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سرمقاله

تجربه های واقعی از یک اتفاق 

تنها یک اتفاق می تواند بهانه ای شود برای این که دست خیلی ها رو شود، ذات واقعی 
خیلی ها نمایان گردد، توانایی خیلی ها عیان شود و تکلیف واقعیت ها و حقیقت ها 
روشن گردد... . درست مثل ماجرای مهسا امینی که یک اتفاق بود اما توانست خیلی 
چیزها را ثابت کند، درست یا غلط ماجرا یا به عبارتی نحوه برخوردها با این اتفاق، اصاًل 
در این نوشتار مدنظر نیست، اما آن چه اشاره می شود، تکرار تاریخ است که بخش هایی 
از آن را این روزها می شنویم و می بینیم. ما بارها و بارها از این شنیده ایم که جنگ 
های پلکانی دشمن و تاکتیک های معاندین و بدخواهان نظام به فراخور شرایط، در این 
سال ها تغییراتی داشته تا این که در سنوات اخیر به جنگ ترکیبی تبدیل شده، جنگی 
فرهنگی که نرم، آهسته و البته خزنده، اعتقادات و باورها را نشانه گرفته و همچنان 
در حال پیشروی است، بعید می دانم شما هم این عبارت را نشنیده یا نخوانده باشید 
که؛ برای تغییر یک جامعه، کافی است بر زنان آن جامعه تأثیر بگذاریم. این عبارت که 
 جامعه شناسان غربی خیلی هم بر روی آن تأکید دارند، در جنگ   ... ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر
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 واکنش رهبر انقالب به حوادث اخیر؛ 

 آیت ا... خامنه ای : درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند

ایجاد  اغتشاش
برنامه ریزی شده بود

مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسن )ع( : در این حوادث اخیر بیش از همه  به سازمان انتظامی کشور و به بسیج و به ملت ایران ظلم 
شد * به صراحت می گویم این اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود * اظهار تأسف آمریکایی ها 
برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است * آمریکا با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است * وقتی عنصر سیاسی آمریکایی این قضایا را به 
 دیوار برلین تشبیه می کند باید فهمید قضیه چیست * جامعه هنری و ورزشی ما  سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم نیستند

*  پلیس موظف به ایستادن در مقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه است ... مشروح در صفحه 6

جناب آقای سعید جوالن 
 انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 بخشدار گزیک
 که نشان از تدبیر، تعهد، لیاقت و شایستگی تان می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده ، از درگاه خداوند سبحان سربلندی
 و توفیق روز افزون تان را خواستاریم. 

شورا ، دهیاری و اهالی روستای کماچی

جناب آقای غالمحسین حسینی 
ریاست محترم اتاق تعاون خراسان جنوبی 

درگذشت ناباورانه برادر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. ضمن تسلیت 
خدمت جناب عالی و خانواده داغدارتان، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و 

رحمت الهی و برای شما و سایر  بازماندگان صبر و طول عمر باعزت مسئلت می نماییم.

 پرسنل اتاق تعاون خراسان جنوبی

هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفر کرده مان

 مرحوم دکتر عباس الوانی 
هنوز بر قلب هایمان سنگینی می کند و جز پناه بردن به مشیت 

الهی و طلب غفران برای آن زنده یاد چاره ای نیست.
 با این وجود از حضور پرشور و حق شناسانه شما بزرگواران

 به خصوص عزیزانی که حضوری،تماس تلفنی، صدور اعالمیه،
درج آگهی و نصب تاج گل ما را قرین محبت خود قرار دادند 

صمیمانه قدردانی می نماییم.

خانواده مرحوم

                                                       آگهی مزایده عمومی شماره 176
شرکت کویرتایردرنظردارد4 قلم ضایعات، شامل آهن آالت،سیم مسی، باطری وبشکه خالی فلزی را به 

صورت یکجا از طریق مزایده به فروش برساند.ازمتقاضیان دعوت می شود با مد نظر قرار دادن شرایط  

 شرکت در مزایده و پس از بازدید اقالم ضایعاتی، پیشنهاد کتبي خود را تا پایان وقت اداري روز سه شنبه

 مورخ 1401/07/19 در2 فقره پاکت درب بسته به شرح پاکت الف-سپرده شرکت درمزایده، 

پاکت ب- تکمیل فرم شرکت در مزایده قرار داده و به واحد تدارکات کارخانه تحویل نمایند. بازدید 

متقاضیان از اقالم ضایعاتی از مورخ 1401/07/11 لغایت 1401/07/18در ایام و ساعات اداری 

امکان پذیرخواهد بود.شرکت کویرتایردررد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

                                                       آگهی مزایده عمومی شماره 177
شرکت کویرتایر درنظر دارد انواع چوب وتخته های ضایعاتی خود به میزان تقریبی 150 تن موجود 
و 150 تن طی شش ماهه آتی را از طریق مزایده به فروش رساند. ازمتقاضیان دعوت می شود پس 
از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري روز 
مزایده،  در  الف: سپرده شرکت  پاکت  به شرح  بسته  در  سه شنبه  مورخ  1401/07/19درپاکات 
پاکت ب: تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی قرارداده و به واحد تدارکات کارخانه واقع در 
بیرجند کیلومتر 11 جاده کرمان، کارخانه کویرتایر ارسال نمایند.شرکت کنندگان می توانند از تاریخ 
1401/07/11لغایت1401/07/19 درایام و ساعات اداری به محل کارخانه کویرتایر مراجعه و چوب 

های ضایعاتی را رویت نمایند.شرکت کویرتایردررد یک یا همه پیشنهادها مختار است.     
روابط عمومی شرکت کویرتایر

جناب آقای غالمحسین حسینی 
رئیس محترم اتاق تعاون خراسان جنوبی 

با نهایت تاسف  و تاثر درگذشت برادرگرامی تان را تسلیت 
عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم غفران الهی

 و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم. 

اتحادیه صنف خرازان  بیرجند

جناب آقای مهدوی زاده
 با تاسف فراوان درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و 

خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم. خداوند روح بلند آن 
عزیز سفر کرده را با اولیای درگاهش در بهشت محشور نماید و به 

بازماندگان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.

 اتحادیه صنف خرازان بیرجند

جناب آقای غالمحسین حسینی
 رئیس محترم اتاق تعاون خراسان جنوبی 

ضایعه درگذشت برادر گرامی تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم.
  اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد، تنها می توانیم از 

خداوند متعال برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی مسئلت نماییم. 

هیئت مدیره تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند

جناب آقای مهندس رزم 
مدیر محترم تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

با کمال تاسف درگذشت برادر گرامی تان را خدمت شما و خانواده داغدارتان تسلیت 

عرض می نماییم. خداوند متعال روح پاکش را با موالیش امام علی )علیه السالم( 

محشور نماید و به بازماندگان صبر جمیل عنایت فرماید. 

هیئت مدیره تعاونی مسکن ۰۴ بیرجند 
            جناب آقای حاج ابوالفضل نوفرستی

 با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی
 که نشان از تدبیر ، تعهد ، لیاقت و شایستگی تان می باشد صمیمانه  تبریک و 
تهنیت عرض نموده از درگاه خداوند سبحان سربلندی و توفیق روز افزون تان

 را در مسئولیت جدید آرزومندیم. 
کانون همبستگی فرزندان شاهد و ستاد دیدار با پدران آسمانی 
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بیرجند چهارمین مرکز استان سرد کشور

بیرجند صبح دیروز با حداقل دمای ۷ درجه سانتیگراد، چهارمین مرکز استان سرد کشور ثبت شد. زارعی کارشناس هواشناسی گفت: 
شب گذشته کاهش محسوس دمای هوا در بیشتر نقاط استان گزارش شده است. او با اشاره به اینکه امروز شرایط جوی پایدار و 
آرام است، افزود: روند افزایش دما را نیز انتظار داریم. زارعی بیان کرد:  تا پنجشنبه بر سرعت وزش باد در منطقه افزوده می شود.

تجربه های واقعی از یک اتفاق 

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( جامعه شناسان غربی خیلی 
هم بر روی آن تأکید دارند، در جنگ نرم دشمنان، هدفی 
مهم بود که شوربختانه در بخش هایی از جامعه به نتیجه 
هم رسیده است. درست یا غلط نحوه فعالیت گشت ارشاد 
و امر به معروف و نهی از منکر نامتعارفی که متأسفانه باب 
شده و با آن چه در دین مبین اسالم مورد تأکید قرار گرفته، 
فاصله دارد، یک بهانه بود برای این که رسانه های غربی 
خوِد واقعی شان را بیشتر از قبل نشان دهند، این که حوادث 
اخیر ایران، تیتر یک رسانه های دنیا به ویژه فارسی زبانان 
شده و حوادث داخلی ایران را لحظه به لحظه رصد می کنند 
و به درست یا غلط براساس برداشت هایی هدفمند! تحلیل 
می نمایند، به خوبی رویکردهای رسانه ای را نشان می دهد 
و مبین این واقعیت است که هیچ کدام آنها، سنگ ما را به 
سینه نمی زنند و فقط مترصد چنین فرصت هایی هستند 
که از آب گل آلود، ماهی بگیرند. در ماجراهای روزهای 
اخیر یک واقعیت تلخ دیگر هم نمودی عینی پیدا کرد، آن 
هم این که با وجود سامانه های مختلفی که طی این سال 
ها برای درج و پیگیری مشکالت مردمی در دستگاه ها 
طراحی شده، یا حضور مدیران در جمع مردم، یا... هنوز انگار 
جای فضاهایی مناسب برای نقد منطقی خالی است، آن 
هم به این دلیل که یا روند پاسخ گیری در سامانه های 
رسیدگی به شکایات و درج نقدها طوالنی است یا راه حل 
های ارائه شده نتوانسته آن طور که باید و شاید گره گشا 
باشد و یا این که دستورات اکید مقامات باالدستی برای 
رفع و رجوع مسایل مردم، در الیه های کارشناسی، جدیت 
خود را از دست داده و به اما و اگرها گره خورده و معطل 
مانده است. این ماجراها نشانگر یک واقعیت تلخ دیگر هم 
بود، این که نسل جوان ما در سایه کم کاری های حوزه 
های فرهنگی، هویت واقعی خود را هنوز نیافته و بر خالف 
جوانان دهه پنجاه و شصت که به زیور اعتقادات و معنویات 
آراسته بودند و به راحتی دل از هستی خود کندند تا مدافع 
کیان میهن و ناموس ملت باشند، جوان امروزی در سایه 
فعالیت های فرهنگی گسترده رسانه های غربی، در بایدها 
و نبایدها، اصول و فروع، چند و چون ها و چراها و علت ها 
گیر کرده و به واقع نمی داند مسیر درست کدام است؟! و در 
همین سردرگمی ها گاه، بازیچه می شود و راهی به بطالن 
می رود و آینده خود و خانواده اش را به تباهی می کشد. و 
این همه، وظیفه حوزه های فرهنگی را سنگین و سنگین تر 
می کند، شاید راه های رفته گذشته نیاز به بازنگری، تغییر 
یا تکرار دارد، که بدون تردید آسیب شناسی اتفاقات و ریشه 

یابی آنها می تواند راهگشایی مناسب باشد.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از 

طریق 0۹۹۲۲۱3۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

تقدیر از اقدامات و خدمات مدیرکل سرمقاله
بنیاد مسکن استان

جم- همزمان با جلسه شورای حفظ بیت المال در امور اراضی 
ملی و منابع طبیعی استان، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی 
و دادستان عمومی و انقالب مرکز استان با ارسال لوحی، از 
اقدامات و تالش های مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اجرای طرح  رایگان و  قیر  خراسان جنوبی در جذب سهمیه 
نهضت آسفالت معابر روستایی، قدردانی نمودند. به گزارش روابط 

عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی، در قسمتی 
از متن این نامه تقدیر آمده است: بدینوسیله از اقدامات موثر و 
ارزشمند و تالش های خستگی ناپذیر و در خور تحسین جناب 
عالی در راستای اهداف بنیاد مسکن انقالب اسالمی و خدمت 
رسانی مطلوب به جامعه هدف روستایی، به ویژه در جذب سهمیه 
قیر رایگان در استان تشکر نموده و به پاس قدردانی و به رسم 

یادبود این لوح تقدیم شما می گردد.

ضرورت اهتمام مدیران در جذب 
اعتبارات ملی پروژه های استانی

ایسنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی 
بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی برای تسریع در روند 
اجرای پروژه ها تأکید کرد. علیرضا عباس زاده در جلسه بررسی 
پروژه های عمرانی نهبندان، اظهار کرد: کندی در روند اجرای 
پروژه ها به دلیل کمبود اعتبارات قابل قبول نیست و مدیران 
مکلفند برای سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه ها، به جذب 
اعتبار از محل منابع ملی اهتمام ورزند؛ زمان بر شدن اجرای 
پروژه های عمرانی، فرسودگی آنها را به همراه دارد. وی در 
این جلسه که با حضور فرماندار و شهردار نهبندان و نیز مدیران 
انقالب  مسکن  بنیاد  عشایری،  امور  شهرسازی،  و  راه  کل 
اسالمی، منابع طبیعی و آبخیزداری، راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، ورزش و جوانان و جهاد کشاورزی و نیز مدیران عامل 
شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب برگزار شد، دستورات 
الزم را در راستای رفع مشکالت پروژه های عمرانی شهرستان 
نهبندان صادر کرد. گفتنی است؛ معاون عمرانی استاندار در 
سفری که اردیبهشت ماه امسال به نهبندان داشت، از تعدادی 
پروژه های عمرانی شهرستان بازدید کرد. این جلسه به منظور 
پیگیری روند اجرا و تحقق  ۶۹ مصوبه آن سفر صورت گرفت.

ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش گفت: مردم نوعدوست خراسان 
جنوبی در مرحله نخست جشن عاطفه ها که شهریور ماه برگزار شد، 
بیش از ۲ میلیارد و 300 میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند کمک 
کردند. سید علیرضا موسوی نژاد در حاشیه مراسم جشن عاطفه ها 
که در دبستان محدثه بیرجند برگزار شد، افزود: بیش از ۱۸0 هزار 
دانش آموز دختر و پسر دوره های مختلف تحصیلی استان در جشن 

عاطفه ها مشارکت کردند. وی با بیان اینکه ۶0 درصد کمک ها 
غیرنقدی و ۴0 درصد نقدی بوده است، گفت: در حال حاضر بیش 
از ۲0 هزار دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( در 
مدارس خراسان جنوبی مشغول تحصیل هستند که این کمک ها 
بین آنها توزیع شده است.مدیرکل آموزش و پرورش از فعالیت ۲ 
هزار و 500 پایگاه مدارس استان در جشن عاطفه های امسال خبر 

داد و افزود: پویش عاطفه ها محدود به آغاز سال تحصیلی نشده و تا 
پایان سال تحصیلی ادامه دارد. وی تصریح کرد: در جشن عاطفه ها 
دانش آموزان درس نیکوکاری و محبت می آموزند و ما موظفیم مروج 
فرهنگ مهربانی، ایثار، کمک به همنوع و بصیرت در راستای سوق 
دادن جامعه دانش آموزان و اولیا به سمت کارهای عام المنفعه باشیم و 
این فرهنگ را از درون کالس ها به میان خانواده و جامعه نشر دهیم.

۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مردم خراسان جنوبی در جشن عاطفه ها کمک کردند

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:  

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

  و عواید آن صرف بیماران سرطانی  صعب العالج می شود.
ضمناً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود. 

موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی        32227177 -  09031618482

آگهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از امالک واقع در بخش 2 سربیشه
  پیرو آگهی منتشره شماره 463 مورخه 1320/06/25 و به موجب ماده 13 قانون ثبت تحدید حدود پالک های زیر: 

  مزرعه حاجی آباد مود پالک 1216- اصلی بخش 2 سربیشه: الف: ششدانگ 12 قطعه زمین مزروعی 
به پالک های 27 و 32 و 54 و 60 و 76 و 88 و 96 و 103 و 158 و 179 و 184 و 229 و همچنین یک چهارم مشاع از پالک 230 
فرعی 1216 - اصلی بخش 2 سربیشه )جمعا 13 پالک( مالكیت مشاعی وراث مرحوم حسن حقیقی فرزند محمدرضا و وراث مرحومه 
طلعت بگم حقیقی فرزند محمدرضا در تاریخ 1401/08/03 انجام می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 
و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون 

ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 1401/7/12    شناسه آگهی: 1370651

محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

اولین قالیشویی صنعتی  ممتاز 
مجهز به دستگاه شستشوی تمام اتومات 

و گرمخانه اتومات در شرق کشور

صاف صاف
لول   لول  قالیشویي و مبل شویي ایـران

دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir  ghalishooii.iran تخت تخت

 خرید  و فروش  ملک  برای بیرجندی ها  در مشهد مقدس
09151613917  - جعفر خسروی

با تسلیت 8 ربیع االول سالروز شهادت امام حسن عسکری )ع( ، 9ربیع االول آغاز امامت امام زمان )عج( گرامی باد

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 

 شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند
  شماره ثبت: 260  شناسه ملی: 10360011575

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند راس 
ساعت 16 روز چهارشنبه 1401/7/27 در محل سالن اجتماعات امور برق بیرجند واقع در خیابان 
بهشتی برگزار می شود. از تمامی اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنان چه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش به اتفاق به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

 دستور جلسه:۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۰ 
)ترازنامه، سود و زیان، تقسیم سود( 3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه 
سال ۴-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- تصویب بودجه پیشنهادی سال 

۱۴۰۱ 6- تعیین  حق الزحمه مدیرعامل و بازرس و هیئت مدیره 7- تعیین خط مشی آتی شرکت

قصر موبایل راه رو 
 مرکز خرید و فروش خط رند

کد 363کد 362 کد  362 کد 361 کد  361  

0۹15 361 0802 
0۹15 361 0286
0۹15 361 063۹ 
0۹15 361 1287 
0۹15 361 2582 
0۹15 361 4۹23 
0۹15 361 4۹57 
0۹15 361 4۹64 
0۹15 361 51۹6 
0۹15 361 60 66 
0۹15 361 61 83 
0۹15 361 652۹ 
0۹15 361 6 ۹18 
0۹15 361 7854 
0۹15 361 1۹73 
0۹15 361 1642

0۹15 361 47۹۹ 
0۹15 361 4751 
0۹15 361 457۹ 
0۹15 361 448۹ 
0۹15 361 4275 
0۹15 361 6774 
0۹15 361 ۹478 
0۹15 361 ۹073 
0۹15 361 71 68 
0۹15 361 ۹5 63
0۹15 361 ۹7 63
0۹15 361 7648 
0۹15 361 ۹073 
0۹15 361 1۹۹5 
0۹15 361 17۹8 
0۹15 361 1647 

0۹15 362 0801 
0۹15 362 0 364 
0۹15 362 0388 
0۹15 362 03۹1
0۹15 362 03۹4 
0۹15 362 0۹31 
0۹15 362  1412
0۹15 362  2۹64 
0۹15 362  2675 
0۹15 362  320۹ 
0۹15 362 3237 
0۹15 362 61 37 
0۹15 362  644۹ 
0۹15 362  8503 
0۹15 362 ۹12 5 
0۹15 362 1814

0۹15 362 2017 

0۹15 362 0322 

0۹15 362 0342 

0۹15 362 16۹8 

0۹15 362 1630

0۹15 362 1628 

0۹15 362 3577 

0۹15 362 3541

0۹15 36 222 67 

0۹15 36 222 07 

0۹15 36 222 73 

0۹15 363 ۹054 

0۹15 363 ۹281 

0۹15 363  ۹2۹۹ 

0۹15 363  0182 
0۹15 363  0۹03 
0۹15 363 2 ۹03
0۹15 363  0۹22 
0۹15 363  1355 
0۹15 363 2516 
0۹15 363  4827 
0۹15 363 4417 
0۹15 363  512۹ 
0۹15 363  5232 
0۹15 363 57۹8 
0۹15 36 36 855 
0۹15 36 38 36 0 
0۹15 363 8407 
0۹15 363 8482 
0۹15 363 ۹327

آدرس:  میدان ابوذر 
  )حسیـن راه رو   6161  561  0915(

 کد 363

از قبیل: قابلمه، تابه، پلوپز، کیک پز، اسنک ساز و کف اتو

به صورت گرانیتی با 1 سال ضمانت 

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

شعبه  1 : 
بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید 28   تلفن تماس:  05632047250

شعبه 2 :مهرشهر،بلوار ولی عصر)عج(، ابتدای بلوار امام حسین)ع( ، نبش امام حسین )ع( 3     تلفن :   32300575

آدرس : نبش توحید 19  تلفن : 09155629021- 09151611408- 32439492

به درخواست مشتریان عزیز چلو کباب کوبیده ، 
چلوجوجه کباب ،سوپ جو مخصوص و چلو ماهی 

قزل آال با سس مخصوص هم به منوی غذا اضافه شد

مرغ کامل اکبر جوجه
  از 11و نیم تا 23 به صورت یکسره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویرخراسان )سهامی خاص(
شماره ثبت: 1204       شناسه ملی: 10360029387

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص( دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق که مورخ 1401/07/26 راس ساعت 17 در محل شرکت واقع در 

بیرجند، کیلومتر 12 جاده بیرجند - کرمان، جنب شرکت کویرتایر تشكیل می گردد حضور بهم رسانند. چنانچه افراد 
داوطلب عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس شرکت می باشند موظفند حداکثر هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 

شرکت مدارک مورد نیاز را تحویل نمایند. دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:
۱-استماع گزارش هیئت مدیره  2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های ۱399و ۱۴۰۰
3- طرح و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱  ۴-انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی  6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 
عادی سالیانه می باشد.   

   هیئت مدیره شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویرخراسان

ایسنا- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
گفت: پیش از پیروزی انقالب تا کنون که 
۴۴ سال گذشته است هر زمان ما وظیفه خود 
را درست انجام دادیم خدا کار را درست کرده 
است، اما مشکالت موجود محصول کار منفی 
و کم کاری مسئوالن است. حجت االسالم 
والمسلمین سید علیرضا عبادی، در دیدار با 
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: انسان 
اختیار  در  معنوی  و  مادی  امکانات  از  باید 
نهایت بهره را برده و در وظیفه خود کوتاهی 
نکند. نماینده ولی فقیه در خراسان  جنوبی 
افزود: توکل به این معناست که انسان به 

وظیفه بندگی خود عمل کند و مطمئن باشد 
خداوند به او کمک می کند. وی با بیان اینکه 
امروز دولت سیزدهم بر مبنای ایمان پیش 
رفته و شبانه روزی تالش می کند، گفت: 
طرح ها و فتنه های دشمن از ابتدای انقالب 
ایرانیان همواره  با تحمل  اما  داشته،  وجود 

پیروز میدان هستیم.

استاندار تاکید کرد: 
توجه ویژه وزارت علوم به 

دانشگاه های خراسان جنوبی

 استاندار خراسان جنوبی در دیدار با معاون 

اداری، مالی و مدیریت منابع  وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری بر توجه ویژه وزارت علوم 
به دانشگاه های استان تأکید کرد. جواد قناعت، 
با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کرد. در این 
دیدار که در بدو ورود معاون وزیر و در پاویون 
فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند انجام 
شد، درخصوص مسایل مختلف دانشگاه های 
گرفت.  نظر صورت  تبادل  و  بحث  استان 
استفاده از ظرفیت هایی همچون سفر رئیس 
جمهور و اعتبارات وزارتخانه برای کمک به 
توسعه زیرساخت ها در دانشگاه های استان از 

جمله محورهای این گفتگو بود.

ایسنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان جنوبی گفت: مسئله تأمین آب شرب و 
برنامه های  اولویت  در  همواره  مردم  بهداشتی 
استان قرار دارد. محمدرضا طالبی،  در جلسه 
بررسی مسائل آب شرب و کشاورزی روستاهای 
کرد:  اظهار  طبس  اصفهک  و  پیکوه  نیستان، 
مشکالت مربوط به تأمین آب شرب و بهداشتی 
مردم باید همواره با اولویت پیگیری و حل شود. 
وی بیان کرد: بعد از آب شرب و بهداشتی مردم 
در روستاها، موضوع تأمین آب کشاورزی نیز در 
دستور کار قرار دارد و در حد مقدورات پیگیری 

و تأمین می شود. معاون استاندار تصریح کرد: 
کاهش آب قنوات در سالیان گذشته به جهت 
نقاط  از  بسیاری  در  متمادی  خشکسالی های 
استان امری اجتناب ناپذیر است و بسیاری از 
مناطقی که سرشار ازمنابع آبی بوده امروز تحت 

تأثیر خشکسالی قرار دارند.
طالبی، به اختالف بین روستای پیکوه و معدن 
زغالسنگ پروده طبس در زمینه منابع تأمین آب 
اشاره کرد و یادآور شد: کمیسیون آب های زیر 
با رویکردی  مثبت و کارشناسی شده  زمینی 
تا  تعیین کرده  را  پیکوه  به  میزان آب ورودی 

مرتفع  روستا  شرب  و  کشاورزی  آب  مشکل 
شود. وی با اشاره به اینکه زغالسنگ پرورده، 
قطب معدنی کشور است و از اشتغالزایی باالیی 
بین میزان آب  باید  افزود:  نیز برخوردار است، 
مصرفی روستا و معدن، توازن و تناسبی برقرار 
معاون  شود.  مرتفع  مجموعه  دو  نیاز  تا  شود 
آب  هدرفت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  استاندار  
شرکت  پیکوه،  روستای  آب  انتقال  شبکه  در 
پرورده  زغالسنگ  با همکاری  فاضالب  و  آب 
در راستای مسئولیت اجتماعی و اینکه بسیاری 
واحد  این  پیشکسوت  و  کارگری  نیروهای  از 

در روستای پیکوه زندگی می کنند، به صورت 
مشارکتی اقدام به  اصالح شبکه آبرسانی روستا 
کند تا  از این طریق نیز منابع آبی میزان مورد 
نصب  اینکه  بیان  با  طالبی  شود.  تأمین  نیاز 
نیز بخشی  مخزن جدید برای روستای پیکوه 
از مشکالت را حل می کند، تصریح کرد: برای 
تأمین آب مورد نیاز روستای اصفهک نیز مقرر 
شد باتوجه به ساخت و سازهای جدید و با توجه 
به توسعه روستا مخزن 500 مترمربعی  احداث و 
توسعه شبکه نیز در دستور کار حوزه های متولی 

قرار گیرد.

پایبندی به انجام درست کارها توسط مسئوالن، مشکالت را برطرف می کند

تأمین آب شرب و بهداشتی مردم؛ در اولویت خراسان جنوبی
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اهدای عضو مرد ۴۰ ساله بیرجندی به هفت نفر جان دوباره داد

اعضای بیمار مرگ مغزی ساکن بیرجند جان هفت نفر را نجات داد. کلیه های این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه مشهد به دو مرد ۴۴ و ۴0 ساله ساکن 
تربت حیدریه و مردی ۴0 ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد. همچنین کبد زنده یاد حدادی به بانوی 50 ساله ساکن مشهد و قلب وی در بیمارستان امام رضا  

)علیه السالم( مشهد به مرد ۲۴ ساله ساکن قوچان اهدا و پیوند شد. قرنیه های این بیمار نیز  به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ارسال شد.
* ضمن تشکر از مسئولین محترم که 
به فکر ساخت زیربناهای عمرانی برای 
استان هستند و از آنجا که در خبرها 
خواندم قرار است اجالس استانی نماز 
متولیان  از  داشتم  سوالی  شود  برگزار 
سالن اجالس نماز دانشگاه پیام نور که 
با سرمایه گذاری زیاد ساخته شده است 
چرا در اختیار مجموعه های فرهنگی 
قرار نمی گیرد ؟ با آن همه هزینه ای 
که کرده اند آیا درست است درب بسته 
باشد . من شنیدم مسئولین آنجا گفته اند 
برای هر بار استفاده باید چندین میلیون 
 به دانشگاه بدهند ! آیا اینها صحت دارد ؟
به اسم نماز و از بودجه بیت المال یک 
سالن ساخته شده که خاک بخورد و 
 شهروندان نتوانند از آن استفاده کنند ؟
بال  های  ساختمان  این  تکلیف  لطفا 
استفاده ادارات را روشن کنید حداقل به 
بخش خصوصی واگذار کنید تا بتوانند 
از آن بهره برداری به نفع مردم کنند ! 
فکر کنم حکایت برخی ساختمان های 
اداری در استان ما حکایت نه خود خورم 

نه به کسی دهم، شده است. 

*پیامک از همراه اول برام اومده که 
»شما معمولی نیستید، شماره معمولی 
نخرید«. حیف که نمیشد بهش پیام 
بدم بگم: دلت خوشه هاااا. من اونقدرررر 
معمولی هستم که یادم نمیاد آخرین بار 
کی رفتم خرید! حاال بیام با یه ذره پول 

تو جیبم سیم کارت بخرم آخه!

*این زمین ها ی شهرک چهکند چگونه 
واگذار می شود که هر روز یک قطعه رو 
می بینیم خط کشی کردن وفوندانسیون 
می ریزن درصورتی که زمین مربوط به 

کاربری دیگر بوده است.

*اینترنت کی درست میشه؟؟؟؟ کار و 
زندگیم با اینترنت در فضای مجازی  بود 

که اونم شکرخدا بر باد رفت.

 * اونقدر که تو فیلم و سریالهای تلویزیون
شاهد ازدواج و عروسی هستیم، در زندگی 
تشکیل برای  جوونا  نیستیم.   واقعی 
خانواده نیاز به فیلم ندارن، باید مشکالت 

اقتصادی حل بشه.

 * از مدیریت پروازهای استان کمال تشکر
را داریم که سفر به تهران و گرفتن بلیت 
تقریبا برای افراد بدون پارتی یک آرزوی 
محال شده است. دفاتر هواپیمایی اگر 
و  استانداری  کارمندان  برای  بار  چند 
نمایندگان هم بلیت صادر نکنند قطعا 
یکی پیدا می شود برای این مردم یک 

رایزنی انجام و چند پرواز اضافه نماید. 

