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جنایت جنگی با دو گاه...!!!

امروز خراسان جنوبی - محمد راعي فرد
mohammad.raeifard99@gmail.com

جنایـــت، خیانـــت، نســـل کُشـــی، قلـــع وقمـــع مـــردم 
ـــان  ـــانه ش ـــه و کاش ـــودی خان ـــردن و ناب ـــاه، آواره ک بیگن
ـــت  ـــه، جنای ـــل توجی ـــه قاب ـــت و ن ـــاع اس ـــل دف ـــه قاب ن
ـــه  ـــا توج ـــا گاه ب ـــدارد، ام ـــری ن ـــف  دیگ ـــودی  تعری و ناب
ـــا دو  ـــد و ب ـــی افت ـــاق م ـــد، اتف ـــل و بع ـــه قب ـــه ک ـــه آنچ ب
نـــگاه و دو زاویـــه بـــه آن مـــی نگـــری دلـــت مـــی خواهـــد 
ـــه  ـــی کـــه چگون ـــیلی بزن ـــود س ـــر خ ـــی و ب ـــاد بکش فری
ـــان  ـــودی همچن ـــوع مـــردن و ناب ـــی عدالتـــی حتـــی در ن ب

ـــت...!!! ـــم اس ـــا حاک ـــان م ـــر جه ب
ــا  ــم امـ ــعار دادن نداریـ ــد شـ ــوان قصـ ــچ عنـ ــه هیـ بـ
ــرا اینـــک  ــه درد مـــی آیـــد کـــه چـ دلمـــان ســـخت بـ
ــته ای را دارد  ــم  پیوسـ ــه هـ ــاد بـ ــن اتحـ ــان چنیـ جهـ
ـــی  ـــفید م ـــیاه و س ـــرگ را س ـــرا م ـــد، چ ـــی کن ـــه م تجرب
ـــرق  ـــگ ف ـــژاد و رن ـــر از ن ـــه غی ـــا  ب ـــر آدم ه ـــد؟ مگ کنن
دیگـــری بـــه لحـــاظ تبـــار انســـانی بـــا هـــم دارنـــد؟!!
ـــیه  ـــگ  روس ـــای اول، جن ـــان روزه ـــدت در هم ـــه ش ـــا ب م
ــای  ــاران هـ ــم، بمبـ ــوم کردیـ ــن را محکـ ــه اکرایـ علیـ
ــور  ــهرهای کشـ ــکان شـ ــکان یـ ــودی یـ ــیه و نابـ روسـ
ـــی  ـــرده و م ـــوم ک ـــی از آن را محک ـــغال نقاط ـــر و اش دیگ
ـــه  ـــیه چ ـــیاه روس ـــابقه س ـــا و س ـــدی ه ـــم و از بدعه کنی
در قالـــب تزاریســـم و یـــا اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی و 
ـــته  ـــا روا داش ـــت م ـــردم و مل ـــر م ـــه ب ـــی ک ـــت های خیان

گفتـــه و بـــاز خواهیـــم گفـــت...
ـــی  ـــه جنایات ـــتیم ب ـــد و نتوانس ـــه درد آم ـــان ب ـــا دلم ام
کـــه بـــر مـــردم مـــا رفـــت و طـــی ۸ســـال بزرگتریـــن 
ـــم... ـــی نکنی ـــاره نویس ـــد  دوب ـــان وارد ش ـــر آن ـــات ب ضرب

ــکونی  ــق مسـ ــر مناطـ ــر سـ ــار بـ ــی ۳۸۶بـ ــراق وقتـ عـ
ـــط  ـــت و فق ـــیمیایی فروریخ ـــای ش ـــب ه ـــورمان بم کش
در یـــک مـــورد و در ســـال ۱۳۶۶ پنـــج هـــزار نفـــر را بـــا 
ـــه  ـــا و کمیت ـــن کُشـــت، فیف ـــع ممک ـــن وض ـــنیع تری ش
بیـــن المللـــی المپیـــک کجـــا بودنـــد و چـــرا بـــه 

خفقانـــی چنیـــن ســـنگین دچـــار شـــدند؟
ـــید  ـــهرها و مـــدارس رس ـــاران ش ـــه بمب ـــت ب ـــی نوب وقت
فیفـــا و کمیتـــه بیـــن المللـــی المپیـــک در کدامیـــن 

بیقولـــه ُچـــرت مـــی زدنـــد؟
نـــگاه دوگانـــه بـــه چنیـــن جنایاتـــی، بیزارمـــان مـــی 
ـــازان اســـت، چـــه  ـــد از هرچـــه سیاســـت و سیاســـت ب کن
فرقـــی بـــود و هســـت بیـــن آن همـــه مـــردم بیگنـــاه 
ـــه  ـــن خان ـــت بی ـــی هس ـــه فرق ـــن؟ چ ـــا اوکرای ـــورم ب کش
هـــا و مـــدارس تخریـــب شـــده در دو کشـــور؟ چـــه فرقـــی 
ــن و  ــای اوکرایـ ــاخت هـ ــودی زیرسـ ــن نابـ ــت بیـ اسـ
ـــردم   ـــب م ـــه از جی ـــه ای ک ـــوز از آن هزین ـــا هن ـــران، م ای
ـــم،   ـــرده ای ـــت نک ـــر راس ـــد کم ـــت ش ـــورمان پرداخ و کش
ـــن  ـــم کدامی ـــه ببینی ـــگ را ک ـــخ جن ـــتیم تاری ـــه گش هرچ
کشـــورهای آســـیایی عـــراق را تحریـــم کردنـــد چیـــزی 

ـــم... ـــل کنی ـــا نق ـــم ت ندیدی
حتـــی مـــا نتوانســـتیم چیـــزی حـــدود هـــزار میلیـــارد 
ـــرد  ـــل ک ـــان تحمی ـــردم م ـــر م ـــگ  ب ـــه آن جن ـــارتی ک خس
را در حـــد یـــک دالر هـــم از کشـــور متجـــاوز بگیریـــم، امـــا 
ـــد  ـــت کن ـــراق دریاف ـــا دالر آخـــر را از ع ـــت توانســـت ت کوی

ـــور...!!! ـــگ  در آن کش ـــد روز جن ـــر چن ـــه خاط ب
ـــمان  ـــم چش ـــر ماه ـــه اگ ـــم ک ـــی خوری ـــه م ـــک غبط این
ـــر  ـــری ب ـــوع دیگ ـــه ن ـــان ب ـــاید جه ـــتیم ش ـــن داش رنگی

ـــت...!! ـــی نگریس ـــا م م

سرمقاله

وقوع رگبار و رعد و برق
 در برخی نقاط خراسان جنوبی

امروز خراسان جنوبی / گروه شهرستان ها / حسینی
ــش  ــتان و افزای ــرب اس ــمال غ ــوص در ش ــه خص ــرق ب ــد و ب ــار و رع ــوع رگب وق
ــتان  ــی اس ــناس هواشناس ــود. کارش ــی ش ــی م ــش بین ــاد پی ــرعت وزش ب س
گفــت: مطابــق بــا الگــوی نقشــه ها، داده هــا و تصاویــر  ماهــواره ای هواشناســی 
ــش  ــاعات افزای ــی س ــر و در برخ ــش اب ــاط افزای ــی نق ــه در برخ ــان هفت ــا پای ت
ــوای  ــوده ه ــت ت ــا فعالی ــزود: ب ــی اف ــم. زارع ــار داری ــاد را انتظ ــرعت وزش ب س
ناپایــدار در اســتان گاهــی وزش بــاد شــدید همــراه بــا پدیــده گــردو خــاک و بــه 
ــرق و در  ــار و رعــد و ب ــوع رگب ــه خصــوص در شــمال غــرب اســتان وق ــج ب تدری
ــارش تگــرگ وجــود دارد. وی گفــت:  ــه ای و مســتعد احتمــال ب مناطــق کوهپای
رونــد تغییــرات دمــای هــوا تــا روز چهارشــنبه ناچیــز اســت و از صبــح پنجشــنبه 

ــم. ــی می کنی ــش بین ــوا را پی ــای ه ــش دم افزای

کاشت ۱۱۰۰ اصله نهال
 به یاد ۱۱۰ شهید شهرستان زیرکوه

ــاد ۱۱۰  ــه ی ــال ب ــه نه ــزار و ۱۰۰ اصل ــی ه ــع طبیع ــه مناب ــن روز از هفت در دومی
شــهید شهرســتان زیرکــوه کاشــته شــد. در دومیــن روز از هفتــه منابــع طبیعــی 
بــا حضــور امــام جمعــه، معــاون فرمانــدار ، امدادگــران  جمعیــت هــال احمــر 
و جمعــی از مســئولین ، تعــداد ۱۱۰۰ اصلــه نهــال بــه یــاد ۱۱۰ شــهید شهرســتان 
ــد ســبز زیرکــوه کاشــته  ــه آبیــز در طــرح کمربن ــاد ب زیرکــوه در مســیر حاجــی آب
شــد. رجبــی رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان زیرکــوه در ایــن مراســم بــا 
ــردم و خصوصــًا  ــع طبیعــی در شهرســتان از م ــظ و توســعه مناب ــر حف ــد ب تاکی
دامــداران خواســت در حفــظ و نگهــداری ایــن نهالهــا کوشــا باشــند تــا در آینــده 
شــاهد یــک کمربنــد ســبز و یــک منطقــه زیبــا در مســیر ۸ کیلومتــری حاجــی 

آبــاد تــا شــهر آبیــز باشــیم.

اولین چاپخانه شهر اسدیه راه اندازی شد
ــدازی  ــی از راه ان ــان جنوب ــامی خراس ــاد اس ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن سرپرس
اولیــن چاپخانــه شــهر اســدیه در شهرســتان درمیــان خبــر داد. بــه گــزارش امــروز 
خراســان جنوبــی، محمــود رمضانــی عنــوان کــرد: چاپخانــه دیجیتــال  “آرویــن” 
بــا مدیریــت مصطفــی مصطفایــی، بــا هــدف ارائــه خدمــات ســریع و مطلــوب بــه 
شــهروندان اســدیه راه انــدازی شــد. وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از اصلــی تریــن 
عوامــل توســعه فرهنــگ یــک جامعــه، فعالیــت موثــر چاپخانــه هــا اســت، ادامــه 
داد: حیــات کتــب و نشــریات وابســته بــه فعالیــت ایــن مجموعــه هــا اســت و 
ــه هــا نقشــی محــوری در توســعه صنعــت اســتان و در  از ســوی دیگــر چاپخان

چرخــه تولیــد و زنجیــره ارزش محصــوالت ایفــا مــی کننــد. 

هم نویسی اساتید خوشنویسی استان

 با اشعار حکیم نظامی

برگزاری کارگاه آموزشی

 »خط و نشان برای ۱۴۰۱«

برپایی ۵۰ بازارچه صنایع دستی در ایام نوروز 

معـاون امـور هنـری و سـینمایی اداره کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی خراسـان جنوبی 
گفـت: با هدف بزرگداشـت حکیـم نظامی، 
شـاعر نامـدار ایرانـی، هـم نویسـی اسـاتید 
اشـعار  موضـوع  بـا  اسـتان  خوشنویسـی 

حکیـم نظامـی برگـزار شـد.
بـه گـزارش امـروز خراسـان جنوبـی، سـید 
علـی زمـزم، عنـوان کـرد: ایـن هـم نویسـی 
خوشنویسـان  انجمـن  محـل  در  دیـروز 
بیرجنـد واقـع در مطهـری ۲۳ برگـزار شـد.

وی به حضور ۱۰ نفر از اسـاتید خوشنویسـی 
اسـتان در ایـن برنامـه اشـاره کـرد و گفـت: 
عاقـه منـدان به هنر خوش نویسـی در این 

برنامه حضور داشـتند.
گفتنـی اسـت برگـزاری کارگاه هـم نویسـی 
از جملـه برنامـه هـای اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی خراسـان جنوبی در راستای 
بزرگداشـت حکیـم نظامـی، شـاعر پارسـی 
گـوی قـرن ششـم در اسـتان همزمـان بـا 

سراسـر کشـور اسـت.

کارگاه آموزشـی »خـط و نشـان بـرای ۱۴۰۱« 
صبـح در سـالن مهنـدس امینی برگزار شـد.
به گـزارش امروز خراسـان جنوبـی، مهندس 
حسـین شورسـتانی مدرس کارگاه و مشـاور 
کسـب و کار ضمن تعریف هدف، مهمترین 
هـدف  داشـتن  را  موفـق  افـراد  ویژگـی 

متناسـب بـا شـخصیت بیـان کـرد.
وی در ادامـه   انـواع هدف را از جمله  اهداف 
مهارتی، روابطی، اجتماعـی، مالی و دارایی، 
شـغلی، تحصیلـی، معنـوی، بهبـود فـردی، 

سـامتی و زیبایـی برشـمرد و گفـت:  افـراد 
بیننـد،  مـی  را  هـا  فرصـت  هـدف،  دارای 
شـاداب تـر هسـتند ، عـزت نفس بیشـتری 
دارنـد، بـی توجـه به حـرف مرد هسـتند و از 

لحظـات لـذت می برنـد.
مهنـدس شورسـتانی  انتخاب درسـت هدف 
را نیمـی از مسـیر موفقیـت عنـوان کـرد و 
نوشـتن و بررسـی نیازهـا، آرزوهـا و رنج ها 
بـرای هدف گذاری حرفـه ای الزم و ضروری 

دانست.

 ۱۴۰۱ نـوروز  در  دسـتی  صنایـع  بازارچـه   ۵۰
در مبـادی ورودی و سـطح شـهر در خراسـان 
جنوبـی برپـا مـی شـود. بـه گـزارش امـروز 
خراسـان جنوبـی مدیـرکل میراث فرهنگـی، 
اسـتان گفـت:  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 

امسـال ۵۰ بازارچـه دائم و موقت نـوروزی در 
۳۳۰ غرفـه در اسـتان برپـا خواهـد شـد.

حسـن رمضانـی از برپایـی نـوروزگاه در تمام 
افـزود:  و  داد  خبـر  اسـتان  شهرسـتان های 
ایجـاد نشـاط  بـرای  در تمـام شهرسـتان ها 

اجتماعـی مراسـم نـوروزگاه اجرا خواهد شـد 
و آداب  و رسـوم محلـی و سـنتی بـه نمایش 

گذاشـته می  شـود.
وی گفـت: اپلیکیشـن معرفـی اسـتان نیـز 
فعال اسـت و در آن همه جاذبه های تاریخی، 
اسـکان و سـایر موضوعـات  صنایع دسـتی، 
مـورد نیـاز بـرای گردشـگران معرفـی شـده 
اسـت. رمضانی افزود: اقام راهنمای سـفر از 
قبیل نقشـه، بروشـور، کتابچه هـای راهنما و 
… نیـز بـرای ایام نـوروز طراحی و چاپ شـده  
کـه در ورودی شـهر ها و اماکـن تاریخـی و 
تفریحی شاخص اسـتان، در اختیار مسافران 

و گردشـگران قـرار خواهـد گرفت.
بـه گفتـه وی بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری 
کرونا و دو سـال تعطیلی مراسـم و سفر های 
نـوروزی و همچنیـن بـا توجـه بـه همزمانی 
و تقـارن اعیـاد بـا برکـت شـعبانیه بـا نـوروز 

تداخـل  طرفـی  از  و  طبیعـت  بهـار  جشـن 
مـاه مبـارک رمضـان از سـال آینـده بـا ایـام 
نـوروز، امسـال شـاهد افزایش حجم سـفر ها 

خواهیـم بـود.
رمضانـی افـزود: ایـام نـوروز، فرصتـی اسـت 
ظرفیت هـا  حداکثـر  از  بهره گیـری  بـا  کـه 
زمینـه معرفـی هر چه بهتر و بیشـتر اسـتان 
و ایجـاد نشـاط اجتماعـی بین مـردم فراهم 
شـود و بایـد بـا برنامه ریـزی درسـت بتوانیم 
رعایـت  بـا  همـراه  مناسـب  خدمـات  ارائـه 
مسـافران  بـه  را  بهداشـتی  پروتکل هـای 
داشـته باشـیم. رمضانی تأکید کرد: در اجرای 
برنامه هـای نـوروزی باید تابع سیاسـت های 
سـتاد کرونـا باشـیم و مصوبـات سـتاد ملـی 
کرونـا، تصمیم های وزارت بهداشـت و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی را 

بایـد مدنظر داشـته باشـیم.

