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سرمقاله

عشق است روی ماهت را

* هرم پور

 از بس که مهربان هستیم، به همدیگر احترام می 
گذاریم و خوبی های بی حّد در حق همدیگر داریم،  
خدا به دنبال بهانه ای می گردد تا جوری دستمان 
را بگیرد و راه و مجرایی برای رها شدن نشانمان 
همدیگر  سر  پشت  هستیم!  خوبی  مردم  بدهد. 
زنیم، نمی  تهمت  به همدیگر  کنیم،  نمی   غیبت 
و  چشم  و  زبان  خواهیم،  نمی  را  همدیگر  بِد 
گوشمان کاماًل در مهار خودمان است، اهل دروغ 
کنیم  نمی  ریا  نیستیم،  رفتارهایمان  و  معامله  در 
هایمان  خوبی  فراموشی  و  ها  بدی  دنبال  به  و 
نیستیم، تنبلی نمی کنیم، به عهد و قول و قرارمان 
وفاداریم، زیرپای همدیگر را خالی نمی کنیم و قدر 
همدیگر را خوب می دانیم! همین انتخابات یک 
هفته پیش، و هفته های پیش تر از آن که ایام 
تبلیغات بود، چقدر از خوبی هایمان را نشان داد!! 
و چقدر ما را به این باور رساند که مهم ترین چیز 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (  ... ما،  از  هرکدام   برای 
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حسینی- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان از فعالیت 14 پایگاه سنجش سالمت کودکان خبر داد و افزود: پیش بینی می 
شود امسال سالمت بیش از 15 هزار و 500 دانش آموزش سنجیده و وارد کالس اول شوند. محمدی با اشاره به این که پس از وارد 
شدن اسامی دانش آموزان در سایت سناد و احراز هویت، به سایت سنجش وارد می شوند عنوان کرد: در این سایت نوبتی برای هر 
دانش آموز در نظر گرفته و بالفاصله به اولیا ابالغ می شود تا از سرگردانی آنان جلوگیری شود. به گفته وی این کار از نیمه دوم خرداد 
تا پایان تیر ادامه خواهد داشت و در مرداد نیز کودکان پیش دبستانی در طرح قرار خواهند گرفت. رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی 
همچنین با بیان این که بین 3 تا 10 درصد از این کودکان تحت مراقبت ویژه قرار خواهند گرفت اضافه کرد: درصد نابینایی مطلق در 
دانش آموزان بسیار پایین آمده است.محمدی با بیان این که یکی از اهداف تسهیالت به دانش آموزان ، را میسر ساختن امکان حضور 
آنان در مدارس عادی دانست و خاطرنشان کرد: این تسهیالت شامل عینک ، سمعک ، جراحی قلب و مواردی از این قبیل است. وی 
 )  7 در صفحه  ادامه خبر   (  ... است.   بوده  برای کاشت حلزون  تومان  میلیون   6 ایم  پرداخته  تاکنون  که  تسهیالتی  باالترین سقف  افزود: 

عرضه مستقیم کولر آبی 

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان 
مجهز به موتور هوشمند دو خازنه 

بین مدرس 27 و 29  /  32437700

جایـزه
به دانش آموزان کنکوری سال چهارم دبیرستان که در رشته های 

ریاضی - فیزیک و علوم تجربی رتبه اول را در شهرستان بیرجند کسب نمایند 
 5/000/000 تومان جایزه و اگر جزو 10 نفر اول کشوری که در روزنامه های

 سراسر کشور عکس شان چاپ شود
 جایزه به 10/000/000 تومان افزایش خواهد یافت. 

مبلغ جایزه توسط پزشک خّیر و با پشتیبانی روزنامه آوای خراسان جنوبی 
آماده می باشد.

ای کویر تو بهشت جان من             عشق جاویدان من ایران من

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1/2842845 مورخ 96/12/25 مرکز نسبت به خرید خدمات ذیل

 از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید، بدینوسیله از شرکت های معتبر خودرویی جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل  می آید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهنوع خرید خدمتردیف

250/000/000 ریالحمل و نقل درون و برون شهری مدیریت ها و دفتر استان1

ارائه تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه کمیته امداد امام خمینی)ره( مورد تاکید می باشد.
تاریخ تحویل اسناد: از 96/3/6 لغایت 96/3/16 

www.setadiran.ir  :نحوه تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس
مناقصه گران محترم جهت ثبت نام و راهنمایی از روند کار با دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس خیابان مطهری - سازمان صنعت ، معدن و 