 * از جلسه تنظیم بازار متشکرم از اینکه
 دارند بازار مرغ را مدیریت می کنند متشکرم
اما اینکه بازار دستوری باشد واقعا شدنی 
نیست باالخره یکجا فروشنده، یکجا 
تولید کننده و حتی یکجا مصرف کننده 
کم می آورد. حکایت این برنامه ریزی 
ها مثل این است شما آب که همان 
را  است  روان  و  مایع  و  است  اقتصاد 
بخواهید با دستور به سمت مخالف شیب 
زمین هدایت کنید. در این مواقع اگر 
جریانات کمکی مثل پمپ حمایت کند 
 شاید این اتفاق بیفتد اما اگر قرار باشد
یک نفر دستش رو پر آب کند و هی آب 
را هل بدهد به سمت باال باالخره حدی 

دارد و باز دوباره آب برمی گردد.

* در خصوص موضوع سنگ اندازی در 
ادارات بیرجند ، تنگ نظری در تمامی 
 ادارات خراسان جنوبی به وضوح قابل 
 مشاهده است. احتماال آب و هوای  استان 

در این خلق و خو موثره!!!!

 * در خصوص اتاق مدیران که نوشته بودند 
باید آقای استاندار دستور بدهند همه 
مدیران متراژ اتاق خود را اعالم نمایند 
آنوقت خیلی چیزها مشخص خواهد شد 

* آقای استاندار کی قرار است مسببین 
 وضع موجود ادارات را ترک کنند. هر
چه مدیر خوب و توانمند بود به اسم 
تغییرات دولت جدید عوض کردید ولی 
مدیران ضعیف و ناکارآمد را نگه داشتید 
بنده به دولت آقای رئیسی رای نداده ام 
مدیران  بخواهد خروجی عملکرد  که 
ناکارآمدی باشد. کاش بر عکس عمل 
می شد و توانمند ها را نگه می داشتید و 

ناکارآمد ها را عوض می کردید.

* از مسئولین محترم راه و شهرسازی 
در  حداقل  ها  گرانی  علیرغم  که 
شهرستان ها بحث مسکن ویالیی را 
پیگیری کردند ممنونیم انصافا دیگر در 
یک شهر کوچک آپارتمان نشینی ستم 

است. 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

ارگ بیرجند  دوباره
 در بند می شود ؟

اینقدر  داشتم  مسئوالن  از  سوالی 
که  دادید  و سنگین  رنگین  شعارهای 
می  گرفته  فرمانداری  از  بیرجند  ارگ 
شود و برای عموم در دسترس قرار می 
گیرد کلی خوشحالی کردیم حاال دوباره 
در روزنامه خواندم که قرار است تبدیل 
 به ساختمان اداری میراث فرهنگی شود .

چه سر تو کاله چه کاله تو سر به هر 
حال گویا قرار نیست برای تاریخ و مردم 
 بیرجند با این جابه جایی اتفاق خوبی بیفتد.

همیشه از خودم می پرسیدم چرا میراث 
فرهنگی رفته اتاق های باغ اکبریه را که 
محل توجه و بازدید گردشگران است را 
به ساختمان اداری تبدیل کرده بعد که 
از آنجا رفتند خوشحال شدم خودشان 
باالخره به این نتیجه رسیده اند که این 
ساختمان ها میراث تاریخی ماست حاال 
باز دوباره با  خبری که در روزنامه خواندم 
مبنی بر استقرار اداره میراث فرهنگی در 
ساختمان ارگ فهمیدم تنها چیزی که 
اینجا گویا مهم نیست مواریث تاریخی 
و خواست مردم است. از معاون عمرانی 
اقای استاندار که در این مسائل همیشه 
طرف مردم را گرفته اند به جد درخواست 
داریم نسبت به این موضوع حساسیت 
داشته باشند. خیلی ها تعریف می کردند 
از راه های مخفی قدیمی بین ارگ و 
قلعه و مدرسه شوکتیه و خیلی موارد 
تاریخی دیگر که به خیالمان با جابه جایی 
فرمانداری از ارگ در اختیار مردم قرار 
می گرفت، گویا این نه تنها محقق نمی 
شود بلکه همان وضعیت قبلی هم تحت 
الشعاع استفاده اداری میراث فرهنگی قرار 
خواهد گرفت. از مسئوالن استان قویا 
انتظار داریم همانطور که قبال به موضوع 
ورود کردند این بار نیز تا حصول نتیجه 
پیگیر باشند و نگذارند این میراث تاریخی 

دوباره در بند امور اداری قرار گیرد.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

استفاده از ظرفیت 
نخبگان و جوانان 

برای تقویت شورای 
فرهنگ عمومی 

مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی گفت: 
از ظرفیت نخبگان و جوانان  استفاده 
فعال فرهنگی به منظور تقویت شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان ها در تشکیل 
تیم های تخصصی و اندیشه ورز شورای 
فرهنگ عمومی به منظور اجرایی شدن 
است.  ضروری  امری  شورا  مصوبات 
علی فرخنده در شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان سربیشه، اظهار کرد: یکی از 
برنامه های محوری ضرورت فعال شدن 
سطح  در  عمومی  فرهنگ  شورای 
مدیرکل  است.  و شهرستان ها  استان 
ارشاد خراسان جنوبی با ارائه توضیحاتی 
درباره نقشه مهندسی فرهنگی کشور، 
جنوبی  خراسان  در  کرد:  خاطرنشان 
برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی 
به صورت مدون و آماده وجود ندارد، به 
همین جهت با تبیین نقشه هر دستگاه 
و جمع آوری آن در دبیرخانه که در حال 
انجام است، می توان برش استانی سند 
مهندسی فرهنگی کشور را مشخص 
کرده و چراغ راه مجموعه های فرهنگی 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  باشد.  استان 
اولویت های فرهنگی نقشه مهندسی 
بود،  خواهد  استان  در  ما  کار  دستور 
نقشه  در  فرهنگی  اولویت  گفت: ۱0 
مهندسی فرهنگی کشور ترسیم شده 
وی  کرد.  خواهیم  دنبال  را  آنها  که 
و  نخبگان  ظرفیت  از  استفاده  افزود: 
جوانان فعال فرهنگی به منظور تقویت 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها در 
تشکیل تیم های تخصصی و اندیشه ورز 
منظور  به  عمومی  فرهنگ  شورای 
امری  شورا  مصوبات  شدن  اجرایی 
هم افزایی  بر  فرخنده  است.  ضروری 
و  کرد  تاکید  فرهنگی  دستگاه های 
یادآور شد: نهادهای متولی فرهنگ و 
هنر و رسانه در استان کم نداریم که 
انجام  موازی  به صورت  برنامه ها  اگر 
شود اثرگذاری کمتری خواهد داشت. 
وی افزود: مجموعه های متولی فرهنگ 
مالقات  را  همدیگر  فصلی  به صورت 
کنیم تا بتوان کار هدفمند را دنبال کرد.

خبر خوب

ارزآوری از دل بافت تاریخی بیرجند
 وقتی زیبایی معماری اصیل رخ می نماید

 بافت قدیمی شهر بیرجند به واسطه معماری 
اصیل و موزه های گرانسنگ قابلیت جذب 
گردشگر خارجی و ارزآوری برای منطقه را 
دارد.اگر بخواهیم از جاذبه های گردشگری 
شهر بیرجند سخن به میان بیاوریم بی شک 
یکی از مهمترین این جاذبه ها بافت تاریخی 
شوکتیه،  باعظمت  مدرسه  که  است  شهر 
با  قدیمی  های  خانه  خضر،  خواجه  بنای 
معماری جذاب و اصیل چون خانه فروتنی و 
موزه های قدیمی در این قسمت شهر واقع 

شده است.
تجربه های گذشته این نکته را به اثبات می 
رساند که بافت قدیمی شهر آن قدر برای 
گردشگران داخلی و حتی خارجی جذابیت 
داشته است که می توان از آن به عنوان 
ارزآوری  قابلیت  با  گردشگری  جاذبه  یک 
برای استان نیز یاد کرد.اما متأسفانه آنگونه 
که شایسته است این خانه های تاریخی زیبا 
با معماری اصیل و آب انبارها و موزه های 
واقع شده در این بافت قدیمی معرفی نمی 
شود و امکانات رفاهی چندانی نیز در این 

محدوده وجود ندارد.
پنجم تا ۱۱ مهر ماه هفته جهانی گردشگری، 
فرصتی است تا بار دیگر ارزشمندی بافت 
جذب  در  بیرجند  شهر  تاریخی  و  قدیمی 
برای  ارزآوری  و  زایی  درآمد  و  گردشگر 

فعاالن این عرصه را مرور کنیم.

جذابیت موزه های بافت قدیمی 
بیرجند برای گردشگران

غزاله دلیری، مدیر موزه لباس و منسوجات 
طبیعی خراسان جنوبی که در خانه پردلی 
شهر  قدیمی  بافت  در  واقع  بیرجند  شهر 
واقع شده در گفت و گو با بازار بیان کرد: 
در مدت زمان یک سالی که در این موزه 
فعالیت داریم گردشگران داخلی و خارجی 
شهر  قدیمی  بافت  از  بازدید  برای  زیادی 
و همچنین موزه حضور پیدا کرده اند. وی 
افزود: ما در موزه پارچه هایی داریم که از 

پنبه مله تهیه شده که این پنیه خود رنگ 
و قهوه ای رنگ است.دلیری بیان کرد: این 
پنبه به واسطه ویژگی هایی که دارد برای 
گردشگران و از جمله گردشگران خارجی 
برای شهر و  این جهت  از  و  جذاب است 

استان ما موزه های در بافت تاریخی شهر 
و  لباس  موزه  دارد.مدیر  ارزآوری  قابلیت 
یادآور  جنوبی  خراسان  طبیعی  منسوجات 
شد: از این نظر برای گردشگران خارجی این 
پارچه های تولید شده از پنبه مله جالب است 
که در هیچ کجای دیگر نمی توانند شبیه به 

آن را پیدا کنند.

معماری اصیل، بافت قدیمی بیرجند 
را خاص کرده است

محمد علی جنتی فر، رئیس میراث فرهنگی 
شهرستان بیرجند در گفت و گو با بازار اظهار 
کرد: بافت قدیمی شهر بیرجند به واسطه 
معماری خاص خود جاذبه هایی برای جذب 
گردشگر دارد که از آن جمله می توان به خانه 

های قدیمی با معماری اصیل ایرانی اشاره 
کرد.وی ادامه داد: در بسیاری از این خانه 
های تاریخی چون خانه بی بی مرادی، خانه 
فروتنی و خانه پردلی موزه های عروسک 
ها، موزه منسوجات طبیعی و ...راه اندازی 

شده است که یک مؤلفه دیگر برای جذب 
گردشگر است.رئیس میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری بیرجند گفت: در همین 
بافت قدیمی شهر بیرجند با همکاری بخش 
خصوصی برای جذب گردشگر چندین غرفه 
صنایع دستی سفال و پارچه های سنتی و... 

راه اندازی شده است.

نبود امکانات رفاهی، نقطه ضعف 
گردشگری بافت تاریخی

جنتی فر ادامه داد: علی رغم همه این نقاط 
مثبت ما در باقت قدیمی شهر بیرجند نقطه 
ضعف هایی در بخش گردشگری داریم که 
یکی از این نقاظ ضعف نبود امکانات رفاهی 
به اندازه کافی است.وی گفت: متأسفانه در 

سطح شهر بیرجند نیز تابلوهای راهنما و 
جهت نمایی که گردشگران را به سمت این 

بافت تاریخی هدایت کند، وجود ندارد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  رئیس 
گردشگری بیرجند بیان کرد: بازدید از بافت 

قدیمی بیرجند به همراه باغ تاریخی اکبریه و 
باغ رحیم آباد در ایام نوروز سال جاری به ۴5 
هزار بازدید کننده و در ایام تابستان به حدود 

۷3 هزار بازدید کننده رسید.

قابلیت ارزآوری گردشگری
از بافت تاریخی

جنتی فر درباره امکان ارزآوری گردشگری 
گفت:  بیرجند  قدیمی  و  تاریخی  بافت  از 
به طوری طبیعی صنعت گردشگری یک 
صنعت ارزآور برای هر شهر و کشوری است 
که بیرجند نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
وی یادآور شد: ما گردشگران خارجی زیادی 
داشته ایم که از بافت تاریخی شهر بیرجند 
نیز  ارزآوری  شک  بی  و  اند  کرده  بازدید 

صنایع  فرهنگی،  میراث  اند.رئیس  داشته 
البته  گفت:  بیرجند  گردشگری  و  دستی 
از آنجایی که موزه های در بافت تاریخی 
واگذار  خصوصی  بخش  به  بیرجند  شهر 
باید  را  زایی  درآمد  دقیق  آمار  است  شده 
و  گفت  طبق  است  پرسید.گفتنی  آنان  از 
گردشگری،  معاون  عربی  مرتضی  گوی 
کل  اداره  منابع  تأمین  و  گذاری  سرمایه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی در شهریور ماه ۱۴0۱ گفت: 
از ابتدای سال هزار و 5۸5 گردشگر خارجی 

وارد استان شدند.

عواید ۱۰ میلیارد تومانی حضور 
گردشگران خارجی

محاسبه  براساس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گردشگر  هر  گردشگری  جهانی  سازمان 
۲00 دالر در کشور مقصد هزینه می کند، 
گفت: بر همین اساس سود و عواید اقتصادی 
حضور گردشگران خارجی در خراسان جنوبی 
از ابتدای سال ۱0 میلیارد تومان بوده است.
عربی ادامه داد: خراسان جنوبی قابلیت های 
متعددی برای جذب گردشگر و ارزآوری دارد 
که یکی از بهترین آنان بافت قدیمی شهر 
بیرجند است.وی یادآور شد: در سال جاری با 
توجه به کاهش شیوع کرونا و واکسیناسیون 
عمومی شاهد حضور گردشگران و بازدید 
آنان از مناطق مختلف خراسان جنوبی و از 

جمله بیرجند بودیم.
های  داشته  کنار  از  ما  از  بسیاری  شاید 
فرهنگی، معماری و تاریخی خود که قابلیت 
جذب گردشگر دارد به آسانی بگذریم ولی 
به  که  خارجی  گردشگر  برای  شک  بی 
معماری مدرن امروز خو گرفته است مدرسه 
شوکتیه، خانه فروتنی و خانه پردلی جایی 

برای رسیدن به آرامش روحی است.
پس فرصت ها را قدر بشماریم، از آن برای 
شهر  و  جنوبی  خراسان  اقتصادی  توسعه 

بیرجند استفاده کنیم.