امام جمعه بیرجند: جانبازان اسناد انقالب اسالمی هستند

در خراسـان جنوبـی  فقیـه  ولـی  نماینـده 
گفـت: پیـروزی در جنـگ و امنیـت اکنون 
جانبـازان  جانفشـانی های  مدیـون  کشـور 
اسـت. بـه گـزارش امـروز خراسـان جنوبی، 
حجـت االسـام و المسـلمین عبـادی بـه 
مناسـبت سـالروز میـاد حضـرت ابولفضل 
دفـاع  جانبـاز   ۳ بـا  جانبـاز،  روز  و  )ع( 
مقـدس و خانـواده هایشـان دیـدار کـرد.

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  دیـدار  ایـن  در  وی 
افـزود:  انقـاب هسـتند  اسـناد  جانبـازان 

جانبـازان، شـهدا و همـه افـرادی کـه برای 
دفـاع از وطن از جای برخاسـتند، آن لحظه 
که اراده هایشـان یکی شـد و توانسـتند از 
خـود و خانـواده هایشـان بگذرنـد و ایثـار 
کننـد، مهم تریـن لحظـه زندگیشـان بـود.

افـزود: در آن سـالها، کشـور، دیـن و  وی 
امنیـت مـا در خطـر بـود و جنگ اسـام با 
همـه کفـار بـود، امـا در این آزمایـش بزرگ 
پیـروز شـدیم، و ایـن پیـروزی و امنیـت 
اکنون کشـور مدیون جانفشـانی های شـما 

است.
حجت االسـام و المسـلمین عبادی گفت: 
در ایـن جنـگ عـده ای بـی تفـاوت بودند، 
اما کسـانی هـم بودند که در این راه شـهید 
شـدند و چشـم و گوش و جسمشـان را به 
باالتریـن نـرخ دادنـد و کسـانی هـم بودند 
کـه ماننـد شـما مـدال افتخـار جانبـازی را 

دریافـت کردند.
گفـت:  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
فرامـوش  را  فـداکاری  ایـن  و مـردم  مـا 

نخواهیـم کـرد، چـرا که شـما از خـود برای 
رضـای خـدا و بـرای دفـاع از حریـم وطـن 

گذشـتید.
در ایـن دیـدار از جانفشـانی هـای حسـن 
محمـد  درصـد،   ۶۵ جانبـاز  شـفیعی 
اسـحاق  و  درصـد   ۵۵ جانبـاز  محمـودی 
شـد. تقدیـر  درصـد   ۵۵ جانبـاز  شـبانی 

ایـن جانبـازان در مناطـق مهران، خرمشـهر 
و سوسـنگرد در سـال های ۶۰ ، ۶۶  و ۶۲ به 

درجـه جانبازی نائـل آمدند.



3
استاندار در نشست با جمعی از سرمایه گذاران و نمایندگان شرکت سرمایه گذاری چینی در تهران:

۱۸ عنوان برتر سرمایه گذاری در خراسان جنوبی آماده شد

کمک ۸ میلیارد تومانی مردم در جشن نیکوکاری

از  اســـتفاده  بـــر  جنوبـــی  خراســـان  اســـتاندار 
ظرفیـــت بخـــش خصوصـــی در اجـــرای طرح هـــای 
ـــوان  ـــت: ۱۸ عن ـــرد و گف ـــد ک ـــتان تاکی ـــی اس زیربنای
و  عمرانـــی  زیرســـاختی،  حوزه هـــای  در  برتـــر 
ســـرمایه گذاری ایـــن اســـتان آمـــاده شـــده اســـت.

بـــه گـــزارش امـــروز خراســـان جنوبـــی، جـــواد 
قناعـــت در نشســـت بـــا جمعـــی از ســـرمایه گذاران 
ــی در  ــرمایه گذاری چینـ ــرکت سـ ــدگان شـ و نماینـ
ـــال  ـــط انتق ـــق خ ـــن آب از طری ـــزود: تامی ـــران، اف ته
ـــی و شـــریانی  ـــل راه هـــای اصل ـــای عمـــان، تکمی دری
و نیـــز راه آهـــن از خواســـته های اصلـــی و کلیـــدی 
اســـتان اســـت و بـــر اجـــرای ایـــن طرح هـــای 
ـــم. ـــد داری ـــی توســـط بخـــش خصوصـــی تاکی زیربنای

وی بـــا طـــرح عمده تریـــن مشـــکالت ناشـــی از 
کم توجهی هـــای صـــورت گرفتـــه بـــه ایـــن اســـتان 
در ســـنوات گذشـــته تصریـــح کـــرد: خراســـان جنوبـــی 
ــت  ــر محرومیـ ــومین و از نظـ ــعت سـ ــر وسـ از نظـ
دومیـــن اســـتان کشـــور محســـوب می شـــود کـــه 
ـــالش  ـــی آن ت ـــعه و آبادان ـــرای توس ـــرورت دارد ب ض

مضاعفـــی صـــورت گیـــرد.
بـــه  اشـــاره  بـــا  جنوبـــی  خراســـان  اســـتاندار 
ــادن  ــر بـــاالی معـ ظرفیت هـــای ارزشـــمند و ذخایـ
بـــه  خصوصـــی  بخـــش  ورود  اســـتان گفـــت: 
ـــاد  ـــر ایج ـــالوه ب ـــا، ع ـــن ظرفیت ه ـــرداری از ای بهره ب

ـــرمایه گذاران  ـــرای س ـــتان، ب ـــرای اس ـــزوده ب ارزش اف
ــراه دارد. ــه همـ ــی بـ ــاع فراوانـ ــم انتفـ هـ

ــهیل  ــن در تسـ ــش راه آهـ ــر نقـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
هزینه هـــای  کاهـــش  ســـرمایه گذاری،  شـــرایط 
ــرد:  ــد کـ ــه تاکیـ ــعه منطقـ ــرمایه گذاران و توسـ سـ
بایـــد بـــرای اجـــرای طـــرح خـــط آهـــن ســـرخس 
ــادرات کاال  ــر صـ ــی بـ ــر فراوانـ ــه تاثیـ ــار کـ – چابهـ
ــان  ــتان خراسـ ــه و اسـ ــادی منطقـ ــق اقتصـ و رونـ
ــود. ــتری شـ ــالش بیشـ ــت و تـ ــی دارد، همـ جنوبـ

بخـــش  مشـــارکت  داشـــت:  اظهـــار  قناعـــت 
خصوصـــی، اجـــرای پـــروژه راه آهـــن را شـــتاب 

. می بخشـــد

ـــذب  ـــرای ج ـــتان ب ـــای اس ـــریح برنامه ه ـــا تش وی ب
ســـرمایه گذاران بـــه موضـــوع حضـــور شـــرکت های 
از  خارجـــی  و  ایرانـــی  ســـرمایه گذاری  بـــزرگ 
طریـــق تهاترهـــای نفتـــی، گازی و پتروشـــیمی 
ــوان  ــتا ۱۸ عنـ ــن راسـ ــت: در ایـ ــرد و گفـ ــاره کـ اشـ
و  عمرانـــی  زیرســـاختی،  حوزه هـــای  در  برتـــر 
ــا  ــوان بـ ــه می تـ ــده کـ ــاده شـ ــرمایه گذاری آمـ سـ
اســـتفاده از تســـهیالت تهاترهـــای نفتـــی، گازی و 
ــا  ــرای آنهـ ــرمایه گذاری و اجـ ــه سـ ــیمی بـ پتروشـ

اقـــدام کـــرد.
معـــاون  حضـــور  بـــا  نشســـت کـــه  ایـــن  در 
ــرکل  ــتاندار و مدیـ ــی اسـ ــور عمرانـ ــی امـ هماهنگـ

و  ســـرمایه گذاری  امـــور  هماهنگـــی  دفتـــر 
ــراه  ــی همـ ــان جنوبـ ــتانداری خراسـ ــتغال اسـ اشـ
قابلیـــت  دارای  پروژه هـــای  و  طرح هـــا  بـــود، 
و  نفـــت، گاز  تهاتـــر  طریـــق  از  ســـرمایه گذاری 
ــدان  ــن زاهـ ــداث راه آهـ ــل احـ ــمی از قبیـ پتروشـ
۳۶۰ کیلومتـــر  و  هـــزار  یونســـی،   – بیرجنـــد   –
بانـــد دوم، تصفیه خانـــه فاضـــالب در شـــهرها، 
و  صنایـــع  بـــرای  بـــرق  تامیـــن  پســـت های 
ــای  ــیدی، توربین هـ ــای خورشـ ــادن، نیروگاه هـ معـ
ـــت  ـــت، صنع ـــه اندولوزی ـــته ب ـــع وابس ـــادی، صنای ب
ــه  ــانی بـ ــال آب و آبرسـ ــز انتقـ ــازی و نیـ خودروسـ

ــد. ــرح شـ ــهرها مطـ شـ

ـــی در ســـه روز ابتـــدای جشـــن  مـــردم خراســـان جنوب
نیکـــوکاری ۸ میلیـــارد و ۷۶ میلیـــون تومـــان بـــه 

ـــد. ـــک کردن ـــدان کم نیازمن
مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( 
اســـتان بـــا اعـــالم ایـــن خبر،گفـــت: ایـــن مقـــدار 
کمـــک نقـــدی و غیرنقـــدی از پنـــج شـــنبه ۱۲ 
اســـفند در پایگاه هـــای جمـــع آوری کمک هـــای 
جشـــن نیکـــوکاری، میعادگاه هـــای نمـــاز جمعـــه 

ــد. ــع آوری شـ ــتان جمـ ــدارس اسـ و مـ
محمـــد عـــرب از افزایـــش ۳۰ درصـــدی کمک هـــای 
جشـــن نیکـــوکاری در مقایســـه بـــا مـــدت مشـــابه 

پارســـال خبـــر داد و افـــزود: در ســـه روز اجـــرای 
نمادیـــن جشـــن نیکـــوکاری دو میلیـــارد و ۶ میلیـــون 
تومـــان کمـــک نقـــدی و ۶ میلیـــارد و ۷۰ میلیـــون 

تومـــان کمـــک غیرنقـــدی جمـــع آوری شـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه جمـــع آوری کمک هـــای 
مردمـــی در جشـــن نیکـــوکاری بـــا شـــعار “عیـــدی 
ـــه دارد،  ـــاری ادام ـــال ج ـــان س ـــا پای ـــه” ت ـــرای هم ب
ــیار  ــگاه سـ ــت و ۴۵ پایـ ــگاه ثابـ ــزود: ۸۷۳ پایـ افـ
بـــا خدماتدهـــی هـــزار و ۱۶۰ نیـــروی انســـانی 
کمک هـــای مردمـــی را جمـــع آوری می کننـــد.

عـــرب پرداخـــت از طریـــق تلفـــن همـــراه بـــا کـــد 

دســـتوری#۰۵۶*۱*۸۸۷۷* پرداخـــت از طریـــق 
ــن  ــژه جشـ ــد QR ویـ ــکن کـ ــراه و اسـ ــن همـ تلفـ
نیکـــوکاری، تلفـــن گویـــای ۰۹۶۸۸۷۷، واریزبـــه 
شـــماره  و   ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰ کارت  شـــماره 
حســـاب ۰۱۱۱۶۷۶۵۱۸۰۰۵ بانـــک ملـــی، اســـتفاده از 
اپلیکیشـــن های ســـنا، ســـکه، بلـــه، ایـــوا و بـــام، 
ـــه  ـــه حضـــوری ب ـــداد، مراجع ـــه ســـایت ام ـــه ب مراجع
ـــش از  ـــه بی ـــه ب ـــاد و مراجع ـــن نه ـــه ای ادارات ۲۱ گان
ــای  ــتان را از روش هـ ــز نیکـــوکاری در اسـ ۱۴۵ مرکـ
نیکـــوکاری  جشـــن  در  مـــردم  مشـــارکت های 

عنـــوان کـــرد.

۰۹۱۵ بــا ســالم در ایــن شــرایط بــد اقتصادی….
ــش  ــدم معلم ــای فرزن ــی از درس ه ــرای یک ب
گفــت کاردســتی را درســت کنــد بــه اجبــار 
نزدیــک ۵۰ هــزار تومــان فقــط وســایلش را 
خریــدم. بهتــر نیســت در ایــن اوضــاع و احــوال 
ــاد  ــر اقتص ــه فک ــی ب ــن کم ــادی معلمی اقتص
خانــواده هــا باشــند. مــی تــوان یــک کاردســتی 
راحتتــر و باصرفــه تــر از لحــاظ اقتصــادی و 
پولــی بگوینــد کــه بچــه هــا درســت کننــد. 
مدیــر کل آمــوزش و پــروش جــادارد تذکــر 
بدهــد. انصافــا شــاید پــدر و مــادر شــرمنده 

شــود…..ممنون فرزنــدش 
 

۰۹۰۳ ای کــه دســتت مــی رســدکاری بکــن/
پیــش از آن نایــد ز دســتت هیــچ کار. تشــکر می 
ــؤل و  ــراب از مدیرمس ــی س ــرف اهال ــم از ط کن
شــورای ســردبیری و روابــط عمومــی و خبرنــگار 
عزیــز روزنامــه امــروز خراســان جنوبــی از اینکــه 
ــه  گوشــه ای از مشــکالت ســاکنین ســراب را ب
گــوش مســؤلین رســاندید. فقــط مــی خواهــم 
از مســؤلین بپرســم ایــن معیــار اولویــت بنــدی 
چــه چیــزی هســت کــه هیــچ وقــت ســراب در 

ــون ــرار نگرفت.ممن ــت ق اولوی

۰۹۳۵ باســالم و عــرض تبریــک ایــام شــعبانیه 
ــرم  ــهردار محت ــن ش ــر بهتری ــای دکت ــاب آق جن
ــی و  ــه عموم ــوارض ســاالنه وســایل نقلی ــه ع ب
شــخصی در صــورت عــدم پرداخــت، جریمــه 
دیرکــرد بــا درصــدی باورنکردنــی تعلــق می گیــرد 
ع مقــدس اســالم حــالل  کــه بمانــد از نظــر شــر
اســت یــا حــرام. آیــا شــهرداری بــه وظیفــه خــود 
در قبــال صدمــات وارده بــه  وســایل نقلیــه 
عمــل میکنــد؟ چــرا مــردم بایــد چــوب  مشــکل 
چندیــن ســاله شــهرداری بــا شــرکت آب  و 
ــد  ــادی را بخورن ــهدای عب ــوار ش ــالب در بل فاض
ــه  ــی شــهرداری ب ــی توجه ــه ای از  ب ــن نمون ای

