روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان
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خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامی دار در آن به حاضر کردن یا داشتن
مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میان وسیله ها ای آن که سرگرمش نکند
اصرار و سماجت اصرار کنندگان.

یک برگ از رمضان

نگرانی حضرت علی(ع)
گفتیم حضرت علی(ع) نگران دینشان بودند و می خواستند به ما بفهمانند که مواظب دینتان باشید و
بی دین از دنیا نروید .آفت چهارم دین از نگاه نهج البالغه تحریف دین است ،این آفت در تعابیر ما به نوعی
به بازی کردن با دین خدا در متون دینی اشاره شده است که از دین چیزی را کم کنیم یا چیزی را به آن
اضافه کنیم.
بدون پشتوانههای مبتنی بر قرآن و روایات ،کالم خدا و رسول ا(...ص) را بر غیر معنای واقعی و اصیل آن
حمل کنیم و برداشتهای شخصی خود را به خدا و پیامبر(ص) نسبت دهیم ،این همان چیزی است که
تحت عنوان تفسیر به رأی گاهی به آن اشاره میشود و در روایات داریم که هر کسی قرآن را به رأی خودش
مقعده مِ َن النار» متاسفانه از صدر
«م ْن َف َّس َر القرآن ب َِرأیه َف ْلی َت َّ
بوأ َ
تفسیر کند باید منتظر عذاب الهی باشدَ ،
اسالم حکومت اموی و نیز عباسیان بیشترین تالش را برای تحریف دین اسالم و ایجاد بدعت ها در دین
انجام دادند .امروز ما فاصله های زیادی در اعتقاد و رفتار افراد جامعه می بینیم که هیچ ربطی به دین
ندارد ،در عصر حاضر با وجود رسانه های متعدد و فضای مجازی بدعت ها و تحریف ها بازسامان دهی
بیشتری شده و این دغدغه باید جدی تر باشد ،مواظب باشیم به سمت بی دینی نرویم و راه حفظ دین این
است که هر آن چه بر ما عرضه می شود با شاخص قرآن آن را بسنجیم و اگر با قرآن سازگار بود بپذیریم واال
یب َتنَا
آن را دور بیندازیم .امام سجاد(ع) به پهنای صورت میگریست و از خدا میخواست «ربنا ال ت َْج َع ْل ُم ِص َ
فِی دِ ی ِننَا » خدایا دین ما را گرفتار آفت نکن .آمین یا رب العالمین.
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ثمره 417پروژهکشاورزی برای 108بیکار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی :سند ملی آب استان تا پایان امسال تدوین می شود

حیدری – با بهره برداری از 417پروژه کشاورزی استان
در هفته جهاد کشاورزی  108فرصت شغلی جدید
ایجاد و شغل هزار و 915نفر هم تثبیت می شود .رئیس
سازمانجهادکشاورزیاستاناینخبرراروزگذشتهدر
نشستبااصحابرسانهمطرحواعتباراجرایاینتعداد
پروژه را  39میلیارد و  160میلیون تومان اعالم کرد که
 16میلیارد و  700میلیون تومان آن از محل اعتبارات
دولتی 14 ،میلیارد و  800میلیون تومان هم از منابع
تسهیالتی و بقیه از دیگر منابع بوده است.
«ولی پور مطلق» تاکید کرد :با بهره برداری از این پروژه
ها پنج هزار و 789خانوار معادل 23هزار و 430نفر از
خدمات بخش کشاورزی بهره مند می شوند.
وی در تفکیک پروژه های قابل افتتاح هفته جهاد
کشاورزی در استان توضیح داد 10 :پروژه در حوزه
عشایر 294 ،پروژه در حوزه آب و خاک ،هشت پروژه در
امور دام ،چهار پروژه در حوزه حفظ نباتات ،شش پروژه
در بخش شیالت 70 ،پروژه در مکانیزاسیون و تجهیز
ماشین آالت 10 ،پروژه در بخش منابع طبیعی و 11
پروژه هم در آموزش و تحقیقات و بقیه مربوط به دیگر
بخش های این سازمان است.
وی تعداد پروژه های شهرستان بشرویه را  ،46بیرجند
،43خوسف،40درمیان 20وزیرکوه 23پروژهاعالمو