اولین تماشاخانه دیجیتال خراسان جنوبی افتتاح شد

تنور تحصیل دوباره در خراسان جنوبی داغ شده است

نام  با  استان  دیجیتال  تماشاخانه  اولین 
فرهنگ،  اصحاب  حضور  با  هنر”  “طلوع 
هنر و رسانه شهرستان سربیشه در سربیشه 
حضور  با  دیجیتال،  شد.تماشاخانه  افتتاح 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
فرماندار  سربیشه،  جمعه  امام  جنوبی، 
از مسئوالن  شهرستان سربیشه و جمعی 
در  و شهرستان  استان  و هنری  فرهنگی 

سربیشه به بهره برداری رسید. 
شامل؛  تماشاخانه  این  ایسنا،  گزارش  به 

سالن سه منظوره نگارخانه، نمایش و نقد 
فیلم و پالتوی نمایشی با قابلیت کنترل 
از  تصویر  و  صدا  نور،  تجهیزات  کامل 
و  اندرویدی  تبلت های  و  گوشی  طریق 
اتاق فرمان است.  طراحی  به  نیاز  بدون 
توسط  هوشمند  یکپارچه  کنترل  سیستم 
هنرمند استانی؛ رضا رفیعی صورت گرفته 
است. مراحل تجهیز و ساخت سالن توسط 
عارف قاسمی و رضا رفیعی از هنرمندان 

استانی انجام شده است.

تجهیزات این سالن شامل؛ چهار پروژکتور 
نگارخانه ای،  نور  ست  تئاتر،  تخصصی 
تصویر،  و  نور  فای(  )وای  کنترل  تابلوی 
سیستم صوت بلوتوثی، ست نصب تابلوی 
سکوهای  و  جابجایی  قابل  نگارخانه ای 

نشیمن متحرک با ظرفیت 30 نفر است. 
اثر   ۲5 از  جلسه  این  ادامه  در  همچنین 
طراحی چهره با تکنیک سیاه قلم اثر مریم 
براتی نژاد از هنرمندان با ذوق شهرستان 

سربیشه رونمایی شد.

خراسان  در  دانشجو  هزار   30 از  بیش 
جنوبی از روز شنبه در کالس های درس 
دانشجویان  نام  ثبت  و  شده  حاضر  خود 
جدیدالورود نیز آغاز شده است. با فروکش 
در  حضوری  کالس های  کرونا،  کردن 
روز  از چند  به صورت رسمی  دانشگاه ها 
در  دانشجویان  است.  شده  آغاز  گذشته 
کالس  سر  مختلف  تحصیلی  ترم های 
حاضر شده و به صورت جدی تر دروس را 
فرا می گیرند. همچنین ثبت نام حضوری 
دانشجویان جدیدالورود نیز در دانشگاه ها 
از دانشجویان  انجام است. یکی  در حال 

دانشگاه بیرجند با ابراز خرسندی از شروع 
کالس های حضوری گفت: در زمان کرونا 
با آموزش های مجازی سختی های زیادی 

را پشت سر گذاشته ایم.
او افزود: از جمله مشکالت این کالس ها 
بی روح بودن و نبود فضای مناسب برای 
بود که االن رفع  اساتید  با  ارتباط گیری 
حضوری  صورت  به  می توانیم  و  شده 
دانشجویان  از  یکی  مادر  ببینیم.  آموزش 
بیان  نیز  بیرجند  دانشگاه  به  جدیدالورود 
کرد: برای همراهی فرزندم در این مرحله 
ام.  آمده  بیرجند  به  شیراز  از  تحصیل،  از 

او گفت: زمانی که دیدم امکانات مختلف 
تمامی  و  است  مهیا  دانشجویان  برای 
آموزشی  و  رفاهی  خوابگاهی،  فضا های 
آسوده  و  است، خوشحال  نزدیک  به هم 

خاطر شدم.
المعی، رئیس دانشگاه بیرجند گفت:  ثبت 
به  جدیدالورود  دانشجویان  حضوری  نام 
کارشناسی  مقطع  در  بیرجند  دانشگاه 
این  بر  عالوه  افزود:  او  است.  شده  آغاز 
دانشجویان، محصالن سایر مقاطع نیز که 
ثبت نام نکرده اند می توانند نسبت به نام 

نویسی در دانشگاه اقدام کنند.

۴۷ هزار دانش آموز مناطق محروم خراسان جنوبی از تغذیه رایگان برخوردار می شوند
ایسنا- مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی از برخورداری ۴۷ 
هزار دانش آموز دختر و پسر مناطق 
محروم، روستایی و عشایری استان 
رایگان  تغذیه  از  ابتدایی  دوره  در 
از آبان ماه خبر داد. سید علیرضا 
کمیته  نشست  در  نژاد،  موسوی 
مدارس،  رایگان  شیر  و  تغذیه 
می شود  بینی  پیش  کرد:  اظهار 
جاری  تحصیلی  سال  پایان  تا 
رایگان  تغذیه  نوبت   55 نزدیک 

بین دانش آموزان دختر و پسر دوره 
ابتدایی مناطق محروم، روستایی و 
وی  شود.  توزیع  استان  عشایری 
تخصیص۱۷میلیارد  به  اشاره  با 
آموزش  به  امر  این  برای  تومان 
و پرورش، تصریح کرد: در برنامه 
تغذیه ای رایگان این دانش آموزان 
شیر، نان غنی شده با ویتامین D و 
روی، پیش بینی شده و در کنار آن، 
توزیع ریزمغذی ها و مکمل یاری و 
آهن یاری را نیز به خصوص برای 

دختران دنبال می کنیم. 
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی با بیان اینکه توزیع تغذیه 
محروم  مناطق  مدارس  رایگان 
پس از ۱۱ سال در دولت مردمی 
سر  از  دوباره  سیزدهم  انقالبی  و 
کرد:  خاطرنشان  می شود،  گرفته 
موضوع  به  سیزدهم  دولت  نگاه 
آموزش و پرورش، برقراری عدالت 
آموزشی و توجه به مناطق محروم 

است.



مشاوره

راه برای انتخاب خوب

یکی از بهترین راه ها برای آسان انتخاب کردن، 
شخصی  های  ارزش  با  انتخاب  هر  سنجش 
با ارزش های شما  انتخابی  خودتان است. اگر 

مطابقت نداشته باشد، نتیجه احتماال در دراز مدت 
یا حتی کوتاه مدت باعث ناراحتی شما خواه شد. 
به عنوان مثال، اگر یک از ارزش های اصلی شما 
درستکاری باشد، انتخاب دروغ گفتن به همسرتان 
در نهایت به شما و رابطه تان آسیب می زند. 
هنگامی که خود را با آگاهی تقویت کردید، به خود، 
زمان و اجازه دهید  تا نتایج احتمالی انتخاب خود 
را با دقت بررسی کنید. یک انتخا کوچک مانند نخ 
دندان کشیدن یا عدم استفاده از نخ دندان امروز 
ممکن است فقط برای یک روز نتیجه ناچیز باشد. 
اما از خود بپرسید که ایا سابقه انتخاب نادیده گرفتن 
آن را دارید یا خیر. اگر چنین است، این انتخاب 
مکرر یک چرخه منفی ایجاد می کند که نتیجه 
بدی خواهد داشت.برخی از انتخاب ها اگر به اندازه 
کافی تکرار شوند، در طول زمان به یک نتیجه 
مثبت یا منفی اضافه می شوند. انتخاب های دیگر 
می توانند پیامد های فوری و عمیق تری داشته 
باشند. اگر تصمیم بگیرم این ماشین را بخرم که 
بدانم خارج از توانم است، می  توانم به محض 
خرج کردن پول، روی مقابله با درد بدهی یا بودجه 
بسیار کم  تر حساب کنم. اگر انتخاب یا تصمیمی 
بزرگ دارید، ممکن است در مورد گزینه های خود 
غرق شوید یا در مورد بهترین اقدام گیج شوید. آن 
وقت است که تلفن زدن با یک دوست هوشمندانه 
است. دویا سه دوست یا مشاور مورد اعتماد را که 
برای نظر و قضاوت آنها ارزش قائل هستید، با دقت 
انتخاب کنید. در مورد انتخاب خود به آنها بگویید، 
مزایا و معایب خود را به آنها نشان دهید و نظر 
آنها را در مورد تصمیم خود بخواهید. کسی که از 
آشفتگی شما انتخاب دور شده و دیدگاه متفاوتی 
دارد می تواند به شما کمک می کند تا همه 
یا  مربی  ببینید. یک  تر  واضح  دید  با  را  چیز 
به شما کمک  تواند  نیز می  مشاور شخصی 
کند تا با پرسیدن سواالت دقیق مرتبط با انگیزه 
ها، احساسات و خواسته هایتان، تصمیم خود 
را شفاف کنید. نکته در اینجا تکیه کامل به 
توصیه های دیگران نیست، بلکه استفاده از آن 

در ترکیبی از فرآیند تصمیم گیری است.

نکات طالیی در مصرف داروی سالمندان

بسیاری از سالمندان با این فرض که مصرف 
گیاهان دارویی و یا داروهای گیاهی هیچ مشکل 
و عوارضی ندارد آنها را سرخود تهیه و استفاده می 
کنند اما به دلیل این که این افراد داروهای دیگری 
را هم مصرف می کنند بسیاری از داروهای گیاهی 

می تواند برای آنها مشکل ساز شده و درمان آنها را 
پیچیده کند. استفاده از دوز باالی داروها نیز اشتباه 
نسبتا رایجی است که می  تواند باعث مسمومیت 

دارویی و مشکالت بعدی ناشی از آن شود .

چرا زنجبیل نوعی اََبر غذا است؟

زنجبیل حاوی مقدار زیادی فیبر، ویتامین، آنتی 
بیوتیک های طبیعی و بسیاری از اجزای مفید 
دیگر است که بدن می تواند از آنها استفاده کند. 
برای داشتن انرژی در صبح، در برابر آنفلوآنزا، 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است و 

همچنین بسیار خوشمزه و سالم است. خوردن 
زنجبیل به طور منظم می تواند از بیماری های 
شما  خون  گردش  از  و  کند  پیشگیری  قلبی 

محافظت کند.

لیمو عمانی در غذا خطرناک است ؟

از عالئم اولیه کلسترول باال، تورم و بی حسی اندام 
است. این واکنش اتفاق می افتد چون لیپیدهای 
انباشته از گردش خون مؤثر جلوگیری می کند 
و این کار باعث کاهش اکسیژن و مواد مغذی 
عضالت می شود.تنفس بد بو و بوی بد دهان یکی 

از نشانه های بسیار رایج افرادی است که دارای 
کلسترول باال هستند. کلسترول باال باعث ایجاد 
مشکالت جدی در فرایند هضم مواد غذایی شده 

و این اتفاق خود عامل بوی بد دهان خواهد شد.

چای برگ گزنه داروی مقوی کلیه

چای برگ گزنه به عنوان یک داروی مقوی کلیه 
شناخته شده  است که می تواند به بهبود عملکرد 

کلیه و کاهش سطح کراتینین کمک کند. 
در واقع، این گیاه دارویی حاوی هیستامین ها و 
همچنین فالونوئیدها است که می تواند گردش 

خون را افزایش دهد، به این ترتیب روند تصفیه  
با  می یابد.  بهبود  نیز  حال،برگ ادرار  این 
رفع  برای  دارویی  گیاه  کلیه این  مشکالت 

مفید است.

تغذیه خوب و ورزش می تواند باعث افزایش طول عمر شود، این موضوع برای افراد سابقاً سیگاری نیز 
صادق است. وقتی افراد سیگاری، این عادت را ترک می کنند، فواید سالمتی آن بسیار زیاد است و با 
کاهش خطر ابتال به سرطان های مختلف، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی و سکته روبرو هستند. اما 
خطر مرگ زودرس در افراد سیگاری سابق نسبت به افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند، بیشتر است. به 
طور میانگین، سیگاری های سابقی که وزن سالمی داشتند و توصیه های مربوط به رژیم غذایی، ورزش و 
نوشیدنی ها را دنبال می کردند، در مقایسه با سیگاری های سابق که هیچ یک از این موارد را نداشتند، ۲۷ 

درصد کمتر در معرض خطر مرگ بودند. 

بخش اعظم ذائقه آموختنی است و کودکان از والدین خود، غذاخوردن را می آموزند. بنابراین والدین نقش مهمی 
در شکل گیری الگوی غذایی کودک خود دارند. افرادی که سریع غذا می خورند پیش از رسیدن پیام سیری 
مقدار زیادی غذا خورده اند. بنابراین باید آهسته غذا خوردن را با کودکان  تمرین کنیم. غذای کودک را در ظرف 
جداگانه ای برای او بریزید تا هنگام غذا خوردن، احساس رقابت با سایر اعضای خانواده را نداشته باشد و در آرامش 
غذای خود را میل کند. از مصرف غذا در هنگام تماشای تلویزیون در خانه پرهیز کنید، زیرا این امر سبب عدم 
تمرکز هنگام غذا خوردن و در نتیجه مصرف بیش از حد مواد غذایی می شود. باید به کودک آموزش دهیم همراه 

با غذا به میزان کافی از سبزی های تازه به صورت ساالد یا سبزی خوردن استفاده کند.

توصیه هایی برای کنترل وزن کودکان

امام حسن عسکری )ع(، پدر امام زمان )عج( در سن 
۲۸ سالگی و هشتم ربیع االول سال ۲۶۰ هجری 
عسکری  حسن  امام  رسیدند.  شهادت  به  قمری 
سال ۲۳۲ هجری قمری و در شهر مدینه منوره 
به دنیا آمدند. امام یازدهم در ۲۸ سالگی در تاریخ 
ربیع االول سال ۲۶۰ هجری قمری و در دوره   ۸
حکومت معتمد عباسی به شهادت رسیدند. عده ای از 
مورخان علت فوت امام حسن عسکری )ع( را بیماری 
ذکر کرده اند و عده ای نیز خوراندن سم به ایشان را 

علت شهادت شان می دانند. برخی ماه های ربیع الثانی 
و جمادی االولی را ماه شهادت ایشان می دانند. امام 
یازدهم در شهر سامرا به شهادت رسیدند و در کنار 
)ع( دفن شدند.  امام هادی  بزرگوارشان  پدر  مرقد 
مرقد این دو امام به حرمین عسکریین مشهور است 
و یکی از زیارتگاه های شیعیان در شهر عراق به شمار 
می رود. امام حسن عسکری )ع( سال ۲۵۴ هجری 
قمری و پس از شهادت امام هادی )ع( در سن ۲۲ 
سالگی به امامت شیعیان رسیدند. مدت امامت امام 

یازدهم ۶ سال بود که در این مدت معتز عباسی و 
معتمد به روی کار آمدند. ایشان بیشتر زمان امامت 
خود را در زندان سپری کردند و یا تحت نظر بودند. 
امام حسن عسکری )ع( در مدینه به دنیا آمدند و 
سنین کودکی خود را در آنجا سپری کردند. ایشان 
در سال ۲۳۳ یا ۲۳۶ هجری قمری به همراه پدر 
بزرگوارشان به سامرا فراخوانده شدند و توسط حاکم 
وقت تحت نظر قرار گرفتند. از این پس امام یازدهم 

بیشتر عمر خود را در این شهر زندگی کردند. 