وظیفــه خــود مــی باشــد

در خصــوص مطلــب منــدرج در روزنامــه امــروز 
خراســان جنوبــی بــه شــماره ۴۶۸۳   مــورخ   
ــی  ــن ده ــت وآنت ــن ثاب ۱۳-۱۱-۱۴۰۰ درموردتلف
ــی  ــالع م ــه اط ــکراب ب ــتای ش ــل درروس موبای
رســاند: هرگونــه واگــذاری و توســعه تلفــن ثابت 
درتعهدشــرکت  روســتاها  دیتــادر  و  ، همــراه 
ــن  ــا تامی ــم ب ــن مه ــد وای ــی باش ــرات نم مخاب
اداره کل  ازطریــق  و   )uso(دولتــی اعتبــارات 
ــل  ــتان قاب ــات اس ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط

ــت. ــری اس پیگی

یادداشت امروز

جوابیه شرکت مخابرات
 خراسان جنوبی

سجاد، اماِم یزید شکن!
امروز خراسان جنوبی - زنگویی

 zangoei@birjandtoday.ir
مــا بــرای ســخت تریــن شــرایط هــم الگویــی 
راهنمــا و فرماندهــی بــن بســت گشــا داریــم. 
ــهدا  ــید الش ــین)ع( س ــهادت حس ــا ش ــر ب اگ
شــد و عبــاس)ع( پرچمــدار جانبــازی در راه 
خداســت. زیــن العابدیــن هــم در ســاحت 
ــه  ــت و ب ــتادگی اس ــید ایس ــاد رش ــی نم آزادگ
ــجاد،  ــرت س ــه حض ــاالری ب ــه س ــع و قافل واق
علیــه الســالم، مــی آیــد. همــو کــه نمــاد 
کمــال یافتــه آزادگــی اســت در اســارت. رهایــی 
ــر  ــا و زنجی ــل ه ــام غ ــت در ازدح ــق اس مطل
ــدرِت  ــت در اوج ق ــق اس ــِن ح ــاِم مبی ــا. ام ه
باطــل. ســید االحــرار اســت در روزگاری کــه 
ــِر" کوفــه را "کربــال کــش" کــرده  تنهــا مــرِد "ُح
انــد. ســجاد )ع( امــا پرچــم عبــاس و حضــرت 
پــدر را توامــان بــه دوش مــی کشــید. اشــارت 
هایــش را حضــرت زینــب)س( تبیینــی مبیــن 
بــود و نــگاه هایــش را ام کلثــوم)س( بــه نهــج 
علــوی ترجمــان مــی شــد تــا نگذارنــد کربــال را 
در کربــال خــاک پــوش کننــد. نگذارنــد باطلــی 
ــوان  ــه عن ــه حضیــض رســید ب ــال ب کــه در کرب
حــق باالنشــین شــود. نگذاشــت ســجاد)ع( او 
قافلــه ای را ســاالر شــد کــه ســیادت حضــرت 
حســین)ع( را بــرای تاریــخ چــون اذان بــه 
ــش  ــم صدای ــوز ه ــرد. هن ــان ک ــا بی ــگ رس بان
از کوفــه و شــام بــه گــوِش هــوش مــی رســد. 
ویرانــه شــام را بــه پایتخــت آبــاد تریــن مکتب 
ــذرِ "وال"  ــال" ب ــاِم ب ــد و در "ش ــی کن ــل م تبدی
مــی کارد. او سرمشــق آزادگــی را چنــان پــر نــور 
مــی نویســد کــه در هــزاره هــای بعــد هــم اهــل 
ــادی  ــه در آن آب ــد و خان ــی خوانن ــت م معرف
ــای  ــوار ه ــا و دی ــار ه ــا حص ــد ت ــی کنن ــا م بن
ســیمانی، کــم بیــاورد در برابــر انســان. انســانی 
کــه الگــو از حضــرت ســجاد )ع( گرفتــه اســت. 
ــین  ــام حس ــد ام ــا تول ــد ب ــگار خداون ــاری ان ب
و حضــرت عبــاس و امــام ســجاد علیهــم 
ــخ  ــرای همیشــه تاری الســالم مــی خواســت ب
جهــاد را در همــه شــئون معنایــی تمــام کنــد 
ــکوهی  ــه ش ــش ب ــر بندگان ــب ب ــق مطل ــا ح ت
ــا هــم  ــن اســت کــه م ــام تمــام شــود. چنی ت
ــه نــام حســین  ــاز مــی فهمیــم ب شــهادت را ب
ــام  ــه ن ــم ب ــی کنی ــی م ــازی را نوخوان و جانب
عبــاس و آزادگــی را قلمــی نــو مــی زنیــم بــه 
نــام مانــای ســجاد. و جهــاد تبییــن را در رکاب 
امــام ســجاد)ع( تــا قیامــت ادامــه مــی دهیــم 
ــر  ــا همــه تــوش و تــوان و آگاهــی، در براب و ب
ــنگر  ــای روزگار، س ــل ه ــناختی باط ــِگ ش جن
مــی گیریــم و مــی ایســتیم تــا نتواننــد باطــل 
را لبــاس حــق بپوشــند و بــر صــدر بنشــانند. مــا 
ــه در  ــم ک ــه ای ــی آموخت ــه ســاالر آزادگ از قافل
هــر شــرایطی بایــد در میــدان مانــد تــا عرصــه 
بــه دســت یزیــد نیفتــد. پــس مــی ایســتیم بــه 
روشــنگری. بــه بیــان واقعیــت هــا، بــه تبییــن 

حقیقــت هــا. مــا ایســتاده مــی مانیــم.

پویش نظامی خوانی در فضای مجازی برگزار می شود

سرپرســـت اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
ــت  ــدف نکوداشـ ــا هـ ــت: بـ ــی گفـ ــان جنوبـ خراسـ

ــدار ایرانـــی، پویـــش  ــاعر نامـ حکیـــم نظامـــی، شـ
ملـــی نظامـــی خوانـــی در فضـــای مجـــازی برگـــزار 

می شـــود.
ــود  ــی محمـ ــان جنوبـ ــروز خراسـ ــزارش امـ ــه گـ بـ
ــفند روز  ــبت ۲۱ اسـ ــه مناسـ ــزود : بـ ــی افـ رمضانـ
ــتان  ــاعر و داسـ ــوی، شـ ــی گنجـ ــت نظامـ بزرگداشـ
ـــار و  ـــی آث ـــدف معرف ـــا ه ـــی، ب ـــدار ایران ـــرای نام س
ســـروده های او ایـــن پویـــش برگـــزار می شـــود.

ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــش مردم ـــن پوی ـــرد: ای ـــه ک وی اضاف
ـــد  ـــرای تولی ـــازی ب ـــای مج ـــت فض ـــتفاده از ظرفی اس

محتـــوا، اجرایـــی می شـــود.
بـــه گفتـــه وی نظامی خوانـــی در فضـــای مجـــازی 
و معرفـــی شـــخصیت حکیـــم نظامـــی در فضـــای 
ـــن پویـــش اســـت. ـــه موضوعـــات ای مجـــازی، از جمل
سرپرســـت اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
عالقمنـــدان  کـــرد:  اعـــالم  جنوبـــی  خراســـان 
نظامـــی  آثـــار حکیـــم  از خوانـــش  می تواننـــد 
ـــه  ـــا پادکســـتی تهی ـــط ی ـــی ضب توســـط خـــود ویدئوی
کـــرده و از طریـــق مراجعـــه بـــه ســـامانه پلـــت زار 
ـــن  ـــی https://platzaar.ir در ای ـــانی اینترنت ـــه نش ب

پویـــش شـــرکت کننـــد.
ــرکت کنندگان  ــرد: شـ ــان کـ ــر نشـ ــی خاطـ رمضانـ
ــار  ــال آثـ ــرای ارسـ ــت بـ ــفندماه مهلـ ــا ۲۱ اسـ تـ
دارنـــد و الزم اســـت کـــه قوانیـــن، اصـــول و 
ـــوت و  ـــال ص ـــور در ارس ـــی کش ـــای فرهنگ ارزش ه

ــود. ــو رعایـــت شـ ویدئـ
ـــش، ۵۰  ـــن پوی ـــده ای ـــه ۵۰ برگزی ـــرد: ب ـــان ک وی بی
ـــراه  ـــه هم ـــی ب ـــون تومان ـــک میلی ـــدی ی ـــزه نق جای
ــا  ــی اعطـ ــم نظامـ ــس حکیـ ــب نفیـ ــی از کتـ یکـ

می شـــود.
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مـــرد شـــرور کـــه در جریـــان یـــک درگیـــری پســـر جوانـــی 
ـــواری شـــده  ـــل رســـانده و مت ـــه قت ـــو ب ـــه چاق ـــا ضرب را ب
بـــود پـــس از ۸ مـــاه زندگـــی مخفیانـــه بـــا تـــاش 
کارآگاهـــان جنایـــی اســـتان البـــرز شناســـایی و 

ـــد. ـــتگیر ش دس
ـــت از  ـــن جنای ـــه ای ـــیدگی ب ـــران«، رس ـــزارش »ای ـــه گ ب
ــن در  ــری خونیـ ــال درگیـ ــال به دنبـ ــرداد امسـ ۲۳ خـ

یکـــی از خیابـــان هـــای ســـاوجباغ شـــروع شـــد.
ـــین  ـــام حس ـــه  ن ـــی ب ـــر جوان ـــن پس ـــزاع خونی ـــن ن در ای
ـــان  ـــردن ج ـــه گ ـــه ناحی ـــو ب ـــه چاق ـــا ضرب ـــاله ب ۲۴ س
باخـــت. بـــرادر مقتـــول کـــه خـــودش در صحنـــه درگیـــری 
ـــا  ـــر داد ام ـــس خب ـــه پلی ـــی زود ب ـــت خیل ـــور داش حض
ــرد.  ــرار کـ ــه فـ ــن حادثـ ــس از ایـ ــت پـ ــل جنایـ عامـ
ـــه  ـــی بافاصل دقایقـــی بعـــد تیمـــی از کارآگاهـــان جنای
در صحنـــه جنایـــت کـــه یکـــی از خیابـــان هـــای 

ســـاوجباغ بـــود حضـــور یافتنـــد و بـــه دســـتور بازپـــرس 
ـــد. ـــل ش ـــی منتق ـــکی قانون ـــه پزش ـــول ب ـــد مقت جس

بـــرادر مقتـــول کـــه تنهـــا شـــاهد ماجـــرا بـــود بـــه 
کارآگاهـــان گفـــت: مـــن بـــا بـــرادرم در یکـــی از 
ــوار  ــا او را سـ ــتم تـ ــات داشـ ــرار ماقـ ــا قـ خیابان هـ
خـــودروام کنـــم و بـــه محـــل کارم برویـــم. بـــرادرم 
ـــود و  ـــده ب ـــل ش غ التحصی ـــرق فار ـــته ب ـــی در رش بتازگ
ـــام  ـــاختمان را انج ـــک س ـــی ی ـــای برق ـــود کاره ـــرار ب ق
ـــت  ـــان حرک ـــدم در خیاب ـــر پرای ـــوار ب ـــی س ـــد. وقت ده
ــم  ــزدا مقابلـ ــودروی مـ ــان یـــک خـ ــردم ناگهـ می کـ
ـــاده  ـــراض پی ـــانه اعت ـــه نش ـــده ب ـــد رانن ـــد و بع پیچی

شـــد و شـــروع بـــه فحاشـــی کـــرد. مـــن کـــه ایـــن 
ـــم  ـــا ه ـــدم و ب ـــاده ش ـــودرو پی ـــدم از خ ـــه را دی صحن
ـــا  ـــدوده ب ـــان مح ـــه در هم ـــا ک ـــدیم از آنج ـــر ش درگی
ـــه  ـــدن صحن ـــا دی ـــتم او ب ـــرار داش ـــین ق ـــرادرم حس ب
ـــری  ـــا میانجیگ ـــن م ـــه بی ـــت ک ـــن نی ـــا ای ـــری ب درگی
ــه  ــم چـ ــا نمی دانـ ــد امـ ــک شـ ــا نزدیـ ــه مـ ــد بـ کنـ
ـــراغ  ـــت س ـــه رف ـــک لحظ ـــزدا در ی ـــده م ـــه رانن ـــد ک ش
ـــز  ـــدش نی ـــر و فرزن ـــه همس ـــی ک ـــودرواش و در حال خ
ـــه طـــرف  داخـــل خـــودرو بودنـــد چاقـــو را برداشـــت و ب
ـــتیم  ـــری نداش ـــد درگی ـــًا قص ـــا اص ـــرد م ـــه ک ـــا حمل م
بخصـــوص وقتـــی دیدیـــم همســـر و فرزنـــدش نیـــز 

ــری را  ــتیم درگیـ ــعی داشـ ــتند، سـ ــودرو هسـ در خـ
ـــت  ـــزدا دس ـــودروی م ـــده خ ـــا رانن ـــم ام ـــه دهی خاتم
ـــردن  ـــه گ ـــه ای ب ـــا زدن ضرب ـــان ب ـــود و ناگه ـــردار نب ب
ـــودرواش  ـــوار خ ـــی زود س ـــت و خیل ـــرادرم او را کش ب

ـــرد. ـــرار ک ـــد و ف ش
ـــزدا  ـــده م ـــت رانن ـــول، هوی ـــرادر مقت ـــارات ب ـــال اظه بدنب
بـــه نـــام جمشـــید ۳۴ ســـاله شناســـایی شـــد و بـــه 
ـــت  ـــراری تح ـــم ف ـــن مته ـــده ای ـــرس پرون ـــتور بازپ دس
تعقیـــب پلیـــس قـــرار گرفـــت. ســـرانجام پـــس از ۸ 
ـــدوده  ـــتاهای مح ـــی از روس ـــراری در یک ـــم ف ـــاه مته م

کـــردان شناســـایی و در ویایـــش بازداشـــت شـــد.

ـــم  ـــا جرای ـــارزه ب ـــره مب ـــه دای ـــم ب ـــال مته ـــال انتق بدنب
ــرار  ــی قـ ــت بازجویـ ــرز، وی تحـ ــتان البـ ــی اسـ جنایـ
ـــر  ـــش منک ـــتین اظهارات ـــم در نخس ـــن مته ـــت. ای گرف
ـــته  ـــو داش ـــول چاق ـــود مقت ـــد خ ـــی ش ـــت و مدع جنای
ادامـــه  در  امـــا  اســـت  زده  خـــودش  را  و ضربـــه 
ـــش  ـــود و راز جنایت ـــراف گش ـــه اعت ـــب ب ـــا  ل بازجویی ه
را برمـــا کـــرد امـــا بـــرای توجیـــه اتهامـــش مدعـــی شـــد 
ـــارش  ـــر رفت ـــی ب ـــچ کنترل ـــوده اســـت وهی ـــه مســـت ب ک

نداشـــته اســـت.
ــس  ــی، رئیـ ــد نادربیگـ ــرهنگ محمـ ــه سـ ــه گفتـ بـ
ـــال  ـــم در ح ـــن مته ـــرز ای ـــتان الب ـــی اس ـــس آگاه پلی
ــد  ــل عمـ ــام قتـ ــه اتهـ ــراف بـ ــس از اعتـ ــر پـ حاضـ
بازداشـــت و بـــه زنـــدان منتقـــل شـــده و در انتظـــار 
ـــا  ـــز در دادســـرا ب ـــول نی ـــواده مقت ـــه اســـت. خان محاکم
شـــکایت از متهـــم خواســـتار قصـــاص وی شـــده اند.