تجارت اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 32221220 تماس حاصل نمایند.
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه 96/3/1۷ ساعت 10 صبح در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( طبقه دوم می باشد. هزینه آگهی به عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.  
 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی

قابل توجه هم استانی های عزیز
ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات به اطالع می رساند: ساعت مالقات در مرکز آموزشی درمانی 
حضرت ولی عصر )عج( طبق روال گذشته از ساعت 16-14 هر روز 
خواهد بود. لذا از پذیرش همراه بیمار در ساعات بعد از افطار معذوریم.

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر )عج(

به یک مدرک 
لیسانس عمران
 با سابقه حداقل

 3 سال  آب جهت اخذ 
گرید نیازمندیم.

تلفن تماس: 
09151638609

جناب آقای مهندس اسدا... جالل زاده
معاون محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید حسن سابقه و توانمندی اجرایی 
ارزشمند شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده سالمتی و توفیق روز افزون 

شما را  در مسئولیت جدید از خداوند متعال مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

نمایندگان محترم و منتخب 

شورای اسالمی شهر بیرجند
انتخاب شایسته شما بزرگواران را توسط مردم فهیم و والیتمدار بیرجند،  در انتخابات 
دوره پنجم شورای اسالمی شهر تبریک عرض نموده و صمیمانه از درگاه خداوند 

متعال موفقیت شما را در راه دشواری که در پیش دارید، آرزومندیم 
 امیدواریم با قدرشناسی از عواطف و اعتماد مردم فرصت خدمتگزاری و تالش

 برای توسعه و پیشرفت همه جانبه این شهر بیش از پیش مهیا گردد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

تشکر و قدردانی
در زندگی آالمی هست که فقط همدلی می تواند ازشدت آن بکاهد.
ایزدمنان را سپاسگزاریم که در غمناکترین روزهای زندگیمان ما را از 
نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان بهره مند ساخت که همدردیشان 
التیامی است بر دلهای داغدیده ما. ابراز همدردی و بذل محبت شما 
عزیزان که با حضور در مراسم و مجالس  تشییع و خاکسپاری و ترحیم 
یا ارسال گل و پیامهای تسلیت،تماس تلفنی،درج  پدرمهربانمان و 
آگهی، قطره اشکی و ... موجبات خرسندی روح آن مرحوم و تسلی 
آالم بازماندگان را فراهم آوردید ، موجب کمال قدردانی و سپاسگزاری 
صمیمانه است.انشاءا... در ایامي به دور از رخت سیاه و نغمه عزا، بر خوان 

شادي هاي همگي شما  بزرگواران جبران زحمت نماییم. 

با کمال امتنان
 خانواده مرحوم حجت االسالم سید عبدالجواد هاشمی و بستگان

32341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان
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توضیحات رییس سازمان حج و زیارت در رابطه با مچ بند های زائران

ایسنا- رییس سازمان حج و زیارت گفت: مچ بندهای زائران به منزله کارت شناسایی حجاج با همه مشخصات کامل 
آن ها است و کمک می کند در صورتی که هر یک از حجاج بر اثر ازدحام مفقود شوند به آسانی مشخصات آن ها 

به وسیله گوشی های تلفن همراه هوشمند مدیران کاروان ها و راهنمای زائران قابل مشاهده باشد.

اطالعیه جدید پلیس برای ماه رمضان

ماه  فرارسیدن  با  همزمان  انتظامی  نیروی 
کرد:  اعالم  اطالعیه ای  طی  رمضان  مبارک 
و  مسافران  اسالم،  نورانی  احکام  براساس 
لیکن  می باشند،  معاف  داری  روزه  از  بیماران 
الزم است تمام کسانی که دارای عذر شرعی 
استعمال  و  آشامیدن  خوردن،  از  هستند، 
دخانیات در مالء عام خودداری کنند.متصدیان 
بین  رستوران های  مهمان پذیرها،  هتل ها، 
راه  ایستگاه های  و  فرودگاه ها  پایانه ها،  راهی، 
و ضمن  ذیربط  مراجع  از  مجوز  اخذ  با  آهن 
رعایت شئون اسالمی و پوشش فضای خود، 
می توانند به مسافران ارائه خدمات کنند. سایر 
تا  صبح  اذان  از  پذیرایی  مراکز  و  رستوران ها 
هنگام افطار حق پذیرایی از مشتریان را ندارند.
نیروی انتظامی نسبت به ارتقاء امنیت معابر، 
وسایل  آمد  و  رفت  در  تسهیل  و  بوستان ها 
نقلیه، به ویژه در زمان افطار و شب های قدر 
توجه کرده و اقدامات الزم را در این زمینه به 
عمل خواهد آورد. انتظار می رود برای تقویت 
مراتب خویشتنداری، تحکیم پیوندهای ایمانی 
هنجارهای  اخالقی،  ارزش های  گسترش  و 
دینی و به ویژه عفاف و حجاب در محیط های 
همگان  سوی  از  بیشتری  دقت  با  عمومی 
رعایت شود. بدیهی است، با معدود افرادی که 
احتماالً به نحو مشهودی هنجارشکنی کنند، 

