم.  استفاده 
از آب نمک برای شستشوی سینوس ها.مصرف 

داروهای برای کاهش تب و گرفتگی بینی.

شکر را کاهش دهید

محصوالت حاوی شکر زیاد می توانند برای کبد 
شما مشکل ایجاد کنند. زیرا بخشی از وظیفة کبد 
آن است که قند را به چربی تبدیل کند. اگر بیش از 
اندازه از شیرینی ها استفاده کنید این قند ها به چربی 

زیاد تبدیل می شوند و این ها در جایی قرار می گیرند 
اندامی را احاطه می کنند که به آن تعلق ندارند. 
در طوالنی مدت مصرف زیاد شیرینی ها می تواند 
باعث بروز بیماری کبد چرب شود. پس کاری را 

انجام دهید که به نفع کبدتان است .

نشانه های احتمالی  لخته خون در بدن

 عالیم مانند سر درد، تاری دید، سرگیجه، از دست 
دادن کنترل بخشی از بدن و تشنج جزء این عالیم 
هستند که باید سریعا به اورژانس مراجعه شود.
بعضی از متخصصان بر این عقیده هستند که 

دل درد شدید را نباید نادیده بگیرید، زیرا می تواند 
عالمت یک مشکل بزرگ باشد و گاهی اوقات 
فرد بدون هیچ دلیلی با دل درد مواجه می شود که 
باید به پزشک مراجعه کند. تنگی نفس معموالً به 
طور ناگهانی ظاهر می شود باید آن  جدی بگیرید.

 مصرف غذاهای شور )گوشت نمک سود شده، کنسروی، همبرگری، سوسیس و کالباس، سبزی های کنسرو 
شده، و نظایر آن(  راکاهش دهید. با توجه به نقش پتاسیم در پیشگیری و درمان فشارخون باال ، در برنامه غذایی 
روزانه از میوه ها، سبزی ها، حبوبات و غالت استفاده شود. زردآلو، گوجه فرنگی، هندوانه، موز، سیب زمینی، آب 
پرتقال و گریپ فروت منبع خوبی از پتاسیم هستند.3. دریافت مقادیر مناسبی منیزیم )به عنوان گشاد کننده عروق( 
از طریق منابع غذایی مانند انواع سبزی با برگ سبز تیره، مغزها ) بادام ، پسته ، فندق ، گردو کم نمک( ، حبوبات، 
نان و غالت سبوس دار توصیه می شود.. شیر و فرآورده های لبنی کم چرب ) کمتر از %5/2 چربي( مصرف کنید.

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

معمای پر شدن استخر آب

امام حسن عسکری )ع( یازدهمین پیشوای شیعیان در 8 
ربیع الثانی سال 232 ه.ق چشم به جهان گشودند. پدر 
ایشان امام هادی )ع( و مادرشان حدیثه است. اعطای لقب 
»عسکری« به ایشان به جهت سکونت اجباری حضرت 
درمحله عسکر سامرا می باشد. ۱۱83 سال پیش در 
چنین روزی، هشتم ربیع االول سال 2۶۰ هجری قمری 
حضرت امام »حسن عسکری« )ع( از نوادگان پاک رسول 
اکرم )ع( در شهر سامرا واقع در مرکز عراق، به شهادت 
رسید.امام حسن عسکری )ع( درسال 232 هجری قمری 

درشهر مدینه متولد شد. پدر گرامیش حضرت امام هادی 
)ع( از نوادگان پیامبر، آراسته به بهترین کماالت و فضایل 
انسانی بود و مادر آن بزرگوار، زنی دانشمند و با فضیلت و 
خیرخواه بود.آن امام بزرگوار، پس از شهادت پدر، رهبری 
و زعامت دینی مسلمانان را به عهده گرفت.دوران امامت 
ایشان به علت تولد امام موعود حضرت مهدی )عج(، 
دوران بسیار دشوار و حساسی بود زیرا ماموران حکومت 
عباسی کامال مراقب بودند تا چنین فرزندی را درصورت 
تولد، از بین ببرند. اما حضرت مهدی )عج( با عنایت و لطف 

خداوند به دنیا آمد و پس از شهادت پدر، از دیده ها غایب 
شد تا به امر و اراده خداوند در آینده ای که تنها خدا به زمان 
آن آگاه است، ظهور کند و بساط شرک و ستم را از پهنه 
گیتی برچیند. امام عسکری )ع( در مکتب علم و دانش خود 
اندیشمندان با فضیلتی را تربیت نمود که هر کدام با بجای 
گذاردن آثار مکتوب در زمینه های گوناگون علوم اسالمی، 
گام های موثری را در جهت رشد و اعتالی معارف اسالمی 
برداشتند.سرانجام در چنین روزی امام حسن عسکری )ع( 

به وسیله زهر مسموم شد و به شهادت رسید.