حوادث حکمت های نهج البالغه

سـالروز شـهادت شـهیدان : محمدحسـین کریم پور 
احمـدی، رمضـان اکبـری، محمد ابراهیمـی زهان، 
حسـن نـوروزی تقندیک، محمـد ابراهیـم فیاضیان، 
علـی خنجوکی، حسـین شـبان، عباس علـی زاده ، 
علی عباسـی، غالمرضـا جـوکار را با ذکـر صلواتی 

گرامـی مـی داریم.

یک کشته و یک زخمی
 در محور شاهرخت زیرکوه

گروه حوادث/ عبداللهی
واژگونـی پـژو ۲۰۶ در محـور شـاهرخت زیرکوه یک کشـته 
و یـک زخمـی برجـا  گذاشـت. رئیـس پلیـس راه اسـتان 
گفـت: واژگونـی سـواری پـژو ۲۰۶ در کیلومتـر ۱۷ محـور 
شـاهرخت شهرسـتان زیرکوه سـاعت ۰۲:۲۲ یک کشـته و 
یـک زخمی برجا  گذاشـت. سـرهنگ رضایـی علت حادثه 
را عـدم توجـه به جلو ناشـی از خسـتگی وخـواب آلودگی 

اعـام کرد.

حمله گرگ 
به یک واحد دامداری در بشرویه

گـرگ گرسـنه بـه یـک واحـد دامـداری در بشـرویه حملـه 
کـرد. گـرگ گرسـنه به یـک واحـد دامـداری در موتور پمپ 
آزادی بشـرویه  حملـه کـرد و ۲۶ راس  بـره و گوسـفند را 
دریـد. ایـن گوسـفندان بیمـه نبودنـد و غرامـت بیمـه بـه 
دامدار پرداخت نمی شـود.  خسـارت وارد شـده بـه دامدار 
بشـرویه ای بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد شـده است.

ثبت روز بدون فوتی کرونا در استان
در روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان 
ثبت نشد و تعداد فوتی ها در هزار و ۳۹۵ نفر ثابت ماند. به 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، دبیر 
ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: 
روز گذشته ۳۹۴  آزمایش تشخیص مولکولی و سریع 
کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱۶۸ بیمار جدید 
شناسایی شد. شریف زاده افزود: از این تعداد اا مورد از 
بشرویه، ۸۱ مورد از بیرجند، ۷ مورد از خوسف، ۵ مورد 
از درمیان، ۱۱ مورد از زیرکوه، ۶ مورد سربیشه، ۶ مورد از 
سرایان، ۷ مورد از فردوس، ۷ مورد از طبس،   ۸ مورد از 

قاینات و ۱۹ مورد از نهبندان شناسایی شد.
به گفته دبیر دانشـگاهی سـتاد پیشـگیری و کنترل کرونا 
در اسـتان در حـال حاضـر ۷۰ بیمـار با عائم حاد تنفسـی 
در بیمارسـتان های خراسـان جنوبی بسـتری هسـتند که 
۶۳ نفـر کرونـا مثبتند. شـریف زاده گفـت: از این تعداد ۱۶ 
نفـر در بخـش مراقبت های ویژه بسـتری هسـتند که حال 

عمومی ۳ نفر نامسـاعد اسـت.

نادانى ها و دشمنى ها 

مردم دشمن آنند که نمي دانند.

مالکانی که کوه را هم جزو ملک خود می دانند

توزیع بیش از هزار تن برنج هندی و تایلندی از هفته آینده

ــی  ــاق بخشـ ــا الحـ ــه بـ ــتند کـ ــرادی هسـ افـ
از کوه هـــای اطـــراف بـــه امـــاک خـــود بـــه 
خصـــوص در روســـتاها، مرتکـــب تخلـــف 

. ند می شـــو
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان 
ــی،  ــرف اراضـ ــواری و تصـ ــوه خـ ــوع کـ موضـ
ـــراد از آن  ـــیاری از اف ـــه بس ـــت ک ـــی اس موضوع

ــه دارنـــد. گایـ
شـــهبازی یکـــی از شـــهروندان بیرجنـــدی 
در  کـــه  هســـتند  افـــرادی  می گویـــد: 
مناطـــق کوهســـتانی،  در  یـــا  و  روســـتا ها 
بـــرای خـــود راهـــی بـــاز کـــرده انـــد و در آن 
ــد. ــرار داده انـ ــی قـ ــاده اختصاصـ ــوی جـ تابلـ
او می گویـــد: مدیرانـــی هســـتند کـــه در ایـــن 
خصـــوص تـــرک فعـــل می کننـــد و آن طـــور 
ــاع  ــه دفـ ــوق عامـ ــاید از حقـ ــد و شـ ــه بایـ کـ

نمی کننـــد.
شـــهروندان  از  دیگـــر  یکـــی  نســـب  ع  زار
ـــی از آن  ـــه کس ـــی ک ـــد: اراض ـــدی می گوی بیرجن

ســـندی نـــدارد جـــزو دارایـــی کســـی حســـاب 
اســـت؛  بـــه همـــه  متعلـــق  و  نمی شـــود 
پـــس چـــرا برخی هـــا از کوه هـــا بـــرای خـــود 
ــند و  ــوه را می تراشـ ــد و کـ ــتفاده می کننـ اسـ

در آن جـــاده درســـت می کننـــد؟

تصرف کوه تخلف است
ـــان  ـــائی زه ـــام نس ـــت االس ـــوع را از حج موض

دادســـتان عمومـــی و انقـــاب شهرســـتان 
ــواردی  ــت: مـ ــدیم. او گفـ ــر شـ ــد پیگیـ بیرجنـ
ــا  ــات در آن هـ ــه تخلفـ ــن گونـ ــه ایـ ــم کـ داریـ
ـــه  ـــی ک ـــه جا های ـــا هم ـــت، ام ـــده اس ـــده ش دی
تصـــرف شـــده انـــد و در منطقـــه کوهســـتانی 
هســـتند عمومـــی نیســـتند بلکـــه یـــک نفـــر 

مالـــک آن اســـت.
ـــوه را  ـــت: ک حجـــت االســـام نســـائی زهـــان گف
نمی تـــوان خریـــد، امـــا برخی هـــا بـــا الحـــاق 
بخشـــی از کـــوه بـــه اماکشـــان قســـمتی از 
ــراد  ــه افـ ــد کـ ــار می گیرنـ ــی را در اختیـ اراضـ
ــه  ــوع بـ ــن موضـ ــزارش ایـ ــا گـ ــد بـ می تواننـ
ــتگاه های  ــایر دسـ ــا سـ ــی و یـ ــع طبیعـ منابـ
مربوطـــه، نســـبت بـــه پیگیـــری موضـــوع 

اقـــدام کننـــد.
دادســـتان عمومـــی و انقـــاب مرکـــز اســـتان 
ــائل ورود  ــن مسـ ــه ایـ ــتانی بـ ــت: دادسـ گفـ
پیـــدا خواهـــد کـــرد و بـــا متخلفیـــن برخـــورد 

ــد داد. ــام خواهـ الزم را انجـ

هـــزار و ۵۳ تـــن برنـــج هنـــدی و تایلنـــدی از هفتـــه 
آینـــده وارد بـــازار خراســـان جنوبـــی مـــی شـــود.

ــتان در  ــاورزی اسـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــس سـ رئیـ
ـــتان  ـــی اس ـــت غذای ـــرارگاه امنی ـــری ق ـــت خب نشس
از توزیـــع انـــواع برنـــج در اســـتان خبـــر داد و گفـــت: 
ـــج تایلنـــدی  ـــج هنـــدی و ۴۰۰ تـــن برن ۶۵۳ تـــن برن
ـــد  ـــد ش ـــتان خواه ـــازار اس ـــده وارد ب ـــه آین ـــا هفت ت
ــارک  ــاه مبـ ــد و مـ ــال جدیـ ــام سـ ــرای ایـ ــه بـ کـ

رمضـــان در اختیـــار مـــردم گذاشـــته می شـــود.
جعفـــری قیمـــت هـــر کیلـــو گـــرم برنـــج هنـــدی 
ــود را ۱۸  ــروع می شـ ــع آن شـ ــنبه توزیـ ــه از شـ کـ
ـــت  ـــزود: قیم ـــرد و اف ـــوان ک ـــان عن ـــزار و ۵۰۰ توم ه
ـــان  ـــزار و ۵۰۰ توم ـــرم ۱۲ ه ـــدی هرکیلوگ ـــج تایلن برن

ـــت. اس
ـــزار و ۵۳۵  ـــزان ۱۲ ه ـــه می ـــز ب ـــکر نی ـــت: ش وی گف

تـــن و هـــر کیلوگـــرم ۱۵ هـــزار و ۴۰۰ تومـــان 
توزیـــع مـــی شـــود.

ــتان در  ــاورزی اسـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــس سـ رئیـ
ــاز و  خصـــوص برنـــج پاکســـتانی کـــه مـــورد نیـ
تقاضـــای مـــردم اســـت، گفـــت: در حـــال حاضـــر 
۶۵۰ تـــن برنـــج پاکســـتانی در انبارهـــا موجـــود 
ــتری از وزارت  ــهمیه بیشـ ــای سـ ــت و تقاضـ اسـ
جهـــاد کشـــاورزی شـــده کـــه در آینـــده افزایـــش 

خواهـــد یافـــت .
و  نانوایی هـــا  کشـــیک  از  همچنیـــن  وی 
عنـــوان  بـــه  بـــار  تـــره  و  میـــوه  میادیـــن 
ـــت: ۷۴۲  ـــر داد و گف ـــال ۱۴۰۱ خب ـــای س برنامه ه
واحـــد نانوایـــی و ۶۲۲ واحـــد میـــوه تـــره بـــار 
در اســـتان بـــه عنـــوان شـــیفت در ایـــام ســـال 

جدیـــد فعالیـــت خواهنـــد کـــرد.

جعفـــری از تامیـــن ۸۰۰ تـــن میـــوه شـــب عیـــد  
در اســـتان خبـــر داد و گفـــت: قیمـــت میـــوه 
ـــازار  ـــر قیمـــت ب ـــا ۲۰ درصـــد زی ـــازار ۱۵ ت ـــم ب تنظی

در زمـــان توزیـــع تعییـــن شـــده اســـت.
ـــاز  ـــورد نی ـــد م غ منجم ـــر ـــه م ـــان اینک ـــا بی وی ب
غ  بـــازار اســـتان نیـــز تامیـــن شـــده، افـــزود: مـــر
ـــان  ـــزار توم ـــرم ۲۰ ه ـــت هرکیلوگ ـــا قیم ـــد ب منجم
در  بـــازار کشـــور  تنظیـــم  براســـاس مصوبـــه 

اســـتان توزیـــع مـــی شـــود.
رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان 
ــد  ــت منجمـ ــن گوشـ ــون۷۰ تـ ــم اکنـ ــت: هـ گفـ
گوســـاله بـــه قیمـــت تنظیـــم بـــازار در حـــال 
توزیـــع اســـت و عـــاوه بـــر آن مقـــدار ۲۷ تـــن 
گوشـــت گوســـفندی منجمـــد هـــم در حـــال 

ــت. ــع اسـ توزیـ

پایان ۸ماه زندگی مخفیانه قاتل مزدا سوار
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رئیـــس مرکـــز علمـــی - کاربـــردی اســـدیه  از 
ــه  ــی خانـ ــای آموزشـ ــله کارگاه هـ ــزاری سلسـ برگـ
و خانـــواده بـــرای اولیـــن بـــار در اســـتان خبـــرداد. 
ـــد از  ـــه بای ـــن ک ـــه ای ـــا اشـــاره ب ـــی ب محمدرضـــا جهان
ـــات آموزشـــی  ـــه خدم ـــرای ارائ ـــا ب ـــت ه ـــام ظرفی تم
ـــردار  ـــادی س ـــروه جه ـــت: گ ـــار داش ـــرد، اظه ـــره ب به
ــن  ــوان تریـ ــرک )جـ ــی تـ ــد صمیمـ ــهید احمـ شـ
ــود را در  ــان جنوبـــی( کار خـ ــردار شـــهید خراسـ سـ
بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری آغـــاز کـــرده اســـت و 
ــه  ــتا خدمـــات مختلفـــی ارائـ تاکنـــون در دو روسـ
ـــازی  ـــروه بسترس ـــن گ ـــدف ای ـــا ه ـــت، ام ـــوده اس نم
حـــوزه مشـــاوره و مـــددکاری اســـت. وی در ادامـــه 
ـــا  ـــات و کارگاه ه ـــی خدم ـــه تمام ـــن ک ـــان ای ـــا بی ب

ـــود  ـــی ش ـــزار م ـــگان برگ ـــتانی و رای ـــورت اس ـــه ص ب
افـــزود: از ســـیزدهم اســـفندماه ســـال جـــاری 
ـــود و  ـــی ش ـــزار م ـــه برگ ـــه جمع ـــر هفت ـــا ه کارگاه ه
ـــز  ـــده نی ـــال آین ـــاه س ـــم خردادم ـــت و هفت ـــا بیس ت

ادامـــه خواهـــد داشـــت.
ـــار  ـــال چه ـــول س ـــه در ط ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــی ب جهان
نوبـــت ایـــن گـــروه خدمـــات حضـــوری ارائـــه خواهـــد 
داد، خاطرنشـــان کـــرد: در بیـــن هـــر اردو کارگاه هـــای 
متناســـب بـــا همـــان فصـــل پیـــش بینـــی شـــده 
اســـت کـــه شـــامل کارآفرینـــی، تحصیلـــی و... 
می شـــود و امیدواریـــم بـــه زودی ایـــن گـــروه در 
سراســـر اســـتان بـــا پشـــتیبانی مجموعـــه هـــای 
ـــد  ـــات بتوان ـــا و مؤسس ـــی، نهاده ـــی و غیردولت دولت

خدمـــات حضـــوری ارائـــه کنـــد. وی افـــزود: در 
تابســـتان آمـــوزش هـــای گـــروه بـــر مـــدار تحصیـــات 
ــه  ــه بـ ــود کـ ــد بـ ــطه اول و دوم خواهـ دوره متوسـ
ـــتان  ـــرورش شهرس ـــوزش و پ ـــت آم ـــا مدیری زودی ب
درمیـــان جلســـه ای برگـــزار خواهـــد شـــد تـــا 
نیازمنـــدی دروس صـــورت پذیـــرد و از معلمـــان 
ـــه  ـــاعت در هفت ـــل دو س ـــد حداق ـــه بتوانن ـــزی ک عزی
بـــه صـــورت رایـــگان در بســـتر مجـــازی خدمـــت 
ـــن از  ـــن معلمی ـــود و ای ـــتفاده ش ـــد، اس ـــه نماین ارائ

ســـطح اســـتان انتخـــاب خواهنـــد شـــد.
ـــی- ـــز علم ـــس مرک ـــی رئی ـــت جهان ـــر اس ـــه ذک الزم ب

کاربـــردی اســـدیه عضـــو گـــروه جهـــادی ســـردار شـــهید 
ـــاد تفاهـــم  ـــا انعق ـــه ب ـــوده ک ـــرک ب احمـــد صمیمـــی ت

ـــتر  ـــان بس ـــتان درمی ـــتی شهرس ـــا اداره بهزیس ـــه ب نام
خدمـــات آموزشـــی در حـــوزه کارگاه هـــای خانـــه و 
ـــار در اســـتان فراهـــم آورده  ـــن ب ـــرای اولی ـــواده را ب خان
کـــه دوره اول ایـــن سلســـله کارگاه هـــا هـــر جمعـــه 
از ســـاعت 9 الـــی 10:30 صبـــح از تاریـــخ ســـیزدهم 
ـــان  ـــا پای ـــاری شـــروع شـــده و ت ـــاه ســـال ج اســـفند م
خردادمـــاه ســـال آینـــده بـــه صـــورت رایـــگان و در 
بســـتر فضـــای مجـــازی در حـــال برگـــزاری مـــی باشـــد.