امام حسن عسکری علیه السالم مظهر صبر و شکیبایی

یاد یاران
شهید مهدی صبوری     نام پدر: محمدحسن        شهرستان: فردوس

برادرانم از شما مي خواهم که به دیدار خداوندي بشتابید. وعده خدا حق است مبادا شانه از زیر 
بار خالي کنید که همچنین مو قعیتي گیر شما نخواهد آمد،تا رمق دارید.  سه شنبه  ۱۲ مهر ۱۴۰۱ * شماره  ۵۳۰۵

4
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افقي: ۱- رب النوع آفتاب مصر-  
دستگاه فرستنده قدیمي ۲-عابد 
نصاري-  اسباب بازي قدیمي-  
اسالم  شهید صدر  گذرگاه ۳-  
- معادل فارسي- آپارتمان  لطیف 
و مالیم ۴- واحد سطح - پسوند 
همانندي - النه پرنده - قادر ۵- 
علم شیمي - پاسخ - نماد زیبایي 
-طبیعت ۶- شگون - معتمد - 
تپه ها ۷- خاتم انگشتر-  گشنیز 
کوهي- پیروان پیامبر )ص( ۸- 
فصل پاییز  - معروف ترین دایره 
المعارف فرانسه-  سخن ظریف 
9- پخش و پال-  نام تعدادي از 
فراعنه مصر قدیم - ماهي فروش 
۱۰- باز ایستادن - تکیه کردن 
سنگریزه  ذهن ۱۱-   و  فکر   -
مقابل  و  جلو   - حلوا   نوعي   -
۱۲-  روزنامه ژاپني - رمق آخر 
- لقب اشراف انگلیسي-  ناشنوا 
آثار  از   - پرنده  آشیانه    -۱۳
صادق چوبک-  بخشي از اوستا 
۱۴-  رستني شیرین - مخترع 
شهرهاي  از  الکتریکي-  پیل 

فارس ۱۵-  وکیل عمومي - 
از آثار احمد محمود

عمودي:۱- از انواع خط - قوم و 

فامیل ۲- گل باغچه اي-  خانه 
و سرا  - آش عدس ۳- خشک 
شدن- از شهرهاي کرمانشاه - 
اعتقاد  به  دین  بر  موکل  فرشته 
گردش  کاشف   -۴ زرتشتیان 
آب  از  ژاپن-  پول   - خون 
میگیرند - چای خارجی ۵- شهر 
-نقل  خواستن   زنهار   - ریشه 
کردن حدیث ۶- بخشنده - گل 
زرد رنگ-  از شهرهاي مازندران 
۷- تظاهر به نیکي - پدرمردگان-  
زمین پهناور پر از درخت ۸ -کنج 
و زاویه - کوتاه و ناقص-  جلگه 

وسیع 9- تیر بي پیکان - چراغ 
موفقیت  بازدارنده  عامل   - آویز 
خوراک   - حمام  آتشدان   -۱۰
برقي  کننده  خنک   - کفش 
۱۱-  دشنام گفتن  -رشته اي 
مزاحم  راندن  در شمشیربازي-  
۱۲-  ناپیدا - بیماري خطرناک 
- رطوبت  - رادار ۱۳-  خوش 
در کشور  بندري  قامت -  و  قد 
چین  - درخت مخروطي شکل 
نوعي   - نقاشي  نوعي    -۱۴
  -۱۵ حیوانات  جایگاه   - بالش 

تشریفاتي - از مرکبات
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آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج(

پس از شهادت امام حسن عسکری)ع( کم کم خبر 
فرزندی به نام امام مهدی علیه السالم پخش 
شد و تالش چند باره خلیفه عباسی برای یافتن 
امام مهدی علیه السالم به نتیجه نرسید. عثمان 
بن سعید، نایب اول امام علیه السالم بود و با آغاز 
غیبت حضرت ولی عصر علیه السالم نامه های 

حضرت را به شیعیان می رساند. از همین زمان 
بود که شیعیان برای نخستین بار طعم غیبت را 
چشیدند. آغاز امامت آن حضرت، به مشّیت الهی 
و برخی مصالح دیگر، با غیبت همراه بود که اولین 
غیبت ایشان به »غیبت صغری« مشهور است که 
تا سال ۳۲9 هجری قمری به طول انجامید. پس 
از آن، مرحله جدیدی از غیبت که به دوره »غیبت 
کبری« معروف است، آغاز شد که تاکنون نیز ادامه 

دارد.

 فرهنگ و هنر

مشکل سریال “پوست شیر” حل شد

بعد از اظهارنظرهای برخی بازیگران، شائبه عدم 
پخش برخی سریال ها به گوش رسید و حتی بعد 
از غیبت چند روزه یک سریال نمایش خانگی، این 
حواشی به »پوست شیر« برادران محمودی رسید. 
حتی بحث توقف پخش در فیلم نت هم به اوج 
خودش رسید. اما پخش سریال »خون سرد« و 
برخی آثار دیگر این پلتفرم خانگی، به این شایعات 
پایان داد. اولین قسمت سریال »پوست شیر« هفته 
آخر شهریورماه به پخش رسید اما اوایل مهرماه 
خبری از این سریال نشد. بسیاری از توقف آن به 
خاطر برخی از حواشی خبر داده بودند اما پیگیری ها 
نشان از ادامه پخش این سریال می دهد.اصاًل 
مشکل فنی بوده و اگر به قسمت اول سریال 
تیتراژ  بدون  هم  قسمت  این  شود،  توجه  هم 
منتشر شد. بنابراین مشکل فنی کماکان ادامه دارد 
و سازندگان در تالش اند قسمت دوم را به زمان 
پخش اعالم شده این سریال برسانند. پیگیری ها 
نشان می دهد مشکل یک هفته غیبت این سریال 
در حوزه صداگذاری، تدوین و دیگر مراحل فنی 
بوده و ربطی به حواشی مطرح شده ندارد. وقتی 
از ساترا هم پیگیر می شویم همه پلتفرم ها مثل 
قبل سریال ها و برنامه هایشان را پخش می کند و 

هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

مناسبت ها دیالوگ ماندگار
»کل راز یک زندگی موفق، نخست یافتن آن چیزی است که 

شخص باید انجام بدهد و سپس عمل به آن است.«
 )هنری فورد(

راز افزایش طول عمر
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خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15

09155614880

 جک پارکینگی ، کرکره  و سکوریت  اتومات 

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

۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷- حسینی

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  

09155622050 -09155629033    

میدان توحید

بـاران دژ شـرق

دعوت به همکاری نیروی آقا برای سالن داری 
در رستوران حقوق 3500 

و خانم برای آشپزخانه
 )نیروها همه خانم هستند( حقوق 3200

 دعوت به همکاری راننده با ماشین دوگانه سوز 
برای توزیع غذا در رستوران حقوق 3700 

همراه با بیمه و سرویس برگشت
   ساعت تماس: ۱۲ الی ۱۵ تلفن: ۰۹۱۳۰۹8۶48۱ 

کارت دانشجویی حسین زینلی با کد ملی ۵۲۳۹4۲۹۱8۹ مقطع کارشناس حرفه ای دانشگاه علمی - کاربردی بیرجند ۱ 
به شماره دانشجویی ۹۹۱۳۷۱۳۵۱۹۰۰4۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری تیپ پیکان وانت مدل 8۹ به نام 
عبدالرشید احمدی احمد آباد با کد ملی ۵۲۳۹۹۲۷۲۰۰ و 
شماره پالک ایران ۵۲ ۶۱۲ ل ۱۲ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط  می باشد.

مهندسی ویرا الکترونیک

مشاوره و فروش انواع
 یو پی اس ، استابالیزر

فاراتل، APC و...

تعمیرات تخصصی انواع یو پی اس، استابالیزر 
و تجهیزات الکترونیکی )صنعتی، پزشکی ،اداری( 

با  بهترین کیفیت و ضمانت بازگشت

انجام سرویس دوره ای، نگهداری  و پشتیبانی 

دستگاه های یو پی اس در استان

 بین پاسداران 26 و 28 ، خیابان باهنر شرقی 

جنب اداره کل تامین اجتماعی ، پالک 70 

روبیاتی : 09353614746 - 05632421657

UPS
یو پی اس
استابالیزر

32220574 
05632227878

 کشیدن - جرم گیری - درمان ریشه 
اطفال - ترمیم - گرافی دندان 

 بیرجند - خیابان مطهری - مطهری 6
ساعت کاری: همه روزه صبح و عصر 
 به جز ایام تعطیل 

کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه 
درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س(

آگهی استخدام
یک شرکت فنی و مهندسی به منظور تکمیل کادر فنی خود در پروژه های عمرانی

 سطح استان خراسان جنوبی در نظر دارد: از بین دارندگان 
مدارک کارشناسی )2 نفر ( در رشته های عمران ، زمین شناسی و معدن - کارشناسی ارشد )1 نفر( 

 در رشته عمران ) گرایش راه و ترابری ( از دانشگاه دولتی با معدل 15 به باال و سایر دانشگاه ها 
از معدل 17 به باال اقدام به تأمین نیرو در سطح استان نماید. متقاضیان می بایست مدارک خود را بهمراه رزومه

 به کدپستی ۹717۹۹6۵1۹ تا تاریخ 1401/7/20 ارسال نمایند.

مدارک دانشگاهی سجاد ره پرداز با شماره ملی 
۰۶4۰۳84۶۰۹ مقطع کارشناسی رشته تکنولوژی برق 

قدرت صادره از واحد دانشگاهی بیرجند به شماره 
۱۶۹4۱۳۱۰۰۰۹۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان آیت ا... 

غفاری ارسال نماید.

برگ سبز و سند خودرو سواری پراید تیپ صبا 
)جی تی ایکس( به نام معصومه راستگو مقدم با کد 
ملی ۰۶۵۱۶۰۲۱۳۰ به شماره پالک ایران ۳۲  ۲۳۱ 
د ۲۹  به شماره موتور ۰۰4۹8۳4۱ و شماره شاسی 
S۱4۱۲۲8۲۹۵۷۶۳4  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص(
 به شناسه ملی 10360010589 و   شماره ثبت 227

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/0۵/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. آقای سید علی خیریه با کد ملی 06۵1636612 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غالمحسین فرزین با کد ملی 06۵0231181 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید 

حسن خیریه با کد ملی 06۵316834۹ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای سید رضا خیریه با کد ملی 06۵1714737 به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای سید محسن خیریه با کد ملی 06۵1۹6۹336 به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. آقای سید محسن خیریه با کد ملی 06۵1۹6۹336 به عنوان مدیر عامل شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اوراق 
و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای یک نفر از سه نفر به نام های آقایان سید علی خیریه )رئیس هیئت مدیره( و 

 غالمحسین فرزین )نایب رئیس هیئت مدیره( و سید محسن خیریه )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی 
با امضای  یک نفر از سه نفر یادشده فوق و مهر شرکت معتبر میباشد. 

ا داره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1387340(

آگهی تغییرات شرکت درین مواد معدنی خراسان جنوبی)با مسئولیت محدود(
 به شناسه ملی 14009620905 و به شماره ثبت 1457 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/06/1۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. آقای مهرداد اکبری دوحصاران 
به شماره ملی 08۵010۹124 به نمایندگی از شرکت درین کاشان با شناسه ملی 1086201۵633 به سمت عضو هیئت مدیره و 

مدیرعامل و آقای ناصر بکتاش به شماره ملی 3873166437 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر 

شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )1387342(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص(
 به شناسه ملی 10360010589 و شماره ثبت 227 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1401/0۵/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. آقای سید علی خیریه با کد ملی 06۵1636612 
و آقای غالمحسین فرزین با کد ملی 06۵0231181و آقای سید محسن خیریه با کد ملی 06۵1۹6۹336 و آقای سید حسن خیریه با 
کد ملی 06۵316834۹ و آقای سید رضا خیریه با کد ملی 06۵1714737 بعنوان اعضای اصلی هئیت مدیره و آقای فردین فرزین با کد 
ملی 06۵1732۹21 و آقای فرهاد فرزین با کد ملی 06۵17۹6032 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . پس از گزارش بازرس به شماره 80۵/401 مورخ 1401/04/26 صورت وضعیت مالی و حساب عملکرد و سود و زیان منتهی به 

1400/12/2۹ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آگاهان بهروش پارس با شناسه ملی 101006471۵۹ به نمایندگی آقای هاشم 
خواجه کرم الدین به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای مسعود عارفی با کد ملی 068167۹336 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1387341(
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شناسایی ۱۳ بیمار جدید کرونا در خراسان جنوبی

در شبانه روز گذشته ۱3 بیمار جدید کرونا در استان شناسایی شد. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: در 
۲۴ ساعت گذشته از ۱0۷ تست ملکولی و سریع انجام شده در استان ۱3 مورد مثبت جدید شناسایی شد. شریف زاده افزود: از این 

تعداد ۷ مورد از شهرستان بیرجند، 5 مورد شهرستان قائنات و یک مورد از شهرستان طبس گزارش شده است.

بیش از ۱۲ درصد ظرفیت سد های 
خراسان جنوبی پُر است

خراسان  منطقه ای  آب  عامل شرکت  مدیر 
جنوبی در خصوص وضعیت سد های استان 
هزار   ۸00 و  میلیون   ۹ اکنون  هم  گفت: 
وجود  استان  سد های  پشت  آب  مترمکعب 
دارد. سروری افزود: این میزان معادل ۱۲.۹۴ 
درصد ظرفیت تمامی سد های استان است. 
وی با اشاره به اینکه در زمان مشابه پارسال 
هزار   ۸00 و  میلیون   ۱۱ استان  سد های 
سد  کرد:  بیان  است،  داشته  آب  مترمکعب 
این  از آب شرب  نهرین طبس که بخشی 
شهر را تأمین می کند هم اکنون ۶00 هزار 
مترمکعب آب دارد. مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب خراسان جنوبی گفت: این سد در 
زمان مشابه پارسال 530 هزار مترمکعب آب 
داشته است. ظرفیت کل سد های خراسان 
مترمکعب  هزار  و ۷50  میلیون  جنوبی ۷5 
با ۲۴.۶  است و سد رزه شهرستان درمیان 
سد  بزرگترین  ظرفیت،  مترمکعب  میلیون 

مخزنی خراسان جنوبی است.

لزوم برخورد قاطعانه با 
متجاوزین به اراضی دولتی

شبستان- حجت االسالم نسائی با اشاره به 
لزوم برخود قاطعانه با متجاوزین حقوق مردم، 
گفت: متاسفانه افرادی زیادخواه اراضی دولتی 
را تصرف کردند که باید جلوی این تصرفات 
و  عمومی  دادستان  شود.  گرفته  غیرقانونی 
شورای  در  جنوبی،  خراسان  مرکز  انقالب 
حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و 
منابع طبیعی استان اظهار کرد: هدف از این 
شورا این است که حقوق عامه مردم تأمین 
و گره های قانونی برطرف شود تا مردم از 
تصمیمات شورا نفع ببرند. دادستان عمومی و 

انقالب مرکز خراسان جنوبی با اشاره به لزوم 
برخود قاطعانه با متجاوزین حقوق مردم، گفت: 
متاسفانه افرادی زیادخواه در جامعه هستند که 
از حق خود بیشتر می خواهند و اراضی دولتی 
را تصرف کردند که باید جلوی آنان گرفته شود. 
وی از مردم درخواست کرد اگر در این زمینه 
گزارشی دارند حتما به دستگاه های قضایی به 
ویژه دادستانی مرکز استان گزارش دهند تا در 
راستای حقوق عامه اقدام و جلوی تصرفات 

غیر قانونی گرفته شود.