امام حسن عسکری)ع( ؛ اسوه صبر و پارسایی

یاد یاران 
شهید یوسف قاسمی: ملت عزیز ایران بدانید که این انقالب نعمت بزرگي است و ما باید قدرش را 
بدانیم قدر این انقالبي که امروز در کشور ایران شده است بدانید که لطف خداوند شامل حال شما 

شده است قدر امام را بدانید و از خداوند بخواهید تا او را تا انقالب مهدي  نگه بدارد. پنج شنبه  22  مهر  ۱۴۰۰ * شماره  5۰32
روستای خراشاد4

ُخراشاد روستایی است واقع در 2۴ کیلومتری جنوب 
شرقی بیرجند و واقع در استان خراسان جنوبی. این 
روستا به سبب نخبه پرور و عالم خیز بودن، صنایع 
دستی و نیز زیبایی طبیعی آن شهرت دارد و از جمله 

جاهای دیدنی بیرجند محسوب می شود.
در لغت نامه دهخدا در سال ۱3۴5 در مورد خراشاد 
چنین نوشته شده است: »قریه ای است از بخش 
حومه شهرستان بیرجند، واقع در سی هزار گزی 
جنوب بیرجند. این ناحیه کوهستانی با آب وهوای 

معتدل و ۹28 تن سکنه فارسی زبان است. آب آن 
از قنات و محصوالتش غالت، زعفران و سردرختی 
است. اهالی به کشاورزی و قالی بافی گذران می کنند 
و راه آن اتومبیل رو است. مزرعه گنج آباد و میرزاملک 
و علی آباد و سالم آباد جزء آن است. در آنجا دفتر 
تاریخچه  دارد.«  ازدواج و طالق و دبستان وجود 
روستای خراشاد، به پیش از اسالم بازمی گردد. وجه 
تسمیه این روستا، خود نشان از تاریخ چند هزار ساله 
این روستا دارد. همچنین وجود آثاری مانند قبرستان 
زرتشتی ها )گبرها( در نزدیکی کاریز خراشاد، قلعه 
و تونل های زیرزمینی )که برای مقابله با یورش 
ترکمن ها ساخته شده اند(، واقع شدن در ۴ کیلومتری 
روستای کوچ و نگاره های الخ مزار و... نشان دهنده 

تاریخ بس قدیمی و دیرین این روستا است.
مردم این روستا از نژاد پارس هستند و به زبان فارسی 
تکلم می کنند. ویژگی رفتاری و شخصیتی مردم 
خراشاد، آنان را مردمی آرام صلح جوی، بافرهنگ و 
علم دوست معرفی کرده است. به طوری که اولین 
دبستان در منطقه، به نام دبستان دقیقی در سال 
۱322 به همت دکتر محمد اسماعیل رضوانی در این 
روستا ساخته شد. از ویژگی های جالب توجه خراشاد، 
پرورش افراد و شخصیت های موفق و نخبه بسیاری 
در زمینه های علمی، فرهنگی و اقتصادی است که 
بسیار بیشتر از ظرفیت یک روستا ۱۰۰۰ نفری است. 
به طوری که این منطقه را به مانند منطقه فراهان 
در استان مرکزی به عنوان یک روستای نخبه پرور 
در سطح ایران معرفی کرده است.خراشاد به عنوان 
نخستین روستای هدف صنایع دستی کشور از سوی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شده 

است و از جاهای دیدنی استان به شمار می رود.  

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت در محیطی 

که در آن برای اولین بار خودش را شناخته دست بردارد. 
“مارک کین”

توصیه های تغذیه ای برای کنترل فشار خون در بیماران مبتال 

در یک استخر هر روز دو برابر روز قبل آب 
ریخته می شود؛ مثال اگه امروز ۱ لیتر است فردا 
2 لیتر و پس فردا  ۴ لیتر و  به همین ترتیب 
در روزهای بعدی داخل استخر آب می ریزنند و 
اینکه تو مدت 3۰ روز این استخر کامال پر می 
شود.  حاال سوال اینه که در چه روزی از مدت 

این 3۰ روز، حجم این استخر نصفه است؟!