ـــزارش  ـــه گ ـــه ارائ ـــود ب ـــخنان خ ـــان س ـــی در پای جهان
ـــت.  ـــدیه پرداخ ـــردی اس ـــز علمی-کارب ـــرد مرک عملک
وی در ادامـــه بیـــان کـــرد: مرکـــز علمی-کاربـــردی 
ـــال  ـــدیه( از س ـــهرداری اس ـــه ش ـــته ب ـــدیه )وابس اس
ـــاز  ـــمی آغ ـــورت رس ـــه ص ـــود را ب ـــت خ 1388 فعالی

ـــًا  ـــرده و در حـــال حاضـــر از سرتاســـر اســـتان و گاه ک
ــل  ــال تحصیـ ــجوی در حـ ــتان دانشـ ــارج از اسـ خـ
ـــا  ـــی ب ـــای متنوع ـــته ه ـــداد رش ـــن تع دارد. همچنی
ــتان  ــروی کاری در شهرسـ ــرایط نیـ ــه شـ ــه بـ توجـ
ــع  ــون در مقاطـ ــم اکنـ ــز هـ ــان در ایـــن مرکـ درمیـ
ـــر  ـــی( دای ـــی و کارشناس ـــف )کاردان ـــی مختل تحصیل
مـــی باشـــد. وی افـــزود: تمـــام تـــوان ایـــن مرکـــز 
بـــرای علمـــی کـــردن و آمـــوزش نیـــروی کارآمـــد 
و کارآفریـــن مـــی باشـــد. همچنیـــن ایـــن مرکـــز 
توانســـته بســـتر مناســـبی بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
ـــه  ـــا کلی ـــم آورد ت ـــور فراه ـــود در کش ـــی موج کرونای
ـــه  ـــازی ب ـــتر مج ـــق بس ـــد از طری ـــجویان بتوانن دانش
ـــکلی در  ـــچ مش ـــد و هی ـــه دهن ـــود ادام ـــل خ تحصی

ـــود. ـــاد نش ـــجویان ایج ـــرای دانش ـــوص ب ـــن خص ای
جهانـــی همچنیـــن اعـــام کـــرد: در پذیـــرش تـــرم 
ـــد  ـــی خواه ـــال آت ـــاه س ـــه مهرم ـــده ک ـــی آین تحصیل
ــا  ــردی و بـ ــد و کاربـ ــای جدیـ ــته هـ ــا رشـ ــود بـ بـ
بسترســـازی مناســـب آمـــاده پذیـــرش دانشـــجو از 

سراســـر اســـتان هســـتیم. 
وی بیــان کــرد: بــر خــود الزم مــی دانــم تــا از جنــاب 
ــژاد ریاســت دانشــگاه جامــع  ــر فورگــی ن ــای دکت آق
علمی–کاربردی اســتان خراســان جنوبــی و همچنین 
کلیــه کارکنــان ایــن واحــد اســتانی و مجموعــه 
شــهرداری و شــورای شــهر اســدیه تشــکر و قدردانــی 
را داشــته باشــم کــه همیشــه و در تمامــی مشــکات 

حامــی ایــن مرکــز بــوده و هســتند.

رئیس مرکز علمی - کاربردی اسدیه خبرداد:

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی خانه و خانواده برای اولین بار در استان

:

۳۱ کودک بی سرپرست
 صاحب خانواده شدند

از ابتــدای امســال ۳۱ کــودک در خراســان جنوبــی بــه خانــواده هــای 
دارای شــرایط واگــذار شــده انــد. بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیمای 
خراســان جنوبــی، سرپرســت بهزیســتی اســتان گفــت: فرزنــدان 
ــودک  ــر ( ک ــر و ۱۹پس ــداد ۴۹ )۳۰دخت ــال ۹۹ تع ــده در س ــذار ش واگ
بــوده کــه ۲۵ کــودک فرزنــد خوانــده و ۲۴ کــودک بــه صــورت امیــن 
ــز  ــال نی ــدای امس ــزود: از ابت ــرفی اف ــد. ش ــده ان ــذار ش ــت واگ موق
ــودک  ــداد ۱۳ک ــن تع ــه از ای ــد ک ــده ان ــذار ش ــودک واگ ــداد ۳۱ ک تع
پســر و ۱۸کــودک دختــر هســتند کــه نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش 
داشــته اســت. وی گفــت: ۵۶۶ خانــواده نیــز در ســامانه فرزنــد 
ــد و در انتظــار تحویــل فرزنــد هســتند.  ــام کــرده ان خواندگــی ثبــت ن
سرپرســت بهزیســتی اســتان افــزود: هــم اکنــون ۵۶۱ کــودک تحــت 
ــر   ــال حاض ــی در ح ــتند ول ــتان هس ــتی اس ــازمان بهزیس ــت س حمای
تنهــا ۶ کــودک دارای شــرایط واگــذاری هســتند کــه مراحــل تحویــل 

ــواده هــا در حــال انجــام اســت.  ــه خان ب

طرح عیدانه استاندارد در خراسان جنوبی

مسافران نوروزی با استاندارد درسفر 

ایمن تر خواهند بود
مدیــرکل اســتاندارد خراســان جنوبــی گفــت: بــا هــدف اجــرای طــرح 
ویــژه عیدانــه اســتاندارد و بــا محوریــت جهــش کیفــی، کتابچــه هــای 

اســتاندارد در ســفر بیــن مســافران نــوروزی توزیــع می شــود.
ــژه  ــرح وی ــرای ط ــتای اج ــزود: در راس ــدم اف ــروی مق ــا م ــد رض محم
عیدانــه اســتاندارد کــه از 15 اســفندماه تــا 15 فروردیــن مــاه بــا هــدف 
مســئولیت اجتماعــی و خیــر همگانــی و بــا محوریــت جهــش کیفــی 
اســتاندارد اجــرا مــی شــود، کتابچــه هــای ترویجــی اســتاندارد در ســفر 
ــی،  ــراث فرهنگ ــوروزی اداره کل می ــتاد ن ــل س ــکاری و تعام ــا هم ب
ــافران  ــن مس ــی در بی ــان جنوب ــتی خراس ــع دس ــگری و صنای گردش

نــوروزی در تمامــی ســطح اســتان توزیــع و پخــش مــی شــود.
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــوروزی ب ــه ن ــژه عیدان ــرح وی ــه داد: ط ــروی ادام م
ــتای  ــراها و ... در راس ــا و مهمانس ــل ه ــات، هت ــا، خدم ــازار، کااله ب

ــود. ــی ش ــام م ــتاندارد انج ــازی اس ــگ س ــن فرهن تبیی

امروز خراسان جنوبی _ حمیدی
جلســه شــورای اســامی شهرســتان بیرجنــد روز 
ــا  ــورا و ب ــای ش ــر از اعض ــور ۴ نف ــا حض ــته ب گذش
بررســی ۳ موضــوع برگــزار شــد. در ایــن جلســه 
بنــا بــه دعــوت قبلــی شــورای اســامی  شهرســتان 
بیرجنــد قــرار بــود مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
جهت پاســخگویی به ســواالت و مشــکات مــردم در 
حــوزه کشــاورزی در صحــن شــورا حضــور پیــدا کنــد، 
ــث  ــن مباح ــه ای ــور در جلس ــدم حض ــل ع ــه بدلی ک
مطــرح ولــی بــدون پاســخ باقــی مانــد. رئیــس 
ــا  ــه ب ــد در ادام ــتان بیرجن ــامی شهرس ــورای اس ش
گایــه منــدی از عــدم حضــور مدیــر جهــاد کشــاورزی 
ــی  ــوت قبل ــم دع ــه علیرغ ــن جلس ــتان در ای شهرس
اذعــان داشــت: احصــا و بررســی مشــکات و دغدغــه 
هــای روســتاهای بخش مرکــزی  شهرســتان بیرجند 
از جملــه وعــده هایــی بــود کــه در شــورای شهرســتان 

مطــرح و عملیاتــی شــد.

روستاهای شهرستان بیرجند
 ۵۷ هزار نفر جمعیت دارند

ــاس  ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب ــنی صف ــر حس دکت
ایــن بررســی، بیشــترین مشــکات مــردم بــه حــوزه 
کشــاورزی بــر مــی گــردد، افــزود: در شهرســتان 
ــت ۵۷  ــه جمعی ــود دارد ک ــتا وج ــد ۳۰۲ روس بیرجن
هــزار نفــری را در خــود جــای داده و ایــن میــزان 
ــا  ــه رســیدگی بیشــتری نیــاز دارد. وی ب جمعیــت ب
بیــان اینکــه اگــر بــه ایــن روســتاها رســیدگی نشــود، 
شــاهد ازدیــاد حاشــیه نشــینی و ســرباری ایــن 
جمعیــت بــه شــهر خواهیــم بــود، گفــت: شــوراهای  
اســامی نماینــدگان مــردم هســتند و انتظار مــی رود 
در جلســات شــورا حضــور پررنــگ تــر و دقیــق تــری 

داشــته باشــند.

کشاورزی محور توسعه پایدار 
در ادامــه جلســه یکــی از اعضــای شــورای شهرســتان 
نماینــده شــورای بخــش مرکــزی  بیرجنــد کــه 
ــکات  ــان مش ــه بی ــد، ب ــی باش ــم م ــتان ه شهرس
مــردم در حــوزه جهــاد کشــاورزی پرداخــت و گفــت: 
ــدار اســت و اشــتغال  کشــاورزی محــور توســعه پای

زایــی را هــم در پــی دارد، بنابرایــن اگــر بخواهیــم بــه 
توســعه برســیم بایــد بــه ســمت و ســوی روســتاها و 

ــم. ــا حرکــت کنی رفــع مشــکات آنه

تعریف الگوی کشت برای هر روستا 
در راستای بهره وری بیشتر آب و خاک 

آمـوزش کشـاورزان  آبـادی خواسـتار  دکتـر حاجـی 
از آب و خـاک شـد و افـزود:  و بهـره وری بیشـتر 
کشـاورزان بـا شـرایط کـم آبی فعلـی فرصـت آزمون 
و  خطـا ندارنـد و باید جهاد کشـاورزی الگوی کشـت 
هر روسـتا را تعریف و در اختیار کشـاورزان قرار دهد. 
وی از عـدم بهسـازی قنـوات در برخـی روسـتاهای 
شهرسـتان به عنـوان یکی از دغدغه های روسـتاییان 
نام برد و افزود: در برخی روسـتاهای شهرسـتان مثل 
اکبرآبـاد در سـال ۹۹ سـیلی اتفـاق افتاده و قناتشـان 
تخریـب شـده ولـی اقدامـی هـم بـرای بازسـازی آن 

صـورت نگرفته اسـت.

استفاده بیشتراز ظرفیت
 تعاونی های روستایی

از احــداث بــارگاه زرشــک و  تامیــن ادوات  وی 
کشــاورزی بعنــوان دیگــر خواســته هــای مــردم 
یــاد کــردو گفــت: توزیــع نهــاده هــای دامــی توســط 

ــز  ــز خدمــت در مرک ــزاری می ــه دهــداران، برگ اتحادی
دهســتان هــا،  اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت تعاونــی 
هــای روســتایی، الیروبــی ســدها، حمایــت بیشــتر 
از توســعه آبیــاری نویــن بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر 
ــع  ــداث مجتم ــد و اح ــک ان ــرده مال ــاورزان خ کش
هــای دامی در حاشــیه روســتاها از جمله درخواســت 

ــت. ــاورزی اس ــوزه کش ــی در ح ــای مردم ه

حفر چاه عمیق 
در دشت های کم باران

ســروری از دیگر اعضای شــورای اســامی شهرســتان 
هــم در ادامــه اذعان داشــت: خشکســالی و اســتفاده 
نادرســت از منابــع آبــی محــدود و  حفــر چــاه هــای 
عمیــق در دشــت هــای کــم بــاران از عمده مشــکات 

مــا در حــوزه کشــاورزی اســت.
وی خواســتار ممنوعیــت حفــر چــاه در مناطــق مرزی 
کــه دارای ســفره هــای آب زیرزمینی هســتند، شــد و 
افــزود: کشــت محصــوالت مناســب بــا اقلیــم منطقه 

بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.

زنده گیری سگ های ولگرد 
حاشیه روستای حاجی آباد با همکاری 

شهرداری بیرجند

رئیــس شــورای اســامی شهرســتان بیرجنــد در ادامه 
ــات  ــرل جمعیــت حیوان ــات کارگــروه کنت ــه مصوب ب
ــاره  ــم اش ــتان ه ــان شهرس ــه انس ــاری ب ــل بیم ناق
کردوگفــت: در ایــن جلســه بــرای کاهــش جمعیــت 
ســگ هــای باصاحــب و ولگــرد در محــدوده داخلــی 
روســتاهای حاشــیه شــهر مقرر شــد: اداره دامپزشکی 
ــده و  ــد ش ــای صی ــگ ه ــری س ــه غربالگ ــبت ب نس
ــدام  ــد اق ــر مفی ــدو غی ــای مفی ــگ ه ــایی س شناس
ــای  ــگ ه ــازی  س ــدوم س ــرای مع ــن ب ــم چنی و ه

ــد. ــا شــهرداری همــکاری کن بااســتفاده ب
ــن  ــن در ای ــم چنی ــزود: ه ــت اف ــنی صف ــر حس دکت
ــان  ــی متولی ــدام غیرقانون ــا اق ــد ب ــرر ش ــه مق جلس
ــرد در حاشــیه روســتای  ــداری ســگ هــای ولگ نگه
ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــورد و ب ــاد برخ ــی آب حاج
مــکان در حریــم شــهر اســت، شــهرداری ورود پیــدا 
کــرده و بــا زنــده گیــری ســگ هــا آنهــا را بــه پناهــگاه 

خــود منتقــل کنــد .