جریمه بیش از ۴ میلیارد تومانی 
برای نانواهایی متخلف خراسان 

جنوبی 

 ۴ جنوبی  خراسان  متخلف  نانوایی های 
میلیارد و  ۶۹۸ میلیون و ۹3۱ هزار تومان 
تعزیرات  مدیرکل  شدند.  محکوم  جریمه 
بیشترین  گفت:  جنوبی  خراسان  حکومتی 
تخلفات در بخش کاال و خدمات در حوزه 
آرد و نان در زمینه گرانفروشی، کم فروشی و 
عرضه خارج از شبکه آرد بوده است. حسین 
حسن پور افزود: از خرداد ماه با اجرای طرح 
هوشمندسازی یارانه نان ، ۲۷0 پرونده تخلف 
در بخش کاال وخدمات وارد شعب تعزیراتی 
استان شد و ۲۸5  پرونده نیز مختومه شده 
است. وی همچنین افزود: از لحاظ بهداشتی 
نیز نانوایان متخلف به ۱۱۹ میلیون و ۱3۷ 
هزار تومان محکوم شدند  وی گفت: در این 
زمینه ۴۲ پرونده وارده و 3۹ پرونده مختومه 

بوده است.  

یاقوت های سرخ نوبرانه در بازار

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی گفت: برداشت زرشک از  ۱۹ هزار و 
۴۸5 هکتار از اراضی استان آغاز شده است. 
جعفری با اشاره به اینکه در سال گذشته ۸۲ 
استان  باغات  از  زرشک تر  ُتن  و ۴00  هزار 
پیش  امسال  گفت:  است،  شده  برداشت 
بینی می شود حدود  ۸۴ هزار ُتن زرشک در 
استان برداشت شود. وی با اشاره به اینکه 
در خراسان جنوبی ۲5 واحد بسته بندی در 
شهرستان های بیرجند، درمیان، زیرکوه، قاین 
و سربیشه وجود دارد، گفت: زرشک نوبرانه 
خراسان  و  اصفهان  تهران،  استان های  به 
رضوی ارسال می شود. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی افزود: تعداد ۸00  
بارگاه بهداشتی زرشک در خراسان جنوبی 
وجود دارد. جعفری، تعداد بهره برداران زرشک 
در استان را 3۸ هزارخانوار به صورت مستقیم 
عنوان  مستقیم  غیر  صورت  هزاربه   50 و 
کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه میزان 
موجودی زرشک سال گذشته در انبار ها کمتر 
اکنون  هزار و ۲00  شده است، گفت: هم 
تن محصول زرشک  در سردخانه ها و انبار 
شهرستان ها وجود دارد.  رئیس سازمان جهاد 
تا  زرشک  برداشت  گفت:  استان  کشاورزی 

پایان آبان ماه ادامه دارد.  

وحدت بین مسلمانان از برکات 
راهپیمایی اربعین است

ایرنا- استاندار از موکب اسکان زائران پاکستانی 
در مرکز استان بازدید کرد و گفت: وحدت بین 
صفوف مسلمین از آثار و برکات راهپیمایی 
عظیم اربعین است. جواد قناعت در این بازدید 
اظهار کرد: مسلمانان جهان از شیعه و سنی و 
حتی ادیان دیگر در راهپیمایی و زیارت اربعین 
برنامه های عظیم  این  که  شرکت می کنند 
راهپیمایی اربعین در کشور عراق، وحدتی را 

بین صفوف مسلمین ایجاد کرده است.

تولید ۹۰ هزار متر مربع 
فرش دستباف در خراسان جنوبی

فرش  مترمربع  هزار   ۹0 گذشته  ماه   ۶ در 
دستباف در استان تولید شد. رئیس اتحادیه 
فرش دستباف استان گفت: 50 هزار بافنده  
 30 حدود  ارزش  به  را  فرش ها  این  استان 
تولید کردند. کامیابی مسک  تومان  میلیارد 
ماهی  ریزه  و  ایلیاتی  نائین،  خشتی،  افزود: 
دستباف  فرش  معروف  نقوش  جمله  از 
متاسفانه  گفت:  وی  است.  خراسان جنوبی 
فرش ایران در تحریم است و صادرات ناچیزی 

در این حوزه داریم.

دستگیری متخلف سابقه دار شکار و 
صید در شهرستان بشرویه

متخلف سابقه دار شکار و صید در شهرستان 
بشرویه دستگیر شد. رئیس نمایندگی حفاظت 
گفت:  بشرویه  شهرستان  زیست  محیط 
ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست 
و  گشت  عملیات  حین  بشرویه  شهرستان 
کنترل اجرای مقررات شکار و صید در یکی 
از مناطق آزاد شهرستان، با مشکوک شدن 
به یک دستگاه موتور سیکلت، پس از متوقف 
کردن و بازرسی از آن موفق به کشف و ضبط 
مقادیری گوشت متعلق به شکار یک راس 
بزغاله وحشی شدند. علی آزاد افزود: متهم 
تحویل  مستندات،  همراه  به  شده  دستگیر 

مراجع قضایی شهرستان شد.

توجه به استعدادهای بومی 
در باشگاه ها ضرورت دارد

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   - ایرنا 
استاندار خراسان جنوبی گفت: سرمایه گذاری 
در حوزه ورزش باشگاهی باید بر استعدادهای 
جوانان  از  استفاده  و  باشد  استانی  درون 
و  ورزشی  تیم های  در  مستعد  نوجوانان  و 
قرار  اولویت  در  استان  باالی  رده  باشگاهی 
گیرد. محمدرضا طالبی در نشست با جمعی 
به  استان  فوتبال  هیات  دست اندرکاران  از 
در  جنوبی  خراسان  فراوان  ظرفیت های 
رده های  به ویژه  ورزشی  مختلف  حوزه های 
نونهاالن و نوجوانان اشاره کرد و افزود: باید 
مسابقات استعدادیابی بین نوجوانان و نونهاالن 

استان برگزار تا استعدادهای ناب در رشته های 
مسئوالن  گفت:  وی  شود.  کشف  مختلف 
ورزش استان از اکنون برای آینده برنامه ریزی 
کنند و با استعدادیابی فرزندان خراسان جنوبی 
در رشته های مختلف، زمینه حضور آنان را در 
باشگاه های استانی فراهم کنند تا در آینده 
استان  ورزشکاران  درخشش  شاهد  نزدیک 
در رده های ملی و کشوری باشیم. وی افزود: 
معادن، شرکت ها و واحدهای اقتصادی زیادی 
در استان داریم که می توانند به عنوان حامی 
و پشتیبان تیم های ورزشی خراسان جنوبی 
باشند و در این خصوص آمادگی کامل برای 
حضور در جلسه و حمایت از تیم های استان 

وجود دارد.

تقدیر معاون رئیس جمهور
از اداره کل حفاظت محیط زیست

ایسنا- مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی 
اظهار کرد: با توجه به ارزیابی عملکرد سالیانه 
کل  اداره  سازمان،  توسط  گرفته  صورت 
بر  جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت 
اساس شاخص های عمومی و اختصاصی با 
امتیاز و درجه عالی، توانست رتبه اول را در 
سطح کشور به دست آورد. اسدا... حاتمی گفت:  
در جلسه ای که با حضور معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 
کارشناسان  و  کارکنان  و  سازمان  معاونین 
سازمان  محل  در  زیست  محیط  حفاظت 
حفاظت محیط زیست برگزار شد از کارکنان و 
مدیران منتخب جشنواره شهید رجایی سازمان 

حفاظت محیط زیست تقدیر شد.

۳۰۰  میلیارد تومان برای تکمیل ۱۶۳پروژه ورزشی خراسان جنوبی نیاز است

حال ۵ آب انبار در سرایان ناخوش است

جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  مهر- 
خراسان جنوبی از نیاز 300 میلیارد تومانی 
برای تکمیل حدود ۱۶3 پروژه ورزشی استان 
خبر داد. محمد حسین خسروی در نشست 
خبری گفت: از ابتدای سال ۱۴0۱ حدود ۸50 
میلیون تومان و همچنین یک میلیارد و۸00 
میلیون تومان هم از اعتبارات سال ۱۴00 و 
در مجموع حدود دو میلیارد و۶50 میلیون 
تومان به هیئت های ورزشی خراسان جنوبی 
کمک شده است. وی با اشاره به اینکه میزان 
کمک به هر هیئت ورزشی بر اساس فعالیت 
هر هیئت و میزان کمک فدراسیون مربوط 
به آن هیئت بوده است، بیان کرد: حدود 300 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ۱۶3 پروژه 
ورزشی خراسان جنوبی نیاز است. وی افزود: 
از این تعداد پروژه ۶۴ مورد آن بیش از ۷0 
درصد، 3۹ پروژه 50 درصد و ۶0 پروژه هم 
بین ۴0 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. 
خسروی با بیان اینکه ۱۷۶ باشگاه فعال در 
خراسان جنوبی است، ادامه داد: در ورزش 
روستایی و عشایری بیمه شدگان ورزشی ۹۷ 
درصد افزایش یافته اند و در این حوزه دو هزار 

و ۹۶5 ورزشکار بیمه شده ورزشی داریم.
وی تصریح کرد: قبل از اعزام ورزشکاران به 
رقابت های ورزشی به آنها کمک مالی و بعد 
از کسب مدال هم از آنها تقدیر می شود و 
از حداقل امکانات موجود بیشترین استفاده را 

برای حمایت از ورزشکاران انجام می دهیم.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان 
گفت: در ماه های گذشته چهار استخر شنا 
که چندین سال در قاین، سرایان، فردوس 

و سربیشه تعطیل بودند را به بهره رساندیم 
و برای تکمیل استخر شنای طبس هم چهار 

میلیارد تومان نیاز است.
خسروی افزود: برای تکمیل استخر شنای 
از محل  نهبندان هم مقرر شد فرمانداری 
این  برای  نیاز  مورد  مبلغ  تعمیرات،  اعتبار 
به  اشاره  با  دهد. وی  تخصیص  را  منظور 
اقدامات انجام شده برای تکمیل سالن های 
ورزشی در نقاط مختلف استان ادامه داد: برای 
تکمیل سالن ورزشی شمال شهر بیرجند هم 
پنج میلیارد و ۶00 میلیون تومان نیاز است 

که در صورت تخصیص در یک ماه آینده به 
بهره برداری خواهد رسید. وی عنوان داشت: 
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سالن دو هزار 
و500 نفری بیرجند هم در قالب انعقاد تفاهم 

نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تأمین خواهد شد. 

پرداخت ۶ میلیارد تسهیالت ازدواج 
به زوج های خراسان جنوبی

کل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی از پرداخت 
۶ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و 5۲0 هزار ریال 
تسهیالت از ابتدای سال به زوج های جوان 
در استان خبر داد. مهدی قناد در نشست 
پایان مرداد ماه ۱۴0۱، ۶  تا  خبری گفت: 

میلیارد و ۷۸۱ میلیون و 5۲0 هزار ریال به 
چهار هزار و ۷۸۶ زوج جوان استان پرداخت 
شده است. وی با اشاره به این که تسهیالت 
ازدواج چهار درصد با باز پرداخت ۱0 ساله 
است، بیان داشت: پنج هزار و۱۷۶ نفر هم تا 
پایان مرداد ماه ۱۴0۱ در صف انتظار دریافت 
تسهیالت ازدواج بوده اند. وی ادامه داد: بر 
خانواده،  و  جمعیت  جوانی  قانون  اساس 
اعتبار  درصد  حداقل 30  جوانان  و  ورزش 
خود را برای این منظور باید در نظر بگیرد 
دستگاه های  ظرفیت  درصد  حداقل ۲0  و 
زوج های  اختیار  در  رایگان  باید  دولتی 
جوان قرار گیرد. قناد گفت: بر این اساس 
سامانه ای  ایجاد  با  موظفند  فرمانداری ها 
۲0 درصد ظرفیت هر اداره دولتی را برای 
استفاده رایگان زوج های جوان معرفی کنند. 
وی با بیان این که بانک ها موظفند ۱5 روز 
بعد از تکمیل مدارک زوج های جوان، برای 
پرداخت تسهیالت ازدواج به آنها اقدام کنند، 
تصریح کرد: ۷۸ سازمان مردم نهاد در استان 
داریم که بیش از 5۶ درصد آنها شناسه ملی 

دریافت کرده اند.

۹ هیئت ورزشی در خراسان جنوبی 
با سرپرست اداره می شود

معاون امور توسعه ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان جنوبی گفت: از ۴۹ هیئت 

ورزش استان، ۴0 هیئت دارای رئیس و ۹ 
هیئت هم با سرپرست اداره می شوند. سید 
بیان  خبری  نشست  در  اصغری  حسین 
داشت: پنج هزار و 5۱۱ مربی و ناجی، دو 
هزار و۲0۲ داور و ۲۴ هزار و۴0۱ ورزشکار 
در استان داریم. وی با اشاره به این که برای 
دومین سال ۱۹ ورزشکاران ما در ۱3 رشته 
ورزشی در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی 
کشور شرکت می کنند، افزود: از ۴۹ هیئت 
دارای  هیئت  جنوبی، ۴0  خراسان  ورزشی 
رئیس هستند و ۹ هیئت هم با سرپرست 
ماه های  در  وی  گفته  به  می شوند.  اداره 
خراسان  ورزشکاران  از  نفر  هشت  گذشته 
جنوبی به تیم های ملی دعوت شده اند و ۱5 
مهر به مناسبت روز روستا ۱0 برنامه مانند 
تجهیز سه خانه ورزش روستایی در زهان، 
و  ورزش  وزارت  توسط  و سربیشه  زیرکوه 
جوانان، جشنواره بازی های بومی و محلی 
سالن های  افزود:  اصغری  می شود.  برگزار 
تخصصی ورزشی باید با ترک تشریفات به 
هیئت های تخصصی واگذار شود تا با انجام 
این کار از مشکالت بعدی جلوگیری شود. 
برای  الزم  پیگیری های  داشت:  بیان  وی 
برگزاری مجمع های انتخاب رئیس در حال 
انجام است تا تکلیف هیئت های ورزشی که با 
سرپرست اداره می شوند هم با انتخاب رئیس 

مشخص شود.

خراسان جنوبی یکی از استان هایی است که 
پر از جاذبه های طبیعی و گردشگری است. 
هزاران  از  یکی  نیز  سرایان  انبار های  آب 
میراثی است که در این استان کویر وجود 
دارد و باید برای حفظ و مرمت آن تالش 
کرد. همکاری میراث فرهنگی با مردم برای 
مرمت آب انبار ها می تواند رونق را دوباره به 
این ابنیه تاریخی بازگرداند. یکی از شهروند 
سرایانی گفت: آب انبار های این منطقه حدود 
500 سال قدمت دارد و ساالنه گردشگران 
زیادی از این منطقه بازدید می کنند. او افزود: 

تمامی آب انبار های موجود در سرایان، آب 
خنک را در فصل تابستان برای مردم فراهم 
می کنند و امکان برداشت آب از آن ها وجود 
دارد. یکی دیگر از شهروندان سرایانی نیز بیان 
کرد: اگر چه برای حفظ و مرمت آب انبار ها 
سعی و تالش می شود، اما برخی از آب انبار ها 
حال و روز خوشی ندارد و نیاز به بازسازی 
دارد. او گفت: آب انبار هایی مثل آهنگران 
نیاز به مرمت دارد و حتی مردم نیز پای کار 
می آیند تا با مسئوالن همکاری کنند و بتوانند 

کار را به سرانجام برسانند.