شماره ۵۰۳۲                        

۲4
۷۱۲

۳4
۸۵۹۶
۶۳۹۵
۹۸۷۶
۳۷۶۲4

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.

۲۶4۷۹۳۱۸۵

۵۷۱۶۸۲۹۳4

۳۸۹4۱۵۷۶۲

۹4۳۵۷۱۶۲۸

۷۲۸۳۶۹4۵۱

۶۱۵۲4۸۳۹۷

۸۳۷۹۲4۵۱۶

۱۹۶۸۵۷۲4۳

4۵۲۱۳۶۸۷۹

جدول سودکو

خـط دائـم
 شمـا را 

خریـداریم 
  خرید و فروش خط رند 

حسیــن راه رو
0915  561  6161  

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

ایزوگام شــرق
0۹۱۵۵۶۲۲0۵0

0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳ 
بیرجند، میدان توحید 

۳۲44۲۳۳۱ )بخشی(

 ثبت  6736

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

۰۹۱۵3637۵۰7 - ۰۹۱۵6۲۱7۵۰7  حسینی

کلیه لوازم منزل شمارا خریداریم  
با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.     ۰۹۱۵۰۵6۲۱۰۰

برگ سبز خودروی سواری هاچ بک به تیپ 206tu3 به 
شماره پالک ایران 74  ۱۱۲ و ۹۹ به نام حسین نوبخت با 

کد ملی ۰۹۱۹4۱7۲۰۵ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کارت دانشجویی متعلق به فاطمه خدادادی فرزند محمد 
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند دارای کد 
ملی ۵63۰۰67۵۱6 و شماره دانشجویی 37۰۹۲۱7۱۰6 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

باغ ۱۲۰۰ متری بهدان - زمین شهرک 
نوفرست - زمین مسکونی حکیم نزاری  

ملک  7۰۰  متری چهکند

 بـرق صنعتـی

اجرا و نظارت کلیه پروژه های 
 صنعتی ، روشنایی و امنیتی

آماده همکاری با کلیه مراکز 
تولیدی،تجاری و صنعتی

شماره تماس 

0۹۱۵۶۶۶440۵    ساالری

فروش و حمل انواع مصالح ساختمانی
 به تمام نقاط استان  

سیمان - گچ - آهک کیسه ای و فله - پودر سنگ - مالت آماده
دیوار گچی - انواع آجر تیغه 10 و 15 و گری -  لوله سیمانی و موزائیک و... 

 انجام پیمانکاری ساختمان از صفر تا صد 
با مصالح مرغوب و استاندارد با نازل ترین قیمت 

مصالح ساختمانی اطلس 

آدرس دفتر : بیرجند- نبش ظفر 22 
تلفن : 05632061045 - 09153618949  با مدیریت عباسی

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    0۹۱۵۸۳4۶۷۷۹- 0۹۹۱۵۱۱۶۳۸۶

صد در صد تضمینی

کیفیت کار خوب را 

امتحان کنید 

سند و برگ سبز و کارت خودروی سواری پراید به تیپ صبا بنزینی به شماره پالک ایران 88 
76۱ ط 8۹ به نام یوسف شکرزاده به کدملی ۰۰۱۲676۹8۵ و شماره موتور ۲۹44۹76 و شماره 

شاسی s۱4۱۲۲88۲6۱۹۱3 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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کرونا بهار زندگی ۳ نفر دیگر را خزان کرد

۳ مورد فوت جدید در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی ثبت شد و فوتی های ناشی از این بیماری به هزار و ۱۶۷ نفر رسید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
 بیرجند گفت: دیروز  ۲۴۱ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۴۹ بیمار جدید شامل ۱۳ مورد بستری و ۳۶ مورد سرپایی، شناسایی شد. 
مهدی زاده افزود: از این تعداد از بیرجند ۲۳ مورد، زیرکوه ۶ مورد، درمیان ۲ مورد، طبس و فردوس هر کدام ۳ مورد، قاینات ۷ مورد و نهبندان ۵ مورد جدید گزارش شد. 