طرح جهادی علمداران خدمت
 و مشارکت مردم در ۶۰ محله شهر بیرجند

هــم چنیــن در ایــن جلســه بــه طــرح پیشــنهادی 
ــا  ــد ب معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری بیرجن
ــاره  ــت اش ــداران خدم ــادی علم ــرح جه ــوان ط عن

ــوی  ــی از س ــل متفاوت ــس العم ــا عک ــه ب ــد ک ش
ــود. دکتــر حســنی صفــت  اعضــای شــورا همــراه ب
بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح مــورد نظــر بــه شــورای 
شهرســتان ارســال شــده و اعضــای شــورا مــی 
ــا  ــد ت ــام کنن ــود را اع ــرات خ ــه نظ ــد نقط توانن
ــه معــاو نــت خدمــات شــهری منعکــس شــود،  ب
افــزود: هــدف از ایــن طــرح خانــه تکانــی دل، 
ــت در ۶۰  ــرار اس ــده و ق ــام ش ــه اع ــزل و محل من

ــود . ــی ش ــد اجرای ــهر بیرجن ــه ش محل
وی ادامــه داد: در ایــن طــرح مجموعــه هایــی 
ــوم  ــد: شــهرداری، هــال احمــر، دانشــگاه عل مانن
پزشــکی، بهزیســتی، بســیج ســازندگی ،ســپاه و ... 
ــعه  ــزود: توس ــت. وی اف ــد داش ــارکت خواهن مش
فضــای ســبز و درختــکاری  در محــات، برگــزاری 
ــزی  ــگ امی ــی و ورزشــی، رن ــه هــای فرهنگ برنام
معابــر و پــارک هــا، اعطــای بســته هــای معیشــتی 
ــک  ــا کم ــی ب ــورات درمان ــن، ام ــک خیری ــا کم ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی و ... از جملــه برنامــه 
هایــی اســت کــه در ایــن طــرح پیــش بینــی شــده 
اســت. وی ایــن طــرح را در مجمــوع طــرح خوبــی 
دانســت و  ادامــه داد: ایــن طــرح امســال اســتارت 
مــی خــورد و در صــورت همــکاری دســتگاه هــای 

ــی  ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.  متول
ـــه  ـــتان در ادام ـــورای شهرس ـــای ش ـــروری از اعض س
ــوان  ــرح عنـ ــن طـ ــی از ایـ ــی اطاعـ ــراز بـ ــا ابـ بـ
ــن  ــات ایـ ــی از جزییـ ــچ اطاعـ ــن هیـ ــرد: مـ کـ
طـــرح نـــدارم و نمـــی توانـــم اظهـــار نظـــر کنـــم. 
وی بـــا انتقـــاد از ارائـــه چنیـــن طرحـــی توســـط 
ــه  ــهرداری  ادامـ ــهری شـ ــات شـ ــت خدمـ معاونـ
داد: واقعـــا حیـــف ایـــن مـــردم کـــه چنیـــن 
ــود . وی  ــی شـ ــه مـ ــان گرفتـ ــی برایشـ تصمیماتـ
ــرح  ــن طـ ــه چنیـ ــا ارائـ ــردم را بـ ــرد: مـ ــان کـ بیـ
ـــیاری  ـــه بس ـــرا ک ـــد چ ـــه ان ـــخره گرفت ـــه س ـــی ب های
از برنامـــه هـــای ایـــن طـــرح وظیفـــه ذاتـــی 
شـــهرداری و معاونـــت خدمـــات شـــهری اســـت. در 
ـــاورزی  ـــاد کش ـــر جه ـــد مدی ـــرر ش ـــه مق ـــن جلس ای
ـــار  ـــورا ب ـــده ش ـــه آین ـــه جلس ـــد ب ـــتان بیرجن شهرس
دیگـــر دعـــوت شـــود و بـــه مشـــکات مـــردم در 

حـــوزه کشـــاورزی پاســـخ دهـــد.

در شورای اسالمی شهرستان بیرجند مطرح شد:

حوزه کشاورزی بیشترین مشکالت مردم در ۳۰۲ روستای بیرجند
طرحی که مردم را به سخره می گیرد
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مناســـبت  بـــه  پیامـــی  در  جمهـــور  رئیـــس 
شـــورای عالی  تأســـیس  ســـالگرد  یکصدمیـــن 
ـــگ  ـــی فرهن ـــرد: تعال ـــام ک ـــرورش اع ـــوزش و پ آم
اســـامی مرهـــون درخـــت  ایرانـــی  و تمـــدن 
ریشـــه دار و بالنـــده آمـــوزش و پـــرورش اســـت و 

ـــد  ـــی کشـــور نیازمن ـــان رشـــد، توســـعه و تعال همچن
و  متخصـــص  متعهـــد،  انســـان های  پـــرورش 
ــید ابراهیـــم  عدالت خواهـــی اســـت.  آیـــت ا... سـ
رئیســـی، رئیـــس جمهـــور بـــا صـــدور پیامـــی 
ــیس  ــالگرد تأسـ ــن سـ ــک یکصدمیـ ــن تبریـ ضمـ
شـــورای  عالـــی آمـــوزش و پـــرورش، تربیـــت 
یـــک انســـان بـــرای ایجـــاد زندگـــی ســـعادتمند و 
شـــکل دهی جامعـــه بهتـــر، را آرمانـــی الهـــی و 

ــت. ــی دانسـ اخاقـ
آییــن  در  کــه  رئیس جمهــور  پیــام  متــن  در 
بزرگداشــت یکصدمیــن ســالگرد شــورای عالــی 
آمــوزش و پــرورش توســط محمــود امانــی طهرانــی 
ــرورش قرائــت  ــی آمــوزش و پ دبیــرکل شــورای عال
شــد، آمــده اســت: تعالــی فرهنــگ و تمــدن ایرانــی 
اســامی مرهــون درخــت ریشــه دار و بالنــده آموزش 
و پــرورش اســت و همچنــان رشــد، توســعه و تعالی 
متعهــد،  انســان های  پــرورش  نیازمنــد  کشــور 
متخصــص و عدالت خواهــی اســت کــه همــت 

آنهــا معطــوف بــه پیشــرفت همــه  جانبــه کشــور و 
رســاندن ملــت ســرفراز ایــران بــه جایــگاه شایســته 

ــان باشــد. خــود در جه
یکصدمیـــن ســـالگرد شـــورای عالی آمـــوزش و 
ــوالت  ــروز تحـ ــم. امـ ــی می داریـ ــرورش را گرامـ پـ
ـــاوری،  ـــم و فن ـــه عل ـــی در عرص ـــن الملل ـــتابان بی ش
مـــا را بـــر آن مـــی دارد تـــا در عیـــن اهتمـــام بـــه 
تربیـــت اخاقـــی و دینـــی جوانـــان و نوجوانـــان، 
زمینـــه کســـب دانش هـــای پیـــش رو دنیـــا را 
فراهـــم کنیـــم و ظرفیت هـــای کشـــور را بـــرای 
ــیج  ــاوری بسـ ــم و فنـ ــای علـ ــه قله هـ ــیدن بـ رسـ
پـــرورش  و  آمـــوزش  شـــورای عالی  نماییـــم. 
موظـــف اســـت در گام نخســـت سیاســـت های 
ـــول در  ــای تح ــاز و کارهـ ــی سـ ـــی و طراحـ اجرای
شـــورای آمـــوزش و پـــرورش را فراهـــم نمـــوده و 
ــند بنیادیـــن آمـــوزش  ــرای تحقـــق اهـــداف سـ بـ
و پـــرورش تـــاش نمایـــد و بدیـــن ترتیـــب در 
گام بعـــد نقـــش خـــود را در ایجـــاد زمینـــه بـــرای 

اجـــرای ســـند تحـــول آمـــوزش و پـــرورش و 
ـــری از  ـــا بهره گی ـــد و ب ـــا نمای ـــی ایف ـــت آموزش عدال
مشـــارکت ســـایر دســـتگاه ها و خلـــق ارزش هـــای 
ــری و  ــه تنظیم گـ ــتگاهی، وظیفـ ــترک فرادسـ مشـ
ـــد. ـــال کن ـــند اعم ـــرای س ـــود را در اج ـــی خ هماهنگ

ــی رود  ــار مـ ــوط انتظـ ــتگاه های مربـ ــه دسـ از همـ
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــی آم ـــورای  عال ـــت ش ـــه از ظرفی ک
ـــم  ـــه نظـــام تعلی ـــوط ب ـــه مســـائل مرب در رســـیدگی ب

ـــد. ـــوب نماین ـــتفاده مطل ـــت، اس و تربی
تربیـــت یـــک انســـان بـــرای ایجـــاد زندگـــی 
ســـعادتمند و شـــکل دهی بـــه جامعـــه بهتـــر، 
اینجانـــب  اســـت.  و اخاقـــی  الهـــی  آرمانـــی 
قـــدردان زحمـــات تمامـــی معلمـــان فرهنگ ســـاز 
ـــه  ـــرورش ک ـــوزش و پ ـــر آم ـــزاران ام ـــه خدمتگ و هم
فرهنـــگ و دانـــش را بـــه فرزنـــدان پـــر اســـتعداد 
از  و  هســـتم  می دهنـــد،  تعلیـــم  ایران زمیـــن 
ـــان را  ـــزون ایش ـــات روز اف ـــال، توفیق ـــد متع خداون

خواســـتارم.

الیحـــه نظـــام رتبه بنـــدی معلمـــان، دیـــروز از ســـوی اعضـــای 
ـــد. ـــد ش ـــان تأیی ـــورای نگهب ش

ــرادات  ــع ایـ ــس از رفـ ــان پـ ــدی معلمـ ــام رتبه بنـ ــه نظـ الیحـ
شـــورای نگهبـــان در نهایـــت از ســـوی ایـــن شـــورا مغایـــر بـــا 

ــد. ــناخته نشـ ــی شـ ــون اساسـ ع و قانـ ــر ــن شـ موازیـ
ــان در  ــورای نگهبـ ــخنگوی شـ ــزارش، سـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
صفحـــه شـــخصی خـــود در توییتـــر از تأییـــد ایـــن مصوبـــه در 

ــر داد. ــورا خبـ ــه ایـــن شـ جلسـ

نماینـــدگان در جریـــان بررســـی بخـــش هزینـــه ای الیحـــه بودجـــه 
ـــف تبصـــره ۱۴  ـــد ال ـــی ۲ بن ـــا جـــزء الحاق ســـال ۱۴۰۱ کل کشـــور، ب

ـــد. ـــن الیحـــه موافقـــت کردن ـــاده واحـــده ای م
ـــده  ـــاده واح ـــره ۱۴ م ـــف تبص ـــد ال ـــی ۲ بن ـــزء الحاق ـــاس ج براس
ـــدم را  ـــی گن ـــد تضمین ـــت خری ـــف اس ـــت مکل ـــه؛ دول ـــن الیح ای
بـــه مبلـــغ هرکیلـــو حداقـــل نـــود و پنـــج هزار)۹۵.۰۰۰(ریـــال از 

ـــد. ـــام ده ـــاورزان انج کش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به عنوان نهاد مقابله با اخبار 
جعلی، نسبت به اخبار نامعتبری که اخیرا در فضای مجازی 
و  فرهنگ  وزارت  است.  نداده  نشان  واکنش  شده  منتشر 
ارشاد اسامی با مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی 
با  مقابله  و  پیشگیری  »الزامات  با موضوع  فضای مجازی 
نشر اطاعات، اخبار و محتوای خبری خاف واقع در فضای 
اخبار  پیگیری  و  مقابله  برای  نهادی  عنوان  به  مجازی« 
مسئولیت هایی  معرفی،  این  ادامه  در  شد.  معرفی  جعلی 
آزمایی  راستی  و  رصد  برای  الزم  و کار های  ساز  جمله  از 
اخبار، اقداماتی است که به این وزارتخانه محول شد. ایمان 
شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری وزارت ارشاد گفت 
زیادی صورت گرفته و  اقدامات  که طی هفت ماه گذشته 
ایجاد گروهی برای رصد ۲۴ ساعته اخبار جعلی از جمله این 
اقدامات بوده است. با این حال در یک هفته اخیر، شایعات 
و اخبار های جعلی در رابطه با نفوذ یک خبرنگار و تحلیلگر 
منتشر  مسئوالن کشورمان  بین  در  شکدام  نام کاترین  به 
شده که تاکنون در مواجه با آن اقدامی از سوی سازمان ها و 

مراجع مرتبط با اخبار جعلی صورت نگرفته است.

ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــازی گف ــی س ــازمان خصوص ــس س رئی
ــودن مــدارک باشــگاه های اســتقال و پرســپولیس  آمــاده ب
و براســاس تصمیمــات، قــرار بــر ایــن اســت تــا نمــاد آنهــا 
ــان  ــان زم ــد از پای ــاه بع ــک م ــت ی ــا نهای ــه ت ــن دو هفت بی
پذیــره نویســی بســته بمانــد و بعــد از آن بــرای معاملــه بــاز 

خواهــد شــد.

بــا تصویــب مجلــس، حــق عائلــه منــدی و حــق فرزنــد در ســال آینــده مشــخص 
ــان بررســی  ــس و در جری ــت عصــر روز گذشــته مجل ــی نوب شــد. در جلســه علن
ــره ۱۲  ــف تبص ــد ال ــی ۴ بن ــزء الحاق ــه ۱۴۰۱، ج ــه بودج ــه ای الیح ــش هزین بخ
تصویــب شــد. طبــق ایــن مصوبــه، امتیــاز کمــک هزینــه عائلــه منــدی مزدوجین 
ــاده)۶۸(  ــد)۴( م ــوع بن ــال ۱۴۰۱، موض ــد س ــدان متول ــق اوالد فرزن ــد و ح جدی
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری شــاغلین، بــه ترتیــب )۲( و)۳( برابــر افزایش 

مــی یابــد.

ــه  ــن الیح ــده ای ــاده واح ــره ۱۰ م ــی ۳ تبص ــد الحاق ــا بن ــس ب ــدگان مجل نماین
ــد. ــت کردن موافق

براســاس بنــد الحاقــی ۳ تبصــره ۱۰ مــاده واحــده الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ کل کشــور؛ 
ــا رعایــت اصــل یکصــد و دهــم )۱۱۰( قانــون اساســی و در راســتای توجــه بــه  ب
امــر مقــدس اســتحکام خانــواده و تشــویق بــه فرزنــدآوری، مشــمولین غایــب و 
غیرغایــب متأهــل دارای دو فرزنــد و بیشــتر کــه بــاالی ســی ســال ســن دارنــد، از 

انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی بــه صــورت رایــگان معــاف مــی شــوند.

