روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

دعای روزبیست و نهم ماه مبارک رمضان
بسم ا ...الرحمن الرحیم
ِص َمةِ َ
ب التُّ ْه َمةِ یا رحیم ًا
وار ُز ْقنی فیهِ الت
وط ّه ْر ق ْلبی من غَ یاهِ ِ
ِ
ّ
ّوفیق والع ْ
اللهم غَ ّشنی ّ
بالر ْح َمةِ ْ
بِعبادِ ِه المؤمِنین.
خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى کن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاک کن دلم را از
تیرگی ها وگرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.

یک برگ از رمضان

تلنگر آخرین

آخرین روز ماه مبارک رمضان در حال تمام شدن است و چند سوال از خودمان .آیا روزه گرفتن طبق خواست
پروردگارمان انجام شده؟ به لقمه های سحر و افطار چقدر اعتماد داریم؟ آیا مورد عفو و رحمت خدا قرار
گرفتیم؟ آیا زمینه تقوا در ما به وجود آمده است؟ آیا از فرصت سحرها بهره برده ایم؟ آیا در لیست روزه داران
حقیقی این ماه ثبت شده ایم؟ آیا واقعا شب قدر را درک کرده ایم؟ آیا از ثواب افطاری دادن و تالوت قرآن و...
چیزی گیرمان آمده است؟ آیا دعایمان مستجاب شده است؟ آیا خداوند تا سال آینده به من مهلت خواهد
داد؟ و ده ها سوال دیگر .در این واپسین لحظات می توانیم از خداوند یک خواهش و تقاضا داشته باشیم.
الر ُ
اج َع ْل صیامی فیهِ ّ
سول خدایا
در دعای روز آخر می خوانیم
بالش ْک ِر و القَ ِ
«اللهم ْ
ضاه و َی ْر ُ
بول على ما ت َْر ُ
ّ
ضاه ّ
قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانى و قبول بر طبق خشنودى تو و پسند رسول تو باشد .یعنی هرچند
روزه و اعمالم قابل پذیرش تو نیست ولی تو مهر قبولی بر اعمالم بزن تا پیش رسول تو خجالت نکشم ،خدایا
آبروداری کن برایم تا روز قیامت دست خالی نباشم.
اگر اعمال ما را نپذیری ما بیچاره ایم چون جان و نفس ما در گرو اعمال ماست ،حاال در آخرین فرصت چه
ّاس ا َِّن َأنْفُ َس ُکم َم ْر ُهو َن ٌة ِب َاعمال ُِکم َففُ ُّکوها باس ِتغْ فا ِر ُک ْم.
کنیم ؟ پیامبر (ص) فرمودَ :ا ُّیها الن ُ
ای مردم! نَفْ س های شما در گرو اعمالتان است .پس ،با آمرزش خواهی از گناهان ،خود را از گرو اعمال
خویش درآورید .پشت های شما از سنگینی گناهان گرانبار است .خود را با طول دادن سجده های نماز،
سبکبار سازید .خداوند ان شاء ا ...ما را سبکبار از گذشته و با توشه تقوا مزین فرماید .آمین یا رب العالمین.

رویداد

 2آمبوالنس به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اهدا شد
حسینقربانی-روزگذشتهطیمراسمیدودستگاهآمبوالنسبهمبلغسهمیلیاردریالازمحلمنابعقرض
الحسنه بانک ملی به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اهدا شد.
«دهباشی» ،مدیر امور شعب بانک ملی استان در این مراسم اهدای این آمبوالنس ها را در زمینه اقدام های
عام المنفعه این بانک برای استفاده هرچه بهتر از منابع قرض الحسنه دانست.
به گزارش «خراسان جنوبی» تفاهم نامه اهدای این آمبوالنس ها سال گذشته بین بانک ملی و دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند منعقد و این خودروها خریداری شد اما به علت تامین نشدن تجهیزات آمبوالنس ها،
اهدای آن تا روز گذشته به تعویق افتاد.

روی خط ورزش
*«دل آرام» ،مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان نهبندان از قهرمانی دانشگاه آزاد اسالمی در
مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان خبر داد و گفت :تیم های شهرداری نهبندان و دهیاری بندان
هم در این مسابقات دوم و سوم شدند.
* به گفته «قناد» ،رئیس هیئت والیبال قاینات ،در مسابقات جام رمضان شهرستان تیم های خواهران
پریشان پهنایی ،آرایشگاه رژان و نوین زعفران شاهیک به ترتیب اول تا سوم شدند و تیم دانشکده پرستاری
عنوان تیم اخالق را از آن خود کرد.
*«عبداللهی» ،مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان قاینات تیم های اول تا سوم مسابقات فوتسال
جام رمضان روستای اسفشاد را در رده نونهاالن به ترتیب باشگاه فرهنگی ورزشی مصباح (ب) ،شهید
عباسپور و باشگاه فرهنگی ورزشی مصباح(الف) و در رده آزاد تیم های بانک سپه ،دهیاری کالته مزار و
دهیاری نوغاب اعالم کرد.
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اخبار
پنج شنبه  ۲۴خرداد  ۲۹ . ۱۳۹۷رمضان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۳۵