اعتمادیان-  استاندار با تأکید بر این که تاکنون 
مطالعات و اکتشافات قوی و در خور شأنی 
در زمینه معادن استان صورت نگرفته، اظهار 
داشت: با پیگیری ها و رایزنی های متعددی 
متشکل  تیمی  آینده  هفته  شد،  انجام  که 
از ۱۸۰ نفر از متخصصان زمین شناسی به 
استان می آیند تا در چهار شهرستان بیرجند، 
زیرکوه، قاینات و سربیشه، اکتشافات وسیعی را 
انجام دهند. مالنوری در جلسه دیدار با رئیس 
سازمان نظام مهندسی معدن افزود: کار این 
گروه بزرگ و بسیار مؤثر است اما باز هم نمی 
تواند نیاز استان را رفع نماید. به گفته وی؛ 
این گروه به مدت یک سال در استان مستقر 
خواهد بود و میزان اعتباری که برای انجام 
این اکتشافات لحاظ شده ۲۰۰ میلیارد تومان 
است. استاندار خراسان جنوبی گفت: سازمان 
نظام مهندسی معدن با توجه به حوزه اختیارات 
و وظایفی که دارد، به معرفی ظرفیت های 
معدنی استان کمک کند. مالنوری خاطرنشان 

کرد: سازمان نظام مهندسی با استان های 
مختلف در ارتباط است و بر پتانسیل های 
معدنی خراسان جنوبی به طور کامل اشراف 
دارد، لذا می تواند در زمینه معرفی این ظرفیت 

ادامه  به خوبی ورود کند. وی  استان  های 
این  داریم  انتظار  راستا  این  در  آن چه  داد: 
است که با اطالع رسانی درست درخصوص 
فرصت های معدنی استان، از سرمایه گذاران 
اهل و دارای تخصص الزم برای حضور در 

این منطقه دعوت شود. استاندار با تأکید بر 
این که ظرفیت های معدنی بکر و بی نظیر 
استان بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: بر 
اساس اسناد باالدستی و سندهای توسعه ای، 

بر حوزه معدن به عنوان یکی از مهمترین 
محورها و پیشران های اقتصادی و توسعه 
ما  افزود:  مالنوری  ایم.  شده  متمرکز  ای 
معتقدیم چنانچه معادن به طور کامل مطالعه 
شده به بهره برداری برسند و از خام فروشی 

محصوالت معدنی جلوگیری شود،قطع به 
یقین ارزش افزوده ایجاد شده و در اشتغالزایی 
و درآمدزایی استان متأثر خواهند بود. وی با 
اشاره به مطالعاتی که طی سال های گذشته 
صورت  استان  معدنی  های  پهنه  روی  بر 
حاضر ۷۰۰  حال  در  نمود:  تصریح  گرفته، 
پروانه معدنی در استان صادر شده که ۲۳۰ 

مورد آن غیرفعال است.

خراسان جنوبی مستعد
 در ذخایر معدنی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور 
این  های  برنامه  و  اقدامات  تشریح  با  نیز 
سازمان در سطح کشور، خراسان جنوبی را 
استانی مستعد در زمینه ذخایر معدنی عنوان 
کرد و گفت: توجه به معدن و صنایع معدنی 
می تواند اقتصادی پایدار ایجاد نماید. نبئی 
با اشاره به این که تعداد پروانه های صادره 
در خراسان جنوبی حدود ۸ درصد کل پروانه 

تصریح  است،  کشور  در  شده  صادر  های 
نمود: اگر صنایع معدنی توسعه یابد، بدون 
تردید تمامی معادن غیرفعال استان به چرخه 
فعالیت برمی گردند. وی نیز با تأیید صحبت 
استاندار مبنی بر وجود نقص در برخی قوانین 
، متذکر شد: برخی قوانین مخل و مزاحم 
باشند  می  معدن  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
به  را  آنها  رفع  نظام مهندسی  که سازمان 
طور جدی در دستور کار دارد. روابط عمومی 
اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی  سازمان 
کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: با اجرای 
اکتشاف  و  زمین شناسی  تحول  طرح 
ذخایرمعدنی سازمان، پروژه مشترک تحول 
در  ذخایرمعدنی  اکتشاف  و  زمین شناسی 
خراسان جنوبی کلید خورد که طی آن تعداد 
۶۰ ورقه-نقشه زمین شناسی، ژئوشیمیایی، 
شامل  چهارالیه ای  سیستماتیک  اکتشاف 
فلزی، غیرفلزی و کانی های قیمتی در این 

استان تهیه خواهد شد.