فرهنگی،  میراث  نمایندگی  عرب، مسئول 
شهرستان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
حاج  انبار های  آب  تاکنون  گفت:  سرایان 
حسن، حاج عبدالرسول و حسینیه سرایان 
مرمت و بازسازی شده است. او افزود: برای 
آب انبار آهنگران نیز تفاهم نامه مشارکت 
برای بازسازی و مرمت آب انبار بین میراث 
فرهنگی و مردم به امضا رسیده است. عرب 
برای  ملی  اعتبار  تأمین  قول  کرد:  اظهار 
به  و  است  شده  داده  انبار  آب  این  مرمت 
محض دریافت اعتبار، نسبت به مرمت آن 

اقدام خواهد شد. مسئول نمایندگی میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرایان 
تعداد آب انبار های موجود در این شهرستان را 

۲50 آب انبار اعالم کرد و گفت: ۱5 مورد از 
این ها ثبت ملی شده و 5 آب انبار نیاز فوری 

به مرمت دارند.

از پیگیری برای تسهیل آورده تا نبود مشکل در تأمین زمین

بیش از ۲۴ میلیارد تومان از محل موقوفات شهرستان بیرجند هزینه شده است

اداره کل راه و  معاون مسکن و ساختمان 
شهرسازی خراسان جنوبی از تأمین زمین 
برای تمامی واجدین شرایط در طرح نهضت 
ملی مسکن خبر داد. علیزاده گفت: سهمیه 
استان برای طرح نهضت ملی مسکن در هر 
سال ۱0 هزار واحد و در ۴ سال ۴0 هزار 
واحد است که اکنون تعداد ثبت نام شدگان 
بیشتر از این تعداد است و ثبت نام مجدد در 

حال انجام است. او افزود: از مجموع ۷5 هزار 
نفری که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت 
نام کرده اند، ۲۷ هزار و ۶35 نفر واجد شرایط 
شناخته شده اند و حدود ۱5 هزار نفر نیز مبالغ 
آورده را تأمین و واریز کرده اند. علیزاده با 
اشاره به اینکه برای تمامی شهر های استان 
برای ساخت  زمین  قاین  و  بیرجند  از  غیر 
مسکن به طور ویالیی تأمین شده است، 

بیان کرد: متراژ هر قطعه زمین ۱۸0 مترمربع 
است. معاون مسکن و ساختمان اداره کل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: 
تاکنون ۲ هزار و ۸۶۷ نفر به پایان مرحله 
اسکلت و سقف رسیده و ۲3۶ نفر نیز به پایان 
کار رسیده اند. او در خصوص آورده متقاضیان 
گفت: به منظور کاهش زمان ساخت واحد ها 
به ۲ سال، آورده اولیه برای تأمین زمین و 

اجرای فونداسیون تجمیع شده و در مرحله 
اول افراد باید ۸0 میلیون تومان واریز کنند.

علیزاده با بیان اینکه برای هر مترمربع مبلغ 
5 میلیون و ۷30 هزار تومان پیش بینی شده 
است، افزود: در حال پیگیری برای اعمال 

تسهیالتی در حوزه آورده ها هستیم.
وی ادامه داد: در هیچ کدام از شهرستان ها 
که  نیز  فردوس  در  و  نداریم  زمین  کمبود 

چند  در  مجموعا  داشت،  وجود  کمبود 
مرحله ۴۲.5 هکتار زمین تأمین شده است 
و مشکلی وجود ندارد. او در خصوص طرح 
جوانی جمعیت نیز گفت: بیش از هزار و ۷00 
نفر در استان در این حوزه ثبت نام کرده اند 
و تسهیالت فرزند سوم و بیشتر به آن ها داده 
می شود و 5 شهرستان خراسان جنوبی از این 

طرح برخوردار است.

برزجی- رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان 
بیرجند و درمیان گفت: از  یک سال گذشته 
تاکنون بیش از ۲۴ میلیارد تومان از محل 
درآمدهای موقوفات در راستای اجرای نیات 
واقفیم هزینه شده است. به گزارش خبرنگار 
آوا، حجت االسالم دادخدا خدایی روز گذشته 
با اصحاب رسانه اظهار  در نشست خبری 
داشت: وقف یک مقوله ماندگار است و اثراتی 
دارد که در سایر امورات و کارهای خیر نیست 
و وجه تمایزش این است که وقف ماندگار 
است. وی با بیان اینکه وقف هویت انسان را 
ماندگار می کند، ادامه داد: وقف ذخیره مورد 

 اطمینانی است کا پاداشی همراه دارد.
*ثبت ۲۲ وقف جدید در یک سال 

 گذشته در بیرجند و درمیان
وی با اشاره به اینکه ۲هزار و ۷۸5 موقوفه 
از  افزود:  دارد،  وجود  درمیان  و  بیرجند  در 
حسینیه   ۲۱۴ و  مسجد   ۶۸5 تعداد  این 
هستند و مدیریت این موقوفات متصرفی و 
غیرمتصرفی است و ۶ هزار و ۶۴5 رقبه در 
این شهرستان ها وجود دارد.حجت االسالم 
خدایی در خصوص وقف های جدید بیرجند 
و درمیان گفت: از دهه وقف سال گذشته 
تاکنون ۲۲ وقف جدید با نیات عزاداری، دارو 
و درمان، ازدواج، حوزه های علمیه و ... در 
بیرجند و درمیان به ارزش ۱0 و نیم میلیارد 
تومان به ثبت رسیده است. رئیس اداره اوقاف 
و امور خیریه بیرجند و درمیان با اشاره به 
بیرجند  متبرکه  بقاع  فعالیت های عمرانی 

امامزاده روستای  و درمیان عنوان کرد: در 
 ۶0 ارزش  به  ضریح  نصب  بحث  حنبل 
میلیون تومان در دستور اجرا قرار دارد و در 
امامزادگان باقریه)ع( نیز بحث فعالیت های 
عمرانی در حال اجرا است. وی با بیان اینکه 
۱۴۲ فقره سند مالکیت به ارزش بیش از 50 
میلیارد تومان با هدف تثبیت اخذ شده است، 
ادامه داد: در کشور رتبه الف را در این زمینه 
کسب کرده ایم و این آمار مربوط به یکسال 

گذشته است.
اجرای  درخصوص  خدایی  االسالم  حجت 
نیات واقفین عنوان کرد: رعایت اجرای نیات 
از نظر شرعی از الزامات و مالک عمل ما 
است و اوقاف به دنبال دیده نشدن حق و 
حقوق دیگران نیست تا موقوفات را زیاد کند. 
بیرجند و  امور خیریه  اوقاف و  اداره  رئیس 
درمیان با بیان اینکه ۲۴ میلیارد تومان طی 
سال گذشته از محل موقوفات اجرای نیات 
شده است، افزود: در راستای نیات مذهبی، 
متبرکه  بقاع  و  مساجد  اجتماعی،  خیریه، 
این هزینه ها بوده است. وی بیان کرد: به 
کارگیری امین با توجه به کمبود شدید نیروی 
انسانی در ادارات اوقاف از مهم ترین برنامه 
ها محسوب می شود و این افراد به کمک 
اوقاف در راستای احیا و بهره وری موقوفات 

 می آیند.
*احداث سوله ۲ هزار متری موقوفه 

 آبلوله بیرجند
حجت االسالم خدایی در خصوص برنامه 

احداث  گفت:  بیرجند  اوقاف  عمرانی  های 
سوله ۲ هزار متری موقوفه آبلوله بیرجند و 
ساختمان اداری و تجاری در خیابان شهید 
طهماسبی با سرمایه گذاری ۶ میلیارد تومان 
در دستور کار قرار گرفته و بحث تغییر کاربری 

از تجاری به مسکونی در حال پیگیری است. 
بیرجند و  امور خیریه  اوقاف و  اداره  رئیس 
درمیان با اشاره به بنگاه آب لوله بیرجند عنوان 
کرد: تولیت و موقوفه آب لوله بر اساس حکم 
قضایی بر عهده اوقاف و امور خیریه بیرجند 
قرار دارد. وی در ادامه گفت: هیئت مدیره 
این موقوفه موازین شرعی را رعایت نکردند و 
اوقاف و امور خیریه در این زمینه اقدام کرد و 

طبق قانون این افراد منع مداخله شدند.

دعوت  داد:  ادامه  خدایی  االسالم  حجت 
مجمع عمومی عادی چندین بار به چاپ 
رسید اما تعداد افراد به دلیل عدم استقبال 
مردم به حدنصاب تاکنون نرسیده است و 
اداره اوقاف از زمان تحویل موقوفه یعنی 

در  تومان  میلیارد   ۲5 از  بیش   ۹5 سال 
زمینه حفظ و نگهداری و آبادانی و اجرای 
نیات این موقوفه هزینه کرده است. رئیس 
اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند و درمیان 
در  نقش مهمی  اوقاف  اینکه  به  اشاره  با 
آبادی موقوفه آب لوله و اجرای نیات آن 
دیروز  تا  که  افرادی  افزود:  است،  داشته 
کردند  می  مدیریت  واقف  نیات  خالف 
گرفتن  دست  به  مقررات صالحیت  بنابر 

مدیریت مجدد آن را ندارند چرا که نیت 
آب  تامین  لوله  آب  خیریه  بنگاه  واقعی 

ُشرب مردم بیرجند است.
وی در ادامه گفت: تا زمانی که آب ُشرب 
شهر بیرجند به اقتضای ظرفیت اشباع نشود 
حق نداریم این نیت را در امورات دیگری 
هزینه کنیم و  یک دوم آب روستای اسفهرود 
از رقبات  آب لوله بیرجند بوده که امسال از 
پارک نیلوفر اجرا شد. حجت االسالم خدایی 
بیان داشت: از آنجایی که اراضی موقوفه آب 
لوله با کارشناسی های نازل به دست افراد 
می رسیده اکنون با تحول مدیریت ارزش 
گذاری آن اراضی با اراضی ملکی برابری می 
کند هر چند افرادی که در این مقوله متضرر 
می شوند معترض هستند و مالک مجریان 
امر موقوفه امانتی است که از واقفین در دست 
دارند و خالف آن خالف شرع است و اوقاف 

زیر بار آن نخواهد رفت.
بیرجند و  امور خیریه  اوقاف و  اداره  رئیس 
درمیان در ادامه بیان کرد: طی بازه زمانی 
دهه وقف سال گذشته تاکنون ۱۲ میلیارد 
احداث  و  است  شده  نیت  اجرای  تومان 
شرب  آب  مشکل  و حل  سقاخانه  باب   ۸
بیرجند از دیگر اقدامات بوده است. حجت 
االسالم خدایی در خصوص حسینیه نواب 
بیرجند گفت: این مکان وقفی است اما درآمد 
پایداری برای اجرای فعالیت های مختلف 
ندارد و حدود سه الی چهار سال است که 
با کمک میراث به اجرای برنامه ها در این 

حسینیه می پردازیم.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن لَم یَشُکِر الُمنِعَم مَِن الَمخلوقیَن لَم یَشُکِر ا... َعزَّ و جلَّ

هرکه در قبال خوبی مردم تشکر نکند، از خداوند عّز و جّل هم تشّکر نکرده است.
)عیون أخبار الرِّضا)ع(: ج 2، ص 24، ح 2(

با کسانی که آرامش مردم را برهم بزنند 
برخورد جدی می شود

 رئیس قوه قضاییه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوب
 افکنی و اغتشاش آفرینی، گفت: چنانچه یک 
 اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال عمومی،
کشت  و و  فحاشی  تخریب،  زدن،   آتش 
 کشتار تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه عاقله ای

و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل نمی کند؛ 
جمهوری اسالمی ایران نیز تهدید امنیت مردم 
و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و 
همدستی با اجانب را تحمل نمی کند و با این 

قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد. 

سخنگوی وزارت خارجه: واژه »بن بست 
در مذاکرات« را تایید نمی کنیم

کنعانی،  سخنگوی وزارت خارجه در خصوص 
ادعای آمریکایی ها مبنی بر به بن بست رسیدن 
برجام گفت: من واژه بن بست را تایید نمی کنم. 
زیرا روند تبادل پیام ها ادامه دارد و توافقاتی هم که 
قبال صورت گرفت، پاسخ ایران به روند مذاکرات 
کمک کننده بود. ما در طرف مقابل شاهد وجود 
اراده سیاسی نیستیم و تحریم های جدید هم دال 
بر همین عدم اراده است. از طرفی ما شاهد ارسال 
پیام ها هستیم و از طرفی شاهد تحریم های جدید. 
این نشانه دوگانگی این دولت است و در سایه 

تحریم هم مذاکرات به نتیجه ای نخواهد رسید.

 تحلیل آیت ا... خامنه ای دقیق بود

مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصالحات 
در توئیتی بعد از بیانات رهبر انقالب در مراسم 
افسری  دانشگاه های  دانش آموختگی  مشترک 
نیروهای مسلح، گفت:تحلیل آیت ا... خامنه ای 
جامع، دقیق، روشنگرانه و به هنگام بود.مفسر رادیو 
BBC فارسی- که آخر عمرش را می گذراند- 
نگران غیبت آیت ا... خامنه ای شده بود، از عدم 
حضور و صدای ضعیف ایشان غصه می خورد! 
این سخنرانی را ایشان و همکاران و ایران- نال 
بشنوند و ببینند:“خشکید و کویر لوت شد دنیاشان!”

عمده دانشجویان بازداشتی آزاد شدند

 تسنیم نوشت: طبق اخبار کسب شده از منابع 
مطلع، همه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 
تصمیم  به  توجه  با  و  کردند  ترک  را  دانشگاه 
هیئت رئیسه دانشگاه درباره آموزش غیرحضوری 
فقط دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد اجازه 
ورود به دانشگاه را دارند. به گفته برخی از مسئوالن 
دانشگاه، بخش عمده ای از دانشجویان بازداشتی 
 این دانشگاه در دوشنبه شب، صبح روز بعد آزاد شدند

و تعداد معدودی در بازداشت هستند که تالش 
مسئوالن در خصوص آزادی آنها ادامه دارد.

حضرت آیت ا... خامنه ای فرمانده معظم کل قوا 
در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان 
در  مسلح  نیروهای  افسری  های  دانشگاه 
سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید 
کردند: با صراحت می گویم این حوادث طراحی 
دنباله روهای  و  صهیونیستی  رژیم  آمریکا، 
آنها است. مشکل اصلی آنها با ایران قوی و 
مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در 
این حوادث کاماًل قوی ظاهر شد و در آینده 
نیز هر جا که الزم باشد، شجاعانه وارد میدان 

خواهد شد.