ــام  ــاس اع ــر اس ــود  ب ــی ش ــه م * گفت
معــاون فرابــورس،  در نخســتین روز پذیره نویســی 
ــون و ۴۰۳  ــتقال ۱۶۷ میلی ــگاه اس ــرخابی ها، باش س
ــر و  ــزار و ۱۸۵ نف ــط ۱۷۹ ه ــهم، توس ــزار و ۹۰۳ س ه
در مــورد باشــگاه پرســپولیس ۱۶۲ میلیــون و ۲۲۹ 
هــزار و ۱۳۶ ســهم توســط ۲۰۱ هــزار و ۲۵۴ هــزار نفــر 

ــد. ــداری ش خری

* گفتــه مــی شــود  اخیــرا مرجــع قضایــی بــه 
ــر  ــه ۴۲۶ کانتین ــرده اســت ک ــران اعــام ک گمــرک ای
ــه شــرکت کاســپین  ــق ب ــوش متعل ــی ب ــوازم خانگ ل
کاال دریــا )بــوش ســرویس( کــه در بنــدر شــهید 
رجایــی دپــو شــده اســت را توقیــف کنــد، دلیــل ایــن 
ــوان  ــاق عن ــناد و قاچ ــل اس ــام جع ــز اته ــف نی توقی
شــده اســت. طبــق دســتور قضایــی، گمــرک مکلــف 
ــروج  ــدور رأی از خ ــا ص ــوی و ت ــاع ثان ــا اط ــده ت ش

ــد. ــری کن ــور جلوگی ــه از کش محمول

ــی در  ــود صادق ــود محم ــی ش ــه م * گفت
ــته  ــای الوروف نوش ــه صحبت ه ــاره ب ــا اش ــر ب توئیت

ــدیم. ــیه ش ــروگان روس ــما گ رس

* گفتــه می شــود  بــه  طــور میانگیــن ســاالنه 
ــش  ــکی افزای ــکایات پزش ــد ش ــت درص ــا هف ــج ت پن
تغییــر  توجــه،  قابــل  نکتــه  امــا  می کنــد  پیــدا 
ــمت  ــه س ــه ب ــت ک ــکی اس ــکایات پزش ــوع ش موض
جراحی هــای زیبایــی و ترمیمــی شــیفت پیــدا کــرده 
اســت. البتــه بــه همیــن میــزان نیــز شــکایت از 
دندانپزشــکان و متخصصــان زنــان و زایمــان در صــدر 

ــد. ــرار دارن ــکی ق ــور پزش ــته های پرقص رش

ــود حســین شــریعتمداری  ــی ش ــه م * گفت
نوشــته ســخن از انجــام توافــق در میــان اســت، ولــی 
متأســفانه از ســوی تیــم مذاکره کننــده کشــورمان 
اطاعــات چندانــی از چنــد و چــون مذاکــرات و آنچــه 
ــا  ــود ت ــر نمی ش ــم، منتش ــه گرفته ای ــم و آنچ داده ای
آنجــا کــه جــای خالــی مــا در تبییــن واقعیــات، 
دســت حریــف را بــرای تحریــف بــاز گذاشــته و 
حتــی در کمــال وقاحــت، ایــران اســامی را » طــرف 
ــرات  ــیدن مذاک ــه درازا کش ــل ب ــنگ انداز«! و عام س
معرفــی می کنــد! اگــر آنگونــه کــه جســته و گریختــه 
ــه نتیجــه رســیده و  ــن ب ــرات وی ــام شــده، مذاک اع
ــن  ــده اســت، اصلی تری ــه دســت آم ــی ب ــق نهای تواف
امتیازاتــی کــه در ایــن توافــق رد و بــدل شــده و 

داده ایــم و گرفته ایــم چیســت؟

ــامی  ــرا حس ــر زه ــود  دکت ــی ش ــه م * گفت
دکتــرای تخصصــی پزشــکی و پزشــک مشــاور در 
جمعیــت مبــارزه بــا اســتعمال دخانیــات گفتــه 
ــر  ــا در ســال های اخی ــه نشــده اســت ام ســیگار زنان
شــاهد بیشــتر شــدن گرایــش زنــان بــه مصــرف 
دخانیــات، هــم ســیگار و هــم قلیــان، هســتیم.

* گفتــه مــی شــود  وزارت بــرق عــراق اعــام 
ــی  ــور رایزن ــه منظ ــور ب ــن کش ــی از ای ــه هیات ــرد ک ک
درخصــوص مســاله صــادرات گاز و پرداخــت بدهــی 

هفتــه آینــده بــه تهــران مــی آیــد.

رئیس جمهور: تعالی کشور نیازمند پرورش انسان های متعهد و متخصص است

الیحه نظام رتبه بندی معلمان
 در شورای نگهبان تأیید شد

قیمت خرید تضمینی گندم 
کیلویی ۹۵۰۰ تومان تعیین شد

حق عائله مندی در سال آینده دو برابر شد

معافیت مشموالن متأهل دارای دو فرزند 
و باالی ۳۰ سال سن از خدمت سربازی نماد سرخابی ها دو هفته 

تا نهایت یک ماه بعد از پایان 
پذیره نویسی باز می شود

ماجرای کاترین شکدام، تلنگری
 برای افزایش سواد رسانه ای
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اعزام دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند
 به اردوی زیارتی راهیان نور

پســر  دانشــجویان 
ــب  ــد در قال دانشــگاه بیرجن
بــه  اتوبــوس  یکدســتگاه 
نورمناطــق  راهیــان  اردوی 
دفــاع  ســال   ۸ عملیاتــی 

شــدند. اعــزام  مقــدس 
بــه گــزارش امــروز خراســان 
ــر  ــجویان پس ــی، دانش جنوب
بــرای   بیرجنــد  دانشــگاه 
رشــادت های  بــا  آشــنایی 
دفــاع  آفرینــان  حماســه 
ــاق  ــد میث ــدس و  تجدی مق

ــه مناطــق  ــا ۲۲ اســفند مــاه جــاری ب ــا آرمان هــای امــام راحــل)ره( و شــهیدان از ۱۷ ت و پیمــان ب
ــژه  ــور وی ــان ن ــت؛ اردوی راهی ــر اس ــایان ذک ــدند. ش ــزام ش ــدس اع ــاع مق ــال دف ــی ۸ س عملیات

خواهــران دانشــجو از ۲۰ تــا ۲۶ اســفند مــاه جــاری برگــزار خواهــد شــد. 

کسب مقام اول مسابقات حافظان نظم کشور 
توسط ورزشکار خراسان جنوبی

گروه ورزش/ دانش
ورزشـکار خراسـان جنوبـی مقـام اول مسـابقات انتخابـی حافظـان 
نظـم جمهـوری اسـامی ایـران را کسـب کـرد . بـه گـزارش امـروز 
خراسـان جنوبـی ، در مسـابقات انتخابـی حافظـان نظـم جمهـوری 
اسـامی ایـران کـه در دو بخش تیرانـدازی و دو ومیدانی برگزار شـد، 
جـواد سـلیمانی با کسـب ۳ هزار امتیاز توانسـت در جایگاه نخسـت 
قـرار گیـرد . گفتنـی اسـت : در ایـن مسـابقات بیـش از ۵۰ شـرکت 
کننـده در تهـران بـه رقابت پراختند و برترین ها شـهریور سـال آینده 

بـرای مسـابقات جهانـی راهـی صربسـتان خواهند شـد .

غرس نهال توسط دوچرخه سواران بشرویه

همزمـان بـا روز درختـکاری و اعیـاد شـعبانیه ورزشـکاران هیئـت 
دوچرخه سـواری شهرسـتان بشـرویه با شـعار هر ایرانی یک درخت، 
از محـل گلـزار شـهدای شهرسـتان و بـه منظـور تجدیـد میثـاق بـا 
شـهدا، بـا همـراه داشـتن یک اصلـه نهال تـا مرکز کاشـت گل و گیاه 
اداره منابـع طبیعـی رکاب زده و بـا حضـور امـام جمعه شهرسـتان و 
فرمانـدار و جمعی از مسـئولین اقدام به غرس تعـدادی نهال کردند .

برگزاری مسابقه دارت ویژه 
پرسنل مرکز بهداشت درمیان

مسـابقه دارت به مناسـبت فرارسـیدن والدت حضرت ابوالفضل )ع( 
و گرامیداشـت روز جانبـاز ویـژه پرسـنل شـبکه بهداشـت و درمـان 
شهرسـتان درمیان و با همکاری و هماهنگـی اداره ورزش و جوانان، 
هیـات همگانـی شهرسـتان و بخش تربیـت بدنی مرکز بهداشـت در 
محـل سـالن نجابت شـهر اسـدیه برگزار شـد.در پایـان به نفـرات برتر 

شـرکت کننـده جوایزی اهدا شـد.

سکوت مطالبه گرانه جانبازان
ــل  ــرت ابوالفضـ ــاد حضـ ــالگرد میـ ــه سـ ــه بهانـ بـ
ـــدادی از  ـــراغ تع ـــه س ـــاز ب ـــاس)ع( و روز جانب العب
جانبـــازان دفـــاع مقـــدس رفتیـــم کـــه متأســـفانه 
حاضـــر بـــه گفتگـــو نشـــده و بـــا ســـکوت خـــود 
ابـــراز  نامایمـــات  برخـــی  از  را  اعتراضشـــان 

داشـــتند.
بـــه گـــزارش شبســـتان ســـالگرد میـــاد حضـــرت 
ابوالفضـــل العبـــاس )ع( بـــه عنـــوان روز جانبـــاز 
نـــام گـــذاری شـــده اســـت. حضـــرت عبـــاس )ع( 
ـــه  ـــه صحن ـــخ انســـانیت اســـت ک ـــاز تاری ـــزرگ جانب ب

کربـــا را تجلـــی گاه ایثـــار و جانبـــازی کـــرد.
ـــازان  ـــود جانب ـــی خ ـــا کام اله ـــا ب ـــل باره ـــام راح ام
ــا را  ــرار داده و آنهـ ــد قـ ــورد تفّقـ ــران را مـ و ایثارگـ
مایـــه ســـرافرازی ملـــت ایـــران خوانـــده انـــد. 
ــود را در  ــی، خـ ــام واالی الهـ ــا آن مقـ ــان، بـ ایشـ
ـــد:  ـــی فرمودن ـــمرده و م ـــک ش ـــازان کوچ ـــر جانب براب
وقتـــی امثـــال شـــما قدرتمنـــدان روحـــی را مـــی 
ـــت  ـــن عظم ـــا ای ـــزرگ و ب ـــه ب ـــن روحی ـــا ای ـــم ب بین
ــک  ــودم را یـ ــه خـ ــم کـ ــی کشـ ــت مـ روح، خجالـ
ـــا عاجـــز از  ـــام م ـــان و پی ـــم. زب ـــد بدان انســـان متعه
ـــرای  ـــه ب ـــی اســـت ک ـــه عزیزان ـــام بلندپای ترســـیم مق
اعتـــای کلمـــه حـــق و دفـــاع از اســـام و کشـــور 

اســـامی جانبـــازی نمـــوده انـــد.
جانبـــازان، یـــادگار آزمایـــش هـــای بـــزرگ ملـــی 
ـــرای  ـــد ب ـــران بای ـــت ای ـــوند و مّل ـــی ش ـــوب م محس
ـــوان الگوهـــای مقاومـــت  ـــه عن ـــان ب ـــه آن همیشـــه ب

ـــد. ـــی بدارن ـــان را گرام ـــد و آن ارج نهن
در آســـتانه ســـالروز جانبـــاز بـــه ســـراغ تعـــدادی 
از جانبـــازان ۸ ســـال دفـــاع مقـــدس رفتیـــم امـــا 
ـــه  ـــر ب ـــازان حاض ـــادی از جانب ـــداد زی ـــفانه تع متأس

مصاحبـــه نشـــدند.
ـــد  ـــازان ۷۰ درص ـــی از جانب ـــری« یک ـــا قنب »غامرض
ـــنده  ـــه بس ـــک جمل ـــه ی ـــط ب ـــی فق ـــان جنوب خراس
ـــهید  ـــاد ش ـــرد بنی ـــد: از عملک ـــی گوی ـــد و م ـــی کن م
و امـــور ایثارگـــران و برخـــی نهادهـــای دیگـــر 

ــی  ــازان راضـ ــق جانبـ ــی در حـ ــت کوتاهـ ــه علـ بـ
ــد  ــز ماننـ ــد نیـ ــاز ۷۰ درصـ ــن جانبـ ــتیم. ایـ نیسـ

دیگـــر دوســـتانش حاضـــر بـــه مصاحبـــه نشـــد.
ـــش  ـــر ارت ـــاز ۶۰ درصـــد از نظ ـــی« جانب »منصـــور تراب
و ۳۰ درصـــدی از نظـــر بســـیج هـــم بـــا بیـــان 
ـــی  ـــتم، م ـــی هس ـــا ناراض ـــی ه ـــی عدالت ـــه از ب اینک
ـــراز  ـــوان اب ـــچ عن ـــه هی ـــه ب ـــد: از حضـــور در جبه گوی
ـــا  ـــی ه ـــا عدالت ـــی ن ـــا از برخ ـــدارم ام ـــیمانی ن پش

ناراضـــی هســـتم.
ـــت  ـــش اس ـــیابان درخ ـــتای آس ـــاکن روس ـــه س او ک
ـــچ  ـــته هی ـــال گذش ـــدود ۸ س ـــه از ح ـــان اینک ـــا بی ب
ـــی  ـــت، م ـــه اس ـــا را نگرفت ـــراغ م ـــادی س ـــرد و نه ف
ـــرای  ـــکی ب ـــاه، پزش ـــد م ـــر چن ـــته ه ـــد: در گذش گوی
ـــفانه  ـــه متأس ـــت ک ـــی گرف ـــا م ـــت ســـراغی از م ویزی
ـــراغی  ـــم س ـــکان ه ـــی پزش ـــته حت ـــال گذش از ۱۰ س

ـــد. ـــی گیرن ـــا نم از م
او کـــه جانبـــاز ۸ درصـــدی اعصـــاب و روان هـــم 
ـــر روی  ـــط ب ـــفانه فق ـــه متأس ـــان اینک ـــا بی ـــت، ب اس
ــاز هســـتیم، مـــی افزایـــد: ۲۰ ســـال  کاغـــذ جانبـ
گذشـــته بـــرای دریافـــت وام مســـکن بـــه بانـــک 
ـــکاری و  ـــدم هم ـــت ع ـــه عل ـــه ب ـــردم ک ـــه ک مراجع
ـــون  … از گرفتـــن تســـهیات پشـــیمان شـــدم و اکن
ــت وام  ــرای دریافـ ــاره بـ ــه دوبـ ــال کـ ــد ۲۰ سـ بعـ
ـــت  ـــن ثب ـــت وام م ـــتم دریاف ـــردم در سیس ـــدام ک اق
ــز وام  ــه جـ ــون بـ ــه تاکنـ ــت در حالیکـ ــده اسـ شـ
ــت  ــری دریافـ ــی ازدواج، وام دیگـ ــزار تومانـ ۱۰۰ هـ

نکـــردم.
ـــن ســـال ۱۳۴۸ اســـت،  ـــد ۲ فروردی ـــی کـــه متول تراب
مـــی گویـــد: در ســـال ۱۳۶۲ در ســـن ۱۴ ســـالگی 
ــتانم  ــک دوسـ ــا کمـ ــه بـ ــه جبهـ ــزام بـ ــرای اعـ بـ
اقـــدام بـــه دســـتکاری شناســـنامه کـــردم و بعـــد 
از بـــزرگ کـــردن ســـن و گرفتـــن کپـــی، خـــط 

ــردم. ــاک کـ ــنامه را پـ ــای شناسـ خوردگـــی هـ
ـــنامه اش  ـــن شناس ـــردن س ـــزرگ ک ـــس از ب ـــه پ او ک
ــود،  ــزام شـــده بـ ــرای آمـــوزش بـــه کاشـــمر اعـ بـ

مـــی گویـــد: در زمـــان آمـــوزش خودرویـــی بـــرای 
برگردانـــدن نوجوانـــان در محـــل آمـــوزش حضـــور 
ـــه مـــدت  ـــدن خـــودرو ب ـــه محـــض دی ـــرد و ب ـــدا ک پی
یـــک ســـاعت در ســـرویس بهداشـــتی مخفـــی شـــدم 
و پـــس از اطمینـــان از بازگردانـــدن نوجوانـــان، 
از ســـرویس بهداشـــتی بیـــرون آمـــده و در بیـــن 