اکتشافاتمعدنیازهفتهآیندهدرخراسانجنوبیآغازمیشود

بهره برداری از زائرسرای مشهد 
مقدس، سال 1401 

استاندار خراسان جنوبی از افتتاح و بهره برداری از 
زائرسرای استان در مشهدمقدس در سال ۱۴۰۱ 
خبر داد. مالنوری با بیان این مطلب در جلسه 
نشست اعضای بنیاد زائر خاطرنشان کرد: با 
تمهیدات اندیشیده شده و تأمین منابع مالی مورد 
نیاز، در سال ۱۴۰۱ شاهد افتتاح و بهره برداری از 
زائرسرا خواهیم بود. وی ادامه داد: بر اساس پیش 
بینی های صورت گرفته تکمیل زائرسرا حدود 
۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخشی از 
آن را ما می پردازیم و بخشی نیز در قالب کمک 
های مردمی تأمین خواهد شد. استاندار با اشاره 
به این که زائرسرای استان در مشهد مقدس از 
طرف بنیاد زائر در حال احداث است، تصریح 
نمود: بخشی از اعتبارات احداث این بنا از سوی 
اداره کل راه و شهرسازی و قسمتی نیز از محل 

منابع محلی تأمین شده است.

تزریق واکسن پاستوکووک
 از روز گذشته به دانش آموزان

واکسن پاستوکووک از دیروز به دانش آموزان 
خراسان جنوبی تزریق شد. دبیر ستاد دانشگاهی 
پیشگیری و کنترل کرونا در استان با بیان اینکه 
تاکنون دانش آموزان فقط واکسن سینوفارم 
دریافت می کردند، گفت: با ورود ۱۰ هزار دوز 
واکسن پاستوکووک به استان، این نوع واکسن 
در  امروز  از  و  بیرجند  در  گذشته  روز  از  هم 
شهرستان ها به دانش آموزان تزریق می شود. 
وی افزود: تاکنون ۴۵ هزار و ۳۰۶ نفر از دانش 
آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال، معادل ۵۴.۷۴ درصد آنها، 
علیه کرونا واکسینه شده اند. شریف زاده گفت: 
در واکسیناسیون دانش آموزان استان، شهرستان 
بیرجند با واکسینه کردن ۱۵ هزار و ۴۰۰ دانش 

آموز تاکنون پیشتاز است.

دمای هوا در خراسان جنوبی
 افزایش می یابد

 بنابر پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان 
جنوبی با تضعیف تدریجی سامانه پرفشار جوی 
از امروز )پنجشنبه( روند تغییرات دما در استان 
کل  اداره  شد.  خواهد  گرمتر  هوا  و  افزایشی 
هواشناسی خراسان جنوبی اواخر هفته گذشته 
با صدور هشدار سطح نارنجی )آمادگی( درباره 
نفوذ تدریجی و استقرار سامانه پرفشار جوی در 
سطح زمین، کاهش محسوس و قابل مالحظه 
دما )۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس( و وقوع یخبندان 
در برخی مناطق به ویژه شهرستان های سربیشه، 
قاینات، درمیان و زیرکوه و احتماال مناطق مرتفع 
و کوهستانی بیرجند، خوسف، سرایان و فردوس 

را پیش بینی کرده بود.

اجرای پارکینگ در پروژه های 
ساختمانی، خط قرمز کمیسیون ماده 5

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان جنوبی گفت: اجرای پارکینگ در پروژه 
های ساختمانی، خط قرمز کمیسیون ماده ۵ 
است. محمد فرهادی با بیان این مطلب در 
جلسه کمیسیون ماده ۵ استان خاطرنشان کرد: 
اجرا نکردن پارکینک باعث ایجاد مشکالت 

عدیده ای در پروژه های ساختمانی می شود. 