اظهاراتتکاندهندهرئیسپلیسراهاستانازنقصفنی
تریلرهایحاملسوخت
فرخ نژاد -برخی تانکرهای سوخت که مواد سوختی
را به ماهیرود حمل می کنند گاهی نشتی تانکرها را با
هسته خرما می گیرند.
این مطلب را رئیس پلیس راه استان روز گذشته در
جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل
استان که به دلیل شروع سفرهای عید سعید فطر و
تابستانه و درخواست کمیسیون ایمنی حمل و نقل
جاده ای کشور به منظور بررسی واژگونی یک دستگاه
تانکر حمل اسید سولفوریک 98درصد در محور قزوین
– زنجان از مبدا شهرک صنعتی فردوس با حضور اعضا
تشکیل شد ،مطرح کرد.
سرهنگ «رضایی» در این جلسه از دیگر موارد رعایت

نشدن ایمنی به تردد تریلی حامل سوخت در یکی از
محورهای استان اشاره کرد که از  18چرخ آن فقط یک
الستیک سالم و به جای دو چراغ جلوی این خودرو یک
چراغ موتورسیکلت جانمایی شده بود.
وی با اشاره به این که گاهی مواد خطرناک با عنوان
شرکت باربری در استان جابه جا می شود که همه یدک
کش و تانکرهای حامل آن غیر فنی هستند این نکته را
هم گوشزد کرد که تانکرهای حامل سوخت زیر نظارت
شرکت پخش فراورده های نفتی تا حد مطلوب مسائل
ایمنی را رعایت می کنند.
وی از این که تا زمانی که اتفاقی رخ ندهد ،گوش
شنوایی نیز برای ممانعت از تردد این گونه حامل

های غیر ایمن در جاده نیست ،ابراز تاسف کرد.
«شهامت» مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
هم در این جلسه به تشریح حادثه واژگونی حمل اسید
سولفوریک پرداخت و خواستار به روزرسانی بانک
اطالعات مواد خطرناک در خراسان جنوبی شد.
«علوی مقدم» ،معاون امور هماهنگی و عمرانی
استاندار نیز بعد از ارائه این گزارش سواالتی را از مدیر
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در زمینه روشن تر
شدن این موضوع پرسید و دستور داد با توجه به این که
خراسان جنوبی در مسیر جاده های ترانزیتی و عبور
کامیون های حامل سوخت و مواد خطرناک قرار دارد
تمهیدات و مواد قانونی الزم برای تصویب در دولت ارائه

شود تا مردم این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر
عبور متضرر نشوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان
جنوبی همچنین در پایان جلسه از مدیرکل مدیریت
بحران استاندار خواست تا اعضای  14گروه ذیل این
مدیریت تا پایان تیرماه امسال سناریوهای خود را در
حوزه تامین ایمنی جاده های استان و دیگر موارد
تعریف شده در قانون آماده کنند و در جلسه ابتدای
مرداد ماه با حضور استاندار ارائه دهند .در این جلسه
سرهنگ«رضایی» ،رئیس پلیس راه استان گزارشی از
عملکرد سال گذشته سفرهای تابستانی و تمهیدات
اندیشیده شده برای امسال ارائه داد.

410طرح اشتغال زایی بیرجند در کمیته استانی برگشت خورد
فرخ نژاد -از  510طرح معرفی شده کمیته اشتغال
شهرستان بیرجند فقط 100طرح تاییدیه کمیته
استانی را گرفت.
به گزارش «خراسان جنوبی» مدیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی بیرجند روز گذشته در دستور کار اول کمیته
اشتغال شهرستان مبنی بر تعداد معرفی شدگان طرح
های اشتغال پایدار روستایی و عشایری به بررسی
 536طرح در این کمیته اشاره و اظهار کرد :از این
تعداد  510طرح تایید و به کمیته استانی معرفی شد
که در کمیته استانی فقط پرداخت تسهیالت به 100
طرح مورد موافقت قرار گرفت« .راستگو» در ادامه پیش
بینی اشتغال طرح های معرفی شده را  753نفر اعالم
کرد و یادآور شد :از مجموع طرح های مورد موافقت
کمیته اشتغال استانی ،متقاضیان  17طرح موفق به
دریافت تسهیالت به مبلغ  10میلیارد و 850میلیون
ریال شدند .بنابراین گزارش پس از اعالم این مطالب
مدیران بانک های استان عملکردی از تعداد طرح های