برخورد قانونی الزم صورت خواهد گرفت.

آخرین اخبار از طرح 
پرداخت جریمه غیبت سربازی

ستادکل  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
بر  جریمه  مبلغ  کرد:  اعالم  مسلح  نیروهای 
پایان سال 96 محاسبه  تا  پایه میزان غیبت 
که سال گذشته  افرادی  بنابراین  خواهد شد؛ 
افزایش  درصد  با 10  نکرده اند  تکلیف  تعیین 
قیمت مواجه خواهند شد و عالوه بر آن مبلغ 
جریمه شان نیز متفاوت است؛ چرا که آنها تا 
پایان سال 95، 8 سال غیبت داشتند و در سال 
96 یکسال دیگر نیز به غیبتشان افزوده خواهد 
شد. سردار کمالی اعالم کرد: افراد متقاضی طرح 
جریمه غیبت سربازی در سال 95 می توانستند 
در چندین ماه مبلغ تعیین شده را به صورت 
قسطی پرداخت کنند اما در سال 96 جریمه 

باید تا پایان سال 96 پرداخت شود.
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و  شونده، حق  انتخاب  چه  و  کننده  انتخاب  چه 
عدالت و معرفت و مرام است، نه دروغ وتهمت 
خوب  ما  براستی  گفتن!  بیراه  و  بد  و  تمسخر  و 
هستیم؟!اگر نه، تا کجا می خواهیم پیش برویم؟

دوباره رمضان آمد، امروز اولین روز از رمضانی  که  
ماه غرق شدن در خوبی هاست، ماه فاصله گرفتن 
 از همه ی آن چیزهاییست که تباهمان می کند، 
نشاند  می  جانمان  و  دل  بر  گناه  سیاه   زنگار 
 و چشمهایمان را بر مهربانی ها و خوبی ها می بندد.

رمضان، ماه توبه از همه ی گناهانیست که شاید 
ناخواسته  و  خواسته  هایمان  خیلی  روزها،  این 
آلوده اش شده ایم، آلودگی هایی که زجر آورند 
های  تباهی  که  هایی  آلودگی  آور،  خجالت  و 
تاریخی به دنبال دارند، بیاییم قصه ی شب های 
رمضان امسالمان، قصه ی زنده شدن دوباره ی 
ما باشد، قصه ی دور شدن از خودمان، از اصِل 
به  خودمان،  به  نزدیک شدن  و  خودمان  نااصل 
روزهای  ی  روزه  بیاییم  خودمان.  اصِل  اصِل 
چه  هر  باشد،  ها  بدی  از  روزه  امسال،  رمضان 
بدی هست، کوچک یا بزرگ، و احیای شبهایش، 
احیای دوستی هایمان باشد با خدا و با خلق خدا. 
در میان دوازده ماه خوب نبودنهایمان، یک ماه 
 خوب بودن هایمان خیلی زیباست، و دلنشین تر 
که  خداست  فرشتگان  بال  بر  نشستن  آن،  از 
َمرکب مهر و محبت و عشقند به سوی خدا. پس 
خدایا! با همه ی بدی هایمان با ما مهربان باش.