نیروهـــا پنهـــان شـــدم.
بـــه گفتـــه وی در زمـــان آمـــوزش یکـــی از پاســـداران 
متوجـــه جثـــه ریـــز مـــن شـــده و گفـــت: خـــودرو 
ـــود چـــرا  ـــده ب ـــال شـــما آم ـــرای برگشـــت دادن امث ب
شـــما نرفتیـــد منـــم ابـــراز بـــی اطاعـــی کـــرده و 
ـــه هـــای آموزشـــی شـــدم  خواســـتار حضـــور در برنام
ـــای  ـــه ه ـــده برنام ـــه از عه ـــنیدم چنانچ ـــخ ش و پاس
ـــد  ـــت کنی ـــت پرداخ ـــد غرام ـــد بای ـــی برنیایی آموزش
کـــه خوشـــبختانه بـــا گذشـــت ۳۵ روز آموزشـــی، 

ـــد. ـــش نیام ـــکلی پی مش
ـــد از ۷۵  ـــه بع ـــه جبه ـــش ب ـــن اعزام ـــه در اولی او ک
ــه  ــی، بـ ــمت دژبانـ ــه در سـ ــور در منطقـ روز حضـ
ــدار در عملیـــات  ــتیبانی و خـــط نگهـ ــوان پشـ عنـ
ـــی  ـــد: وقت ـــی افزای ـــد، م ـــی کن ـــرکت م ـــر ۳ ش والفج
ــی  ــرای خالـ ــتانم بـ ــن از دوسـ ــراه دو تـ ــه همـ بـ
کـــردن مهمـــات از خـــودرو اقـــدام کردیـــم مـــورد 
شناســـایی دشـــمن قـــرار گرفتـــه و خمپـــاره بـــه 
ـــده و  ـــاب ش ـــات پرت ـــل مهم ـــودروی حام ـــمت خ س
ـــز  ـــن نی ـــهید و م ـــتانم ش ـــن از دوس ـــان دو ت همزم
ـــای  ـــت و پ ـــت راس ـــت دس ـــکم، انگش ـــه ش از ناحی

چـــپ مجـــروح شـــدم.
ــوش  ــه هـ ــد از بـ ــد: بعـ ــی دهـ ــه مـ ــی ادامـ ترابـ
آمـــدن و دیـــدن اوضـــاع و پـــاره بـــودن شـــکم از 
هـــوش رفتـــه و پـــس از یـــک هفتـــه بـــه هـــوش 
ـــرب  ـــام غ ـــتان در ای ـــه بیمارس ـــرا ب ـــدا م ـــدم ابت آم
بـــرده و ســـپس بـــه بیمارســـتانی در کرمانشـــاه و 

مشـــهد مقـــدس اعـــزام شـــدم.
او کــه خانــواده اش بــا وجــود گذشــت ۳۰ روز 
بســتری در بیمارســتان از ســامت وی بــی اطــاع 

بودنــد، یــادآور مــی شــود: وقتــی بــه هــوش آمــدم 
ــا  ــتم ام ــران هس ــتانی در ته ــردم در بیمارس ــر ک فک
پــس از پــرس و جــو متوجــه شــدم در بیمارســتانی 

ــتم. ــتری هس ــدس بس ــهد مق در مش
او از خاطراتـــش در زمـــان بســـتری بـــه عـــدم 
اطـــاع خانـــواده اشـــاره مـــی کنـــد و مـــی گویـــد: 
پـــس از پیگیـــری هـــای زیـــاد و مکـــرر مـــادرم و 
ـــهرهای  ـــای ش ـــتان ه ـــا بیمارس ـــاس ب ـــراری تم برق
ـــی  ـــرد زخم ـــود ف ـــات از وج ـــب اطاع ـــزرگ و کس ب
ـــهد  ـــن در مش ـــتری م ـــه بس ـــت، متوج ـــدون هوی ب

مقـــدس شـــده و بـــرادرم بـــه دیدنـــم آمـــد.
او پـــس از آمـــدن بـــرادرش و بـــا وجـــود گذشـــت 
۱۲۰ روز دوری از خانـــه بـــه بهانـــه امتحانـــات 
ـــا  ـــه و ب ـــی گرفت ـــج مرخص ـــک معال ـــهریور از پزش ش
ـــر  ـــتا ب ـــه روس ـــرادر ب ـــتوانه ب ـــا پش ـــا و ب ـــک عص کم
ـــه کشـــیدن  ـــدام ب ـــه اق مـــی گـــردد و بعـــد یـــک هفت

ـــد. ـــی کن ـــتا م ـــکم در روس ـــای ش ـــه ه بخی
ـــد از  ـــم بع ـــن ک ـــدن در س ـــی ش ـــود زخم ـــا وج او ب
آن هـــم ۷ بـــار بـــه جبهـــه اعـــزام شـــده و بـــرای 
ـــای  ـــات کرب ـــالگی در عملی ـــن ۱۶ س ـــار دوم در س ب
ـــپ  ـــای چ ـــف و پ ـــه کت ـــرب از ناحی ـــه غ ۲ در منطق
زخمـــی شـــده و بـــه بیمارســـتان هـــای ایـــام و 

ـــود. ـــی ش ـــزام م ـــم اع ق

ترابـــی در گذشـــته »اســـتاد بنـــا« بـــوده کـــه بـــه 
ــر  ــال حاضـ ــر در حـ ــک کمـ ــاری دیسـ ــت بیمـ علـ
ـــه کشـــاورزی مشـــغول اســـت، از مســـئوالن  ـــط ب فق
ـــش  ـــازان بی ـــرای حـــل مشـــکل جانب ـــد ب ـــی خواه م

از پیـــش ورود کننـــد.
ـــران خراســـان  ـــور ایثارگ ـــاد شـــهید و ام ـــرکل بنی مدی
ـــر  ـــر نظ ـــازان زی ـــه جانب ـــان اینک ـــا بی ـــم ب ـــی ه جنوب
ـــی  ـــد، م ـــرار دارن ـــران ق ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد ش بنی
گویـــد: بـــا داشـــتن معاونـــت هـــای مختلـــف و 
ــر اقـــدام فرهنگـــی،  زیـــر مجموعـــه هایشـــان هـ
ـــه  ـــت مربوط ـــط معاون ـــی و… توس ـــتی درمان بهداش

ـــود. ـــی ش ـــری م پیگی
بـــا  االســـام »محمدتقـــی عزیـــزی«  حجـــت 
بیـــان اینکـــه جانبـــازان در صـــورت مشـــکل بایـــد 
بـــه بنیـــاد شـــهید مراجعـــه کننـــد، مـــی افزایـــد: 
ــیدگی،  ــدم رسـ ــکایتی از عـ ــه و شـ ــه گایـ چنانچـ
ـــا  ـــود ب ـــام ش ـــان و… اع ـــب کارکن ـــورد نامناس برخ

فـــرد متخلـــف برخـــورد خواهـــد شـــد.
وی خواســـتار ارائـــه مشـــکات و نقطـــه نظـــرات 
ــی  ــود و مـ ــی شـ ــن اداه کل مـ ــه ایـ ــازان بـ جانبـ
گویـــد: اگـــر فـــردی فکـــر مـــی کنـــد بـــه او ظلـــم 
ـــل  ـــه حراســـت و… مشـــکل قاب ـــه ب ـــا مراجع شـــده ب

پیگیـــری اســـت.

کاریکاتور: سرابی



امروز خراسان جنوبی _ گروه خبر 
بوســـتان خطـــی طبیعـــت بـــا اعتبـــار 
۵۱میلیـــارد ریـــال و بـــه مســـاحت ۴و نیـــم 
ــر کل  ــور مدیـ ــا حضـ ــته بـ ــار روز گذشـ هکتـ
ـــتانداری  ـــوراهای اس ـــهری و ش ـــور ش ـــر ام دفت
ـــای  ـــد، اعض ـــدار بیرجن ـــان جنوبی، فرمان خراس
ـــی از  ـــد، جمع ـــهر بیرجن ـــامی ش ـــورای اس ش
ـــی و مســـئوالن  ـــی و انتظام ـــان نظام فرمانده

اســـتانی و شهرســـانی افتتـــاح شـــد.
شـــهردار بیرجنـــد در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان 
ـــای  ـــروژه ه ـــتای پ ـــروژه در راس ـــن پ ـــه ای اینک
ـــی  ـــهر اجرای ـــی ش ـــی و ترافیک ـــی، تفریح رفاه
ـــود  ـــه کمب ـــه ب ـــا توج ـــت:  ب ـــت، گف ـــده اس ش
شـــدید مناطـــق رفاهـــی تفریحـــی در شـــهر 
ـــورت  ـــت بص ـــتان طبیع ـــروژه بوس ـــد، پ بیرجن
ــای  ــتگاه هـ ــی دسـ ــن تمامـ ــارکتی بیـ مشـ
ـــدی  ـــر مه ـــد. دکت ـــروع ش ـــتان ش ـــی اس اجرای
ـــدم  ـــدی از ع ـــه من ـــا گای ـــه ب ـــن در ادام بهتری
ـــژه  ـــه وی ـــی ب ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــکاری دس هم
ـــه کار  ـــان در ادام ـــات رس ـــای خدم ـــتگاه ه دس
افـــزود: شـــهرداری بـــرای تکمیـــل بوســـتان 
طبیعـــت در ادامـــه تنهـــا مانـــد و از آذرمـــاه 

ـــت  ـــد مدیری ـــاز دوره جدی ـــا آغ ـــاری ب ـــال ج س
شـــهری در شـــهرداری بیرجنـــد، ایـــن پـــروژه 
ــت دار  ــروژه اولویـ ــی از ۶پـ ــوان یکـ ــه عنـ بـ

شـــهری در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.

بوستان طبیعت نیامند 
لوله کشی آب شرب و تأمین 

روشنایی
ـــازه  ـــن ب ـــهرداری در ای ـــه ش ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــه  ـــرف هزین ـــادی و ص ـــت جه ـــا حرک ـــی ب زمان
ـــفند  ـــرای اس ـــروژه را ب ـــن پ ـــت ای ـــاد توانس زی
ـــه راه  ـــد، گفـــت: در ادام ـــاح کن ـــاده افتت ـــاه آم م
نیازمنـــد همـــکاری شـــرکت آب و فاضـــاب 
بـــرای لوله کشـــی آب شـــرب بـــه ایـــن 
بوســـتان و هـــم چنیـــن ایجـــاد روشـــنایی 
ــرکت  ــط شـ ــی توسـ ــع غربـ ــب در ضلـ مناسـ

ـــرق هســـتیم. ب

صرف اعتبار ۵۱ میلیارد ریالی
برای احداث بوستان خطی بند دره

شـــهردار بیرجنـــد از مـــردم خواســـت ضمـــن 
اســـتفاده از ایـــن بوســـتان در نگهـــداری 

تجهیـــزات و امکانـــات بوســـتان کوشـــا باشـــند 
و در ادامـــه افـــزود: بـــرای احـــداث بوســـتان 
طبیعـــت ۵۱ میلیـــارد تومـــان هزینـــه شـــده 

ــتی  ــرویس بهداشـ ــداث سـ ــامل احـ ــه شـ کـ
ـــا  ـــع، کـــف ســـازی ب ـــر مرب ـــه مســـاحت ۵۰مت ب
ـــع،  ـــه مســـاحت ۵ هـــزار و ۵۰۰ مترمرب ســـنگ ب

جدول گـــذاری ســـنگی و  بتـــن ریـــزی 
ــر،  رنگ آمیـــزی شـــده  بـــه طـــول ۱۰هزارمتـ
ــدد  ــب ۳۰عـ ــدد، نصـ ــی ۵۰عـ ــب صندلـ نصـ

ـــطل  ـــدد س ـــب ۲۰ع ـــزرگ، نص ـــی ب ـــراغ پارک چ
زبالـــه، نصـــب ســـت کامـــل تندرســـتی بـــه 
تعـــداد ۲۰عـــدد، ۲۲عـــدد ســـکوی نشـــیمن، 
نصـــب ۲۵ عـــدد کباب پـــز و ... مـــی باشـــد.

افتتاح راست گرد بلوار شهید مدرس 
و بلوار پاسداران

ـــه  ـــری ک ـــروژه دیگ ـــه پ ـــاره ب ـــا اش ـــن ب بهتری
روز گذشـــته همزمـــان بـــا ایـــن پـــروژه بـــه 
بهـــره بـــرداری رســـید، افـــزود: ایـــن  پـــروژه 
بلـــوار  راســـت گردهای  احـــداث  شـــامل 
ـــا صـــرف  ـــوار پاســـداران  ب ـــدرس و بل شـــهید م
10 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار اســـت کـــه ایـــن 
دو پـــروژه در راســـتای روان ســـازی ترافیـــک 
ــرور  ــور و مـ و افزایـــش ضریـــب ایمنـــی عبـ

عابریـــن پیـــاده اجرایـــی شـــده اســـت. 
ــم  ــی رغـ ــروژه علـ ــن پـ ــه داد: ایـ وی ادامـ
مصوبـــه شـــورای ترافیـــک اســـتان مـــدت 
ـــوادث  ـــه ح ـــود ک ـــده ب ـــی نش ـــادی عملیات زی
جانـــی و مالـــی زیـــادی در ایـــن تقاطع هـــا 
اتفـــاق  اعظـــم)ص(  بلـــوار پیامبـــر  بـــا 

می افتـــاد.

مسئولین خدمت رسان از برکات 
انقالب اسالمی ایران 

ـــن  ـــم در ای ـــد ه ـــداری بیرجن ـــت فرمان سرپرس
مراســـم بـــا قدردانـــی از شـــهرداری بیرجنـــد 
ـــتای  ـــت در راس ـــتان طبیع ـــداث بوس ـــرای اح ب
ـــرد:  ـــوان ک ـــردم عن ـــایش م ـــاه و آس ـــن رف تأمی
ـــرکات نظـــام  ـــزار  یکـــی از ب مســـئولین خدمتگ
ــم و  ــام هـ ــه تمـ ــت کـ ــران اسـ ــامی ایـ اسـ
ـــت. ـــردم اس ـــه م ـــانی ب ـــت رس ـــان خدم غم ش

فاضلـــی افـــزود: بـــه پـــروژه هـــای عمرانـــی کـــه 
ـــی  ـــت فرهنگ ـــد پیوس ـــود بای ـــی ش ـــی م اجرای
هـــم افـــزوده شـــود و مـــردم مـــا بـــا وجـــود 
اینکـــه مـــردم بافرهنگـــی هســـتند بایـــد در 
ـــم  ـــت الزم را ه ـــزات دق ـــن تجهی ـــداری ای نگه
داشـــته باشند.مراســـم درختـــکاری در بوســـتان 
خطـــی بنـــد دره از دیگـــر برنامـــه هـــای روز 

ـــود. ـــم ب ـــن مراس ـــیه ای ـــته در حاش گذش

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری و شورای اسالمی شهر بیرجند

خدمتی دیگر از شهرداری بیرجند

افتتاح بوستان خطی طبیعت  با اعتبار ۵۱ میلیارد ریال
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