در این حوادث اخیر بیش از همه
 به سازمان انتظامی کشور و به بسیج

و به ملت ایران ظلم شد

در  مراسم  این  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
کشور  اخیر  حوادث  درباره  مهمی  سخنان 
گفتند: در این حوادث بیش از همه به سازمان 
انتظامی کشور و به بسیج و به ملت ایران 
ظلم شد. البته ملت ایران در این حادثه نیز 
همچون حوادث دیگر کاماًل قوی ظاهر شد 
و در آینده هم به همین صورت خواهد بود. 
در  کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختاللی 
سپر  سینه  همه  از  بیش  آنکه  کنند،  ایجاد 
خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن ایران است. 
خود  موالی  را همچون  ایران  ملت  ایشان 
حضرت امیرالمومنین علی )ع( ملتی مظلوم 
و در عین حال قوی خواندند و افزودند: در 
جوانی  دختر  آمد،  پیش  که  حادثه ای  این 
درگذشت که دل ما هم سوخت اما واکنش 
به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه 
امر مسلّمی وجود داشته باشد، عده ای بیایند 
خیابان ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، 
حجاب از سر زن محجبه بکشند، مسجد و 
حسینیه و خودروی مردم را به آتش بکشند، 

یک واکنش عادی و طبیعی نبود.

به صراحت می گویم این اغتشاش ها و 
ناامنی ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب 

و جعلی صهیونیستی بود

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه این 
اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود، گفتند: اگر 
قضیه این دختر جوان هم نبود، بهانه دیگری 
تا امسال در اول مهر، در  به وجود می آوردند 
کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد کنند. حضرت 
آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: من به صراحت 
می گویم این اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی 
آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی 
بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های 
ایشان  آنها کمک کردند.  به  خائن در خارج 
افزودند: برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود 
فالن حادثه طراحی و کار دشمن بوده است، 
حساس هستند و سینه سپر می کنند برای دفاع 
از سازمان جاسوسی آمریکا و صهیونیست ها و 
انواع تحلیل ها و لفاظی های مغالطه آمیز را نیز 
به کار می گیرند تا بگویند کار خارجی ها نیست.

تاکنون شده است که رئیس  جمهور 
آمریکا از اغتشاشگران حمایت کند؟

انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در  رهبر 
دنیا، اغتشاش های زیادی به وجود می آید و در 
اروپا و به خصوص فرانسه هر چند وقت یک بار 
اغتشاش مفصلی به وجود می آید اما آیا تاکنون 
شده است که رئیس جمهور آمریکا، مجلس 
حمایت  اغتشاشگران  از  آمریکا  نمایندگان 
کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد که پیام 
بدهند و بگویند در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه 
دارد رسانه های جمعی وابسته به سرمایه داری 
آمریکا و مزدوران آنها همانند برخی دولت های 
منطقه و از جمله سعودی ها از اغتشاشگران 
در این کشورها حمایت کنند؟ آیا سابقه دارد 

آمریکایی ها اعالم کنند که ما فالن سخت افزار 
یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار 
می دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار کنند؟حضرت 
آیت ا... خامنه ای افزودند: اما چنین حمایت هایی 
در ایران بارها اتفاق افتاده است. پس چگونه 
است که برخی ها دست خارجی را نمی بینند 
چگونه انسان هوشمند احساس نکند که در 
پشت این حوادث دست های دیگری در کار 

است.

اظهار تأسف آمریکایی ها برای
از دنیا رفتن یک دختر دروغ است

ایشان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف آمریکایی ها 
برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها 
برخالف ظاهر، به علت به  دست آوردن این 
بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند، گفتند: 
در کشور،  مسئوالن سه قوه اظهار تأسف کردند 
و قوه قضاییه قول داده است موضوع را تا نهایت 
دنبال کند تا مشخص شود مقصری وجود دارد 
اینکه مقصر کیست؟ تحقیق یعنی  یا نه و 
همین. حال چگونه می شود یک سازمان و یک 
مجموعه عظیم خدمتگزار برای احتمال اینکه 
خطایی سر زده باشد، مورد تهمت قرار گیرد. 
هیچ منطقی پشت سر این کار نیست و این، کار 
عاملی جز دستگاه های جاسوسی و سیاست 
گذاران عنود خارجی ندارد. رهبر انقالب اسالمی 
با طرح این سؤال که انگیزه دولت های خارجی 
برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور چیست، 
افزودند: آنها احساس می کنند کشور در حال 
پیشرفت به سوی قدرت همه جانبه است و این 

موضوع را نمی توانند تحمل کنند.

آمریکا با ایران قوی و
مستقل نیز مخالف است

اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
آمریکا فقط مخالف جمهوری اسالمی نیست 

و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است، 
پهلوی  دوران  ایران  دنبال  به  آنها  افزودند: 
هستند که همچون گاو شیرده مطیع اوامر 
آنها بود. ایشان گفتند: پشت صحنه قضایای 
اخیر، این زورگویان قرار دارند و دعوا بر سر 
از دنیا رفتن یک دختر جوان و یا بر سر با 
حجاب و بدحجاب نیست. خیلی از کسانی 
که حجاب کامل ندارند، جزو هواداران جدی 
جمهوری اسالمی هستند و در مراسم مختلف 
شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقالل و 
ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسالمی است. 
رهبر انقالب اسالمی در ادامه چند نکته را بیان 
کردند و افزودند: این کسانی که در خیابان ها 
فساد و تخریب می کنند، همه یک حکم ندارند 
برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر 
هیجان ناشی از مالحظه یک برنامه اینترنتی 
به خیابان می آیند. چنین افرادی را می توان 
با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می کنند.

حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه در 
مجموع همه کسانی که به خیابان آمده اند در 
مقابل ملت ایران و جوانان مؤمن و غیور، عده 
بسیار کمی هستند، گفتند: البته برخی از این 
افرادی که به خیابان می آیند، از بازمانده های 
اسالمی  جمهوری  از  خورده  ضربه  عناصر 
همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان 
و خانواده  ساواکی های منفور هستند که قوه 
قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها 
و ضربه به امنیت خیابان ها، مجازات تعیین، 
و آنها را محاکمه کند. نکته دیگری که رهبر 
انقالب اسالمی به آن اشاره کردند، مواضع 

برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود.

وقتی عنصر سیاسی آمریکایی
این قضایا را به دیوار برلین تشبیه
می کند باید فهمید قضیه چیست

اول کار  آیت ا... خامنه ای گفتند: در  حضرت 

برخی خواص بدون تحقیق و احتماالً ناشی از 
دلسوزی، اطالعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر 
کردند. برخی از آنها اتهام را به سمت سازمان 
انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را 
متهم کردند. اکنون که دیدند قضیه چیست و 
نتیجه حرف های آنان با برنامه ریزی دشمن چه 
اتفاقاتی را در خیابان ها رقم زده است، باید کار 
خود را جبران و صریحاً اعالم کنند با آنچه اتفاق 

افتاده و با برنامه دشمن خارجی، مخالفند.
ایشان افزودند: وقتی عنصر سیاسی آمریکایی 
این قضایا را به دیوار برلین تشبیه می کند باید 
بفهمید قضیه چیست و اگر نفهمیدید حاال 
بفهمید و صریحاً موضع گیری کنید. رهبر 
انقالب اسالمی همچنین به موضع گیری های 
و  اشاره  هنری  و  ورزشی  چهره های  برخی 
خاطرنشان کردند: از نظر من این موضع گیری ها 
هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد آنها حساسیت 

به خرج داد.

جامعه هنری و ورزشی ما 
سالم است و در آن عناصر مؤمن

و با شرف کم نیستند

حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: جامعه 
هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر 
مؤمن و با شرف کم نیستند و موضع گیری چند 

نفر ارزشی ندارد. ایشان البته افزودند: تطبیق 
اینکه موضع گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا 
نه با قوه قضاییه است ولی از لحاظ عمومی، 
موضع گیری این افراد ارزشی ندارد و جامعه 
هنری و ورزشی با این مواضع دشمن شادکن 

آلوده نخواهد شد.

مقابل  در  ایستادن  به  موظف  پلیس 
مجرم و تأمین امنیت جامعه است

حضرت آیت ا... خامنه ای این نکته را هم افزودند 
که ناامنی در کشورهای بزرگ و از همه بدتر 
در آمریکا وجود دارد و همواره شاهد حمله به 
مدرسه، فروشگاه و رستوران های آن هستیم. 
رهبر انقالب، نیروهای مسلح را تأمین کنندگان 
امنیت کشور خواندند و گفتند: بنابراین تضعیف 
نیروهای مسلح، تضعیف امنیت کشور است و 
کسی که به پاسگاه پلیس یا پایگاه بسیج حمله 
می کند یا در سخنان خود به ارتش یا سپاه طعنه 

می زند، به امنیت کشور حمله می کند.
ایشان در این زمینه افزودند: پلیس موظف به 
ایستادن در مقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه 
است، بنابراین تضعیف پلیس به معنی تقویت 
پلیس حمله  به  است و کسی که  مجرمان 
می کند، مردم را در مقابل مجرمان، اراذل و 

اوباش، سارقان و زورگیران بی دفاع می گذارد.

ایجاد اغتشاش برای کشور  برنامه ریزی شده بود
واکنش رهبر انقالب به حوادث اخیر؛ درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند

 کاری - روز گذشته  معاون  اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت 
علوم،  تحقیقات و فناوری به خراسان جنوبی  سفر کرد . دکتر علی 
خطیبی در بدو ورود به بیرجند با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار 
خراسان جنوبی دیدار کرد. وی پس از  حضور در مزار شهید گمنام 
دانشگاه بیرجند و اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهیدان 
در مراسم افتتاح ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی شرکت 
کرد.  معاون وزیر علوم از پروژه های خوابگاه دانشجویی، سالن ورزشی 
خواهران، نیروگاه خورشیدی، آزمایشگاه مرجع، آمفی تئاتر مهندسی، 
پروژه ساختمان بسیج اساتید، دانشکده هنر، پروژه سردرب و تکمیل 
حصار ضلع شمالی، المان و بوستان شهدای گمنام ، زمین چمن و 
موزه، مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند، ساختمان آموزشی پردیس 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و باغ امیریه بازدید کرد.

دانشگاه بیرجند 30 پروژه نیمه تمام عمرانی دارد

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه  دانشگاه بیرجند حدود ۳۰ پروژه 
نیمه تمام عمرانی دارد که در مجموع نیازمند اعتبار ۳۳۰ میلیارد تومانی 
می باشد، افزود: احداث خوابگاه دانشجویی، سوله وزرشی خواهران، 
دانشکده  تئاتر  آمفی  مرجع،  آزمایشگاه  اساتید،  بسیج  ساختمان 
مهندسی، چند زمین ورزشی، موزه و مرکز اسناد و مفاخر و پروژه های 
مجموعه پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و ... از جمله 
این پروژه ها هستند.  دکتر احمد المعی با اشاره به اینکه  پروژه سوله 
ورزشی خواهران دانشگاه بیرجند  حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است، بیان کرد: تاکنون برای این پروژه سه میلیارد تومان اعتبار 
هزینه شده است.وی  با اشاره به اینکه این پروژه از سال ۹۳ شروع 
شده است، گفت: سوله ورزشی چند منظوره خواهران بیرجند حدود 
هزار و ۸۰۰ متر مربع زیر بنا دارد. رئیس دانشگاه بیرجند خاطر نشان 
کرد:  برای تکمیل این پروژه به هشت میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز 
داریم. وی  بیان کرد: پروژه دیگر، پروژه خوابگاه متأهلی است که دو 
هزار و ۳۳۳ متر مربع زیر بنا دارد.  دکتر المعی با اشاره به اینکه این 
پروژه ۲۴ سوئیت ۵۰ متری خواهد داشت که تاکنون برای آن ۱۱ 
میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: ۲۵ میلیارد دیگر برای تکمیل 

پروژه خوابگاه متأهلی دانشگاه بیرجند نیاز است.

پروژه دانشکده ادبیات نیازمند 17 میلیارد تومان اعتبار

وی یادآور شد: پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند 
یک پروژه ملی است که تکمیل و محوطه سازی آن نیازمند ۱۷ 
میلیارد تومان اعتبار دیگر است. دکتر المعی با بیان اینکه دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند از پروژه های ملی است که از 
محل اعتبارات ملی و همچنین درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند 
به بهره برداری رسید، یادآور شد: ساخت این پروژه از سال ۱۳۸۸ 

آغاز و در سال ۱۴۰۱ بهره برداری رسید. وی  اظهار کرد:  این پروژه 
عمرانی با زیربنای ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع و هزینه ۳۲۰ میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.

دو استخر ذخیره آب در دانشگاه بیرجند
 به بهره برداری رسید

وزیر  معاون  با حضور  کرد: همزمان  بیان  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
علوم و هیئت همراه در دانشگاه بیرجند، استخر ذخیره آب پردیس 
شوکت آباد و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند به 
بهره برداری رسید.وی با بیان اشاره به اینکه  استخرهای ذخیره آب 
با هزینه یک میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی و ردیف 
های ابالغی وزارت علوم هرکدام با ظرفیت هزار مترمکعب افتتاح 
شد، ادامه داد: استخر ذخیره آب پردیس دانشگاه به منظور جمع 
آوری آب های سطحی و آب تصفیه فاضالب خاکستری و همچنین 

استفاده از چاه آب افتتاح شد.

عملیات اجرایی خوابگاه متأهلین
 با حضور معاون وزیر علوم آغاز شد

رئیس دانشگاه بیرجند عنوان کرد:  عملیات اجرایی خوابگاه متأهلین با 
حضور دکتر علی خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه بیرجند آغاز شد، دکتر المعی با 
اشاره به اینکه خوابگاه متأهلین با زیربنای ۳۵۰۰ مترمربع و هزینه اولیه 
۴۵۰ میلیارد ریال در دانشگاه بیرجند ساخته خواهد شد، ادامه داد:  این 

پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.

تخصیص اعتبارات تکمیل پروژه
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی بیرجند 

و  تحقیقات  علوم،   وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  
فناوری در حاشیه بازدید از پروژه های نیمه تمام دانشگاه بیرجند 
پیرامون پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اظهار کرد: 
این پروژه جز مصوبات سفر اول رئیس جمهور به خراسان جنوبی 
بوده و حمایت بسیار خوبی از آن شد.دکتر علی خطیبی با اشاره به 
اینکه بخشی کوچکی از این پروژه باقی مانده است، گفت: در مرحله 
تخصیص اعتبارات سفر این پروژه کامل خواهد شد. وی ادامه داد: اگر 
تکمیل پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند نیاز به 
اعتبار بیشتری داشته باشد تالش می کنیم از محل اعتبارات متمرکز 
وزارت خانه به آن کمک کنیم.  همچنین بازدید از پروژه های در 
حال اجرای دانشگاه، شرکت در نشست شورای دانشگاه بیرجند و 
حضور جلسه تجلیل از ایثارگران از دیگر برنامه های سفر یک روزه 

دکتر خطیبی است.

همزمان با سفر معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به خراسان جنوبی

سه پروژه عمرانی دانشگاه بیرجند افتتاح شد 