خدایا! سالهاست رمضان می آید و می رود و ما 
رنج  به خود  و  آشامیم،  نمی  و  نمی خوریم  فقط 
گرسنگی می دهیم غافل از آنکه تو نه محتاجی و 
نه نیازمند به این رنج بیهوده ی ما، پس به ما لذت 
خوب بودن را بچشان. خدایا! عقل ما از آنچه تو 
واقعاً می خواهی، ناقص و دلمان از آنچه تو نمی 
خواهی سرشار است، به مهربانی ات قسم که فهیم 
و بصیر و مبارکمان گردان. خدایا!  چه جانی، چه 
روحی، چه جسمی، فرصت پر خیری عطا کن تا 
این رمضان دیگر توشه ی عمرمان را برگیریم و 
از خرمن عظمتت  را  خوشه ی عاقبت به خیری 
بوسیم می  را  ماهت   ِ ماه  روی  خدایا!   برچینیم. 

و ماه ِ ماهروی عظیم الشأنت را چون گنج در بغل 
 می گیریم و چون عزیز تر از جان، محبتش می کنیم 
و از تو می خواهیم که فقط آدممان کنی! همین 

و بس!

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره09304943831 ارسال فرمایید(

جمع آوری 270 میلیارد تومان زکات در کشور

فریضه  به  نسبت  مردم  گفت:  عالمی  حسن  ا...  ایسنا-آیت  
بزرگ الهی زکات اهتمام دارد و بخش عظیمی از زکات توسط 
بخشیده  نیازمندان  و  فقرا  به  مردم  خود 
وزارت  در  فقیه  ولی  نماینده  می شود. 
زکات  عمده  اینکه  بیان  با  جهادکشاورزی 
تصریح  می شود،  محرومین  و  فقرا  صرف 
امسال حدود 64 درصد مبلغ جمع  کرد: 
امور  تکمیل  درصد صرف  و حدود 36  فقرا  آوری شده صرف 
مبلغ  افزود:  شد.وی  مردم  دیانت  و  دین  برای  عام المنفعه 
جمع آوری شده توسط ستاد زکات کمیته امداد در سال زراعی 

95 حدود 270 میلیارد تومان بوده است.

ایسنا-در حالی اکنون حدود 35 بانک و 
فعالیت  در حال  مجاز  اعتباری  موسسه 
اظهارات  در  پیش  چندی  که  هستند 
بود  این شده  به  اشاره ای  بانکی  مقامات 

که امکان ادغام بانک ها و موسسات مجاز 
گرچه  موضوع  این  داشت  خواهد  وجود 
است  اما چندی  نشده  عملیاتی  تاکنون 
اخباری  با  بانکی  شبکه  مخاطبان  که 
کوچک  و  بزرگ  بانک های  ادغام  درباره 
آنها  طبیعی  طور  به  که  شدند  مواجه 
را درباره سرانجام منابع و سپرده هایشان 
بانک  کل  رئیس  است.  کرده  نگران 
هدف  داد:  توضیح  اینباره  در  مرکزی 
های  نسبت  بتوانیم  که  است  این  ما 
بانک های  مالی  صورت های  در  مالی 

بانکداری  روز  نسبت های  به  را  ایرانی 
حالت  این  در  که  کنیم  نزدیک  دنیا 
مهم ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه 
بانک ها است و برای تامین آن چند راه 
را  خود  آورده  سرمایه  اینکه  دارد؛  وجود 
بورس  در  جدید  سهام  دهند،  افزایش 
بگیرند  تصمیم  اینکه  یا  و  کنند  عرضه 
با یکدیگر ادغام شوند.رییس شورای پول 
با یکدیگر  بانک ها  اعتبار گفت: وقتی  و 
ادغام می شوند، صرفه جویی قابل توجهی 
برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه 

آنها  هزینه خدمات  و  تمام شده  قیمت  
برخی  دیگر  سوی  از  می یابد.  کاهش 
هزینه های  جمله  از  دیگر  هزینه های  از 
مربوط به شعب کاهش می یابد چرا که 
وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می شوند، 
دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن 
این  در  ندارد.  وجود  خیابان  یک  در 
حالت می توانند یکی از شعب را تعطیل 
دهند. توسعه  دیگری  جای  در  را  آن  و 
سپرده گذاران  به  حال  عین  در  سیف، 
ممکن  که  مجازی  موسسات  و  بانک ها 

شوند  ادغام  یکدیگر  با  آینده  در  است 
این  از  وجه  هیچ  به  که  داد  اطمینان 
حتی  شد،  نخواهند  متاثر  آنها  تصمیم 
اگر دو بانک و شعبه های آنها با یکدیگر 
ادغام شود.وی یادآور شد: سپرده گذاران، 
بانک  و  بانک ها هستند  گذاران  سرمایه 
که  داد  نخواهد  اجازه   هرگز  مرکزی 
شود،  مشکل  دچار  سپرده گذاران  منافع 
بانک ها در فضای رقابتی  از سوی دیگر 
به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که 

مشتریان خود را از دست بدهند.