افتتاح همزمان طرح های آبرسانی
 به 17 روستای استان

با حضور استاندار خراسان جنوبی طرح های 
صورت  به  استان  روستای   ۱۷ به  آبرسانی 
همزمان به بهره برداری رسید. این مراسم به 
مناسبت هفته ملی روستا و عشایر و در محل 
روستای سلم آباد شهرستان خوسف برگزار 
شد. اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها 
۱۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال است. جمعیت 
برخوردار از منافع این طرح ها در ۱۷ روستای 
استان ۷ هزار و ۲۸۶ نفر می باشد. عملیات 
حفاری و تجهیز چاه جدید، ساخت ۲ ایستگاه 
پمپاژ و اجرای ۳ و نیم کیلومتر خط انتقال از 
جمله اقداماتی است که شرکت آب و فاضالب 
استان با مشارکت بنیاد برکت برای اجرای 
پروژه تقویت آبرسانی مجتمع براکوه که در 
محل روستای سلم آباد به بهره برداری رسید، 
انجام داده است. با بهره برداری از این مجتمع 
آبرسانی به سلم آباد و ۱۱ روستای دیگر در 

شهرستان خوسف تقویت می شود.

بیش از ۲50 طرح پیشنهاد
 برای توسعه نهبندان و سربیشه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی گفت: دستگاه های اجرایی، بیش از 
۲۵۰ طرح و پروژه را برای توسعه نهبندان 
و سربیشه پیشنهاد دادند. فرهادی خاطرنشان 
کرد: طی جلسه ای با حضور کلیه دستگاه 
های اجرایی، موضوع بازنگری طرح توسعه 

نهبندان و سربیشه دنبال شد. 

*نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
های  پرونده  بودن  باال  به  اشاره  با 
سقط جنین و قصور پزشکی گفت: 
پیرامون این موارد باید نظارت و دقت 

بیشتری شود.
*مدیر بنیاد مهدویت خراسان جنوبی 
از اجرای ۱۹ عنوان برنامه مهدویت در 
استان خبر داد و گفت: برخی مدیران 
برای حضور در جلسات مهدویت و ستاد 

اقامه نماز سهل انگاری می کنند.
*به گفته رئیس جمعیت هالل احمر 
قائن طی ۶ ماهه گذشته ۶۰۰ نفر از 
جوانان شهرستان آموزش های امدادی 
جمعیت هالل احمر شهرستان را فرا 

گرفته اند.
*معاون امور جوانان اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان جنوبی گفت: ۷۴ درصد 
این  ازدواج در  زوج های متقاضی وام 
استان از ابتدای امسال تا پایان شهریور 

ماه این تسهیالت را دریافت کردند.
*توزیع ۴ هزار و ۷۰۰ بسته غذایی در 
احسان  و  همدلی  رزمایش  ششمین 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در 

استان خراسان جنوبی آغاز شد.
جهاد  سازمان  باغبانی  امور  *مدیر 
کشاورزی خراسان جنوبی از پیش بینی 
برداشت ۲۹۸ تن محصول بِه از سطح 

باغات استان خبر داد.

اخبار  کوتاه 

عمومی  کتابخانه های  مدیرکل  ایرنا- 
احداث  برای  گفت:  جنوبی  خراسان 
کتابخانه مرکزی بیرجند در انتظار تحویل 
دلیل  همین  به  و  هستیم  زمین  قطعی 
اسفند  افتاده است.  تاخیر  به  پروژه  اجرای 
بزرگترین  ساخت  ملی  طرح   ۱۳۸۸ سال 
در  جنوبی  خراسان  مرکزی  کتابخانه 
شهرستان بیرجند تصویب و یک سال بعد 
کلنگ اجرای این طرح با حضور دبیرکل 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور به زمین 

زده شد، اما به دلیل نبود بودجه، مسئوالن 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان هنوز 
نتوانسته اند زمین پروژه را خریداری کنند. 
استان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
بلوار  در  واقع  کتابخانه  این  زمین  گفت: 
و  هزار  متراژ ۹  به  بیرجند  ناصری  شهید 
زمین  این  البته  که  است  مربع  متر   ۱۵۲
متعلق به اداره کل راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی است اما چون نتوانستیم بهای این 
زمین را به موقع پرداخت کنیم، اجرای پروژه 

اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی  متوقف شد. 
اعتبار زیادی برای احداث کتابخانه مرکزی 
بیرجند نیاز است، این پروژه سال ۱۳۹۶ در 
و  فرهنگ  وزارت  ملی  پروژه های  ردیف 
ارشاد اسالمی قرار گرفت و در این برهه 
زمانی رقمی بالغ بر ۴۴۰ میلیون تومان برای 
بهای زمین کتابخانه نیاز بود که به اداره کل 
پرداخت  راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
کتابخانه های  کل  اداره  به  پروژه  زمین  و 

عمومی استان تحویل قطعی شود.