اظهار کرد :همچنین در این هفته سرایان ،52سربیشه
،16طبس،57فردوس،16قاینات 78ونهبندان26
پروژه قابل افتتاح دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه سخنانش به
سوالی درباره وضعیت اجرای طرح های آبیاری تحت

فشار و استقبال از این طرح در استان پاسخ داد :در
برخینقاطاستانکهمردممشکلکمآبیرالمسکرده
اند بیشتر از طرح آبیاری نوین استقبال شده ضمن این
که با توجه به در اختیار بودن آب مورد نیاز کشاورزان
استقبال کم طبیعی است .به گفته وی تاکنون 18هزار

هکتار از اراضی استان زیر پوشش آبیاری نوین قرار
گرفته یا در حال اجراست و با تداوم این روند تا پنج سال
آینده  80درصد از اراضی استان زیر پوشش این نوع
آبیاری قرار می گیرد.
وی یادآور شد :در زمینه حجم عملیات ،خراسان جنوبی
در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه سخنانش
درباره تدوین سند ملی آب استان گفت :این سند در
پنج شهرستان استان تهیه و اطالعات آن گردآوری
شده است و تا پایان امسال به اتمام می رسد تا بر اساس
این اطالعات ،مشارکت مردم و در اختیار داشتن برخی
مجوزها و انجام آزمایشات اقلیمی ،آب و خاک تغییر
الگوی کشت کشاورزی استان برنامه ریزی شود.
«ولی پور مطلق» همچنین به صرفه جویی 203میلیون
متر مکعب آب در بخش کشاورزی سال  95نسبت به
مدت مشابه سال  94اشاره کرد که منجر به جبران 55
میلیون متر مکعب کسری مخازن آب استان شد.
وی تاکید کرد :با تداوم این روند و همکاری مردم و
مسئوالن می توان گفت ،تا سه چهار سال آینده کسری
مخازن آب استان جبران می شود و با وجود کشاورزی
گسترده مشکلی برای کسری مخزن آب استان پیش
نخواهد آمد.

رویداد
از ابتدای امسال اتفاق افتاد

 64هزار تخلف رانندگی در معابر شهری استان

رضایی –  64هزار و  55فقره تخلف رانندگی از ابتدای
امسال در معابر شهری استان به ثبت رسید.رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی استان با بیان این مطلب گفت :از
این تعداد تخلف 45 ،هزار و شش مورد حادثه ساز بود که
منجر به جان باختن هفت نفر و مصدومیت  600نفر شد.
سرهنگ «علیرضارضایی»  71درصد متوفیان تصادف
های درون شهری این مدت را مربوط به عابران پیاده
اعالم کرد و افزود :تنها راه کاهش تصادف ها رعایت
قانون از سوی رانندگان و عابران پیاده است .وی اظهار کرد :از آغاز امسال تاکنون دو هزار و  298دستگاه
موتورسیکلت و  273دستگاه خودروی دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی در استان توقیف شده است.

 20هزار نخ سیگار قاچاق در اتوبوس
فرمانده انتظامی نهبندان از کشف  20هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از یک دستگاه
اتوبوس در محورهای عبوری شهرستان خبر داد.به گفته سرهنگ «شاهوردی» در این زمینه خودرو توقیف
و متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

«فالحتی» رئیس مجمع نمایندگان
استان شد
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای
اسالمی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان
انتخاب شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در اجالسیه سوم
مجلس شورای اسالمی «فرهاد فالحتی» ،نماینده
مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی
به مدت یک سال رئیس مجمع نمایندگان استان
شد .بنابراین گزارش در دو دور قبل به ترتیب
«امیرحسنخانی» نماینده فردوس  ،سرایان ،بشرویه
و طبس و حجت االسالم «عبادی» ،نماینده مردم
بیرجند  ،خوسف و درمیان روسای مجمع نمایندگان
استان بودند.