معرفی شده ،پرداختی و برگشتی ارائه دادند و برخی از
آن ها از جمله مدیر بانک توسعه تعاون خواستار معرفی
طرح های بیشتری به این بانک در بیرجند شدند .در
ادامه فرماندار بیرجند از برگشت طرح های مصوب
کمیتهشهرستانازکمیتهاستانیانتقادکردوخواستار
ارائه شاخص و دستور العملی در این زمینه از سوی
کمیته استانی شد.
درخواست های دیگر «ناصری» در این جلسه تسریع
در تایید طرح های معرفی شده از سوی کمیته استانی،
معرفی طرح هایی با قابلیت پرداخت در بانک ها توسط
مدیران شهرستان و غربالگری طرح های معرفی شده
توسط بانک ها به لحاظ تامین وثایق و  ...بود.
رئیس کمیته اشتغال بیرجند با بیان این که تعداد
متقاضیان دریافت تسهیالت در سامانه باالست ،افزود:
تاکید بیشتر برای پرداخت تسهیالت در حوزه های
کشاورزی ،دامداری ،گردشگری و فناوری اطالعات
و ارتباطات است.

 350مادر بیرجندی زیر پوشش
برنامه حمایت تغذیه ای
رحمان –  350مادر مبتال به سوءتغذیه نیازمند زیر پوشش برنامه حمایت
تغذیه ای زنان باردار و شیرده بیرجند قرار دارند.
سرپرست مرکز بهداشت بیرجند با بیان این مطلب از توزیع  350سبد
غذایی با همکاری بنیاد علوی بین این مادران خبر داد و گفت :این اقدام
بر اساس تفاهم نامه مشترک دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و بنیاد علوی تهران به مدت  ۱۰سال است در شهرستان

وی از مدیران بانک ها خواست در زمینه طرح های
حوزه گردشگری که در اولویت اشتغال است و به تبع
آن اشتغال زایی های دیگری وجود دارد در صورت
بروز مشکل در روند بررسی های کارشناسی ،موضوع
با کمیته اشتغال بیرجند در میان گذاشته شود تا با
صحبتبامجریانطرحهاقبلازاینکهطرحهاازسوی
بانک برگشت بخورد ،مشکل حل شود.
«ناصری» ایجاد شغل در حوزه های صنعت ،فناوری
اطالعات و گردشگری را زنجیره ای دانست و تاکید
کرد :بانک ها به طور حتم واقف به توجیه پذیری این
طرح ها باشند تا بتوان سهمیه الزم شهرستان را
جذب کرد .گزارش«خراسان جنوبی» حاکی است
بعد از صحبت ها و تاکیدهای فرماندار بیرجند در
مورد ضرورت اجرای طرح های حوزه های صنعت،
فناوری اطالعات و گردشگری نمایندگان هر کدام از
این حوزه ها در مورد تعداد طرح های معرفی شده به
بانک ها گزارشی ارائه دادند که نماینده حوزه فناوری و

بیرجند همزمان با سراسر کشور اجرا می شود .به گفته دکتر «زنگویی
مطلق» تاکنون حدود  ۹۰درصد از مادران بعد از دریافت سبد غذایی وزن
گیری مطلوب داشته اند و میزان تولد نوزادان با وزن کمتر از دو هزار و 500
گرم کاهش یافته است.

کشف  200میلیونی احشام قاچاق در سربیشه

رضایی -فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از توقیف 200میلیون ریال
احشام قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گفته سرهنگ «کارگر» این احشام بدون مجوز دامپزشکی شامل 40

اطالعات عمده چالش متقاضیان این حوزه را که سبب
انصراف آن ها از اجرای طرح می شود ،تامین وثیقه
های مورد نیاز بانک ها اعالم کرد.
فرماندار بیرجند برای رفع چالش این حوزه دستور
برگزاری جلسه ای جداگانه با بانک ها برای طرح های
معرفی شده در این حوزه را داد تا با ارائه راهکاری جای
خالی صادرکننده ضمانت نامه برای حوزه فناوری
اطالعات که طرح های آن از نیازهای روز جامعه است
رفع شود .دستور کار دوم جلسه نیز ارائه گزارشی
از عملکرد صندوق کارآفرینی و امید استان بود که
«زنگنه» مدیر این صندوق گفت :برای خراسان جنوبی
پرداخت تسهیالت به  14طرح مصوب و از این تعداد
چهار مورد رد شد و از  10طرح دیگر نیز دو طرح در
مرحله بهره برداری است و سه طرح هم امسال به بهره
برداری می رسد .وی یادآور شد :همچنین این صندوق
در برنامه دارد امسال تامین مالی 50صندوق خرد زنان
روستایی را نیز انجام دهد.

راس گوسفند بود که در بازرسی از یک تویوتا شناسایی و خودرو توقیف و
یک متهم دستگیر شد.

کشف  1800لیتر سوخت قاچاق
در  2عملیات پلیسی

هزار و  800لیتر سوخت قاچاق در دو عملیات پلیسی توقیف شد .به
گفته سرهنگ «حسینی» رئیس پلیس آگاهی استان ،مأموران انتظامی
شهرستان های سربیشه و سرایان از دو دستگاه کامیون هزار و  800لیتر
گازوئیل کشف و دو متهم را دستگیر کردند.