اداره فرهنگ و ارشاد 
فقط 100 میلیون پرداخت کرد

خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
فرهنگ  وزارت  دوره  آن  در  گفت:  جنوبی 
تومان  میلیون  فقط ۱۰۰  اسالمی  ارشاد  و 
اما به دلیل  از بهای زمین را پرداخت کرد 
تاکنون  ارزش زمین،  ندادن کل  اختصاص 
زمین پروژه تحویل قطعی نشده است. وی 
اضافه کرد: در سال جاری جلسه ای با مدیرکل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی داشتیم که 

مشکل تحویل زمین را به طور دائمی حل 
کنیم. حاجی گفت: براساس یک مصوبه و 
دستورالعمل، سازمان ملی زمین و مسکن 
به ادارات کل راه و شهرسازی  این اجازه را 
داده که در زمینه تامین زمین کتابخانه های 
عمومی، زمین را به صورت رایگان یا با اقساط 
۲۰ ساله واگذار کنند. وی افزود: درخواست ما 
این است که اداره کل راه و شهرسازی استان 
این زمین را به صورت رایگان در اختیار ما قرار 

دهد تا کار اجرای پروژه را شروع کنیم.

ایرنا- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی اظهار کرد: درخصوص اجرای 
مجموع  از  خاوران  توسعه  ستاد  برنامه های 
تفاهم نامه های منعقد شده در این ستاد ۱۱ 
تفاهم نامه مربوط به حوزه صنعت، معدن و 
تجارت است. جرجانی، میزان سرمایه گذاری 
این طرح ها را سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت: اشتغالزایی این طرح ها ۶ 

هزار و ۵۰۰ نفر پیش بینی شده است که با 
تحقق و اجرای تفاهم نامه ها تحول عظیمی 
جنوبی  خراسان  معدن  و  صنعت  حوزه  در 
ایجاد خواهد شد. وی گفت: ۲۰ فقره پروانه 
بهره برداری معدنی در نیمه نخست امسال 
این  در  ریال  میلیارد  سرمایه گذاری ۹۷۱  با 
استان صادر شد که از لحاظ سرمایه گذاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت برابر 

افزایش دارد. این مقام مسئول اضافه کرد: با 
صدور پروانه های معدنی زمینه اشتغال ۱۶۰ 
نفر فراهم شده است. وی گفت: میزان اشتغال 
این واحدهای معدنی دو برابر و به لحاظ تعداد 
صدور پروانه یک و نیم برابر نسبت به مدت 
مشابه سال ۱۳۹۹ رشد داشته است. رئیس 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
جنوبی اظهار داشت: همچنین در این مدت ۲۶ 

فقره گواهی کشف با پیش بینی سرمایه گذاری 
استان صادر شد  این  ریال در  میلیارد   ۱۰۸
که از نظر تعداد گواهی حدود سه برابر و به 
لحاظ سرمایه گذاری بیش از چهار برابر شده 
است.  وی عنوان کرد: در زمینه فعال سازی و 
احیای معادن غیرفعال نیز از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۶ واحد معدنی از معادن راکد و غیرفعال 
استان با برگزاری جلسات تعیین تکلیف برای 

این معادن به چرخه تولید بازگشتند. جرجانی 
افزود: از مجموع ۶۵ نوع ماده معدنی شناخته 
شده در ایران، خراسان جنوبی با توجه به ساختار 
زمین شناسی از ذخایر غنی معدنی با تنوع ۵۰ 
نوع ماده معدنی برخوردار است. وی گفت: این 
استان با دارا بودن ۶۹۸ معدن و اشتغال بیش 
از ۱۳ هزار نفر در این بخش یکی از پنج استان 

معدنی کشور  محسوب می شود.

 کتابخانه مرکزی بیرجند فسیل خواهد شد؟

اشتغال بیش از 6 هزار نفر در طرح های صنعتی ستاد توسعه خاوران

یازده سال بالتکلیفی در واگذاری زمین برای احداث کتابخانه مرکزی بیرجند 

استاندار: ۲۳0 پروانه معدنی غیر فعال در استان وجود دارد 

مهربان باشیم زندگی پراز خداحافظی های غیر منتظره است به یاد آنهایی که در خاک آرمیده اند.