تعریض یک خیابان پرتردد در
بیرجند کلید خورد

حسین قربانی -عملیات تعریض خیابان شهید قرنی
بیرجند آغاز شد.
شهردار بیرجند روز گذشته با حضور در محل این

پروژه شهری به تعیین تکلیف بخشی از امالک واقع
در مسیر به دنبال توافق شهرداری و مالکان اشاره
و هدف از اجرای این پروژه را کاهش مشکالت
ترافیکی حدفاصل چهارراه قرنی تا میدان شهدا
بیان کرد.
به گفته «جاوید» در عملیات تعریض این خیابان،
اجرای جوبه و جدول به طول  280متر در حال انجام
است .وی همچنین از هزار و  600مترمربع زیرسازی
و آسفالت این خیابان خبر داد و افزود :برای اجرای
جوبه و زیرسازی و آسفالت این خیابان  500میلیون
ریال هزینه شده است.

دو درخواست فعالیت تاکسی
اینترنتی در بیرجند

دو درخواست خدمات تاکسی اینترنتی به سازمان
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند ارائه شد.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
بیرجند با بیان این که آی تاکسی تنها شرکت دارای
مجوز است که می تواند در بیرجند به همشهریان
خدمات تاکسی اینترنتی ارائه کند ،به خبرنگار ما
گفت :فعالیت بقیه شرکت ها در بیرجند در این زمینه

غیر قانونی است و تاکسیمم بیرجند و تاچ سی برای
دریافت مجوز فعالیت به این سازمان درخواست
داده اند.
به گفته «غالمپور» از ابتدای شروع به کار آی تاکسی
در بیرجند تا دوشنبه گذشته  460همشهری برای
ثبت نام در این زمینه اقدام کردند و در  85تاکسی
اپلیکیشن مربوط نصب و فعال شد.

زیباسازی تقاطع های بیرجند

سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری بیرجند از زیباسازی تقاطع های این
شهر خبر داد .مهندس «شاکری» برای رسیدن
به راهکارهای مناسب در طراحی و سامان دهی
تقاطعها ،یکی از اساسی ترین موضوعات را توجه به
شرایط بومی و اقلیمی دانست و تصریح کرد :در زمینه
تکمیل طرح خانه سنتی ،زیباسازی تقاطع خیابان
قرنی و بولوار صیاد شیرازی با طرح حیاط خانه های
ایرانی انجام شد.
به گفته وی عملیات اجرایی زیباسازی تقاطع قرنی
و شهید صیاد شیرازی شامل اجرای آب نما ،باغچه
و نورپردازی با هزینه  35میلیون ریال بوده است.

فرمانده سپاه بیرجند:

برگزاری کنگره شهدا نیازمند
مشارکت همگانی است
در مورد برگزاری کنگره شهدای استان نیازمند
همکاری و همراهی همه هستیم تا یک اقدام اثرگذار و
ارزشمند در سطح ملی انجام شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند افزود:
برنامه های مربوط به شهیدان و ایثارگری به همه کشور
مربوط است اما بسیج با توجه به وظایف و رسالتش در
این بخش پیشقدم است .سرهنگ احمدی گفت21 :
هزار شهید مجموعه شهیدان کارمند ما در کل کشور
هستند و در بعد پشتیبانی ،امکانات و تجهیزات به
همکاری همه دستگاه های شهرستانی و استانی نیاز
است .وی افزود :یکی از مهم ترین اقدامات اثربخش
برگزاری نمایشگاه از حرا تا حرم است که در ناحیه
مقاومت بسیج بیرجند کارهای عمرانی آن از فروردین
ماه سال  97آغاز شد و در ماه مبارک رمضان شتاب
یافته است .وی گفت :برای ستاد شهرستانی کنگره
شهدای استان  13کمیته پیش بینی شده که قابلیت
کم یا زیاد شدن دارد.