احتمال ادغام بانک های مجاز ؛ سیف: سپرده گذاران نگران نباشند 

فارس-معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با 
درسی  کتب  ثبت نام  جزئیات  به  اشاره 
 96-97 تحصیلی  سال  در  دانش آموزان 
اینترنتی  سفارش  ثبت  داشت:  اظهار 
تا  دوم  های  پایه  درسی  کتاب های 
و  دانشگاهی  پیش  ابتدایی،  دوره  ششم 
کتاب های درسی تکمیلی دوره متوسطه 
ویژه  نهم  و  هشتم  های  پایه  در  اول 

فروردین   19 از  درخشان،  استعدادهای 
ادامه  خردادماه   15 تا  و  شده  شروع 
این  بر  عالوه  امسال  داد:  ادامه  دارد.وی 
درسی  کتاب های  تحصیلی،  دوره  دو 
پایه های دهم و یازدهم در متوسطه دوم 
در شاخه فنی و حرفه ای و در متوسطه 
اول، کتب درسی پایه هفتم استعدادهای 
درخشان، از طریق ثبت سفارش اینترنتی 
www. نشانی  به  فروش  سامانه  در 

تیرماه   15 تاریخ  از   irtextbook.ir
می شود. انجام  شهریورماه   17 لغایت 
پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
تأکید کرد: والدین دانش آموزان پایه اول 
ابتدایی توجه داشته باشند هنگام ثبت نام 
فرزندان خود در مدارس، اطالعات آنها در 
ثبت  از  پس  و  شود  ثبت  سناد  سامانه 
می توانند  آنها  دانش آموزان،  این  اطالعات 

به  ماه  شهریور   17 لغایت  تیر   15 از 
سامانه ثبت سفارش مراجعه کرده و ثبت 
دهند.طالیی  انجام  را  کتاب ها  سفارش 
سفارش  ثبت  سامانه  بودن  باز  از  زواره 
ماه  شهریور  از  بعد  درسی  کتاب های 
می توانند  دانش آموزان  افزود:  و  داد  خبر 
به  را  خود  نظر  مورد  درسی  کتاب های 
از  و  داده  سفارش  جلدی  تک  صورت 

طریق پست درب منزل تحویل گیرند.

جزئیات مهلت ثبت سفارش کتب  درسی

ثبت نام ۶0 هزار فارغ التحصیل 
جویای کار در سامانه کارورزی

مهر-وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون حدود 
در  کار  جویای  التحصیل  فارغ  هزار   60
اند، گفت:  کرده  نام  ثبت  کارورزی  سامانه 
باید سامانه های استانی کارورزی به سامانه 
مرکزی متصل شوند و بتوانیم این طرح را 
توسعه دهیم. ربیعی با بیان اینکه در قالب 
طرح کارورزی آنچه که برای ما مهم است میزان ثبت نام و آمادگی 
صاحبان مشاغل و کارفرمایان برای جذب کارورزان است، گفت: باید 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا مبادا بنگاه ها، نیروهای شاغل خود 

را به عنوان کارورز معرفی کنند.

طلب 5۶00 میلیارد تومانی 
۴50هزار سپرده گذاران فرشتگان 

تسنیم- معاون نظارتی بانک مرکزی با اعالم اینکه 450هزار سپرده گذار 
فرشتگان 5600 میلیارد تومان از کاسپین 
طلبکارند، گفت: کارشناسی و ارزیابی دارایی 
های موسسه غیرمجاز »فرشتگان« به پایان 
آغاز  مردم  های  سپرده  پرداخت  و  رسیده 
شده است. وی افزود: بر اساس ارزیابی که 
انجام شده است تا امروز حدود 1700 میلیارد تومان دارایی های 
غیرمنقول این تعاونی غیر مجاز شناسایی شده است و حدود 1400 
میلیارد تومان هم دارایی این تعاونی به صورت تسهیالت پرداختی 
است. تومان  میلیارد  حدود 3100  دو  این  مجموع  در  که  است 

درب اتوماتیـک سیـد
 مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(

09155614880 - 09303107002

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(

09904712042

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 ۴3 ۴2 32  / ۶۶ ۶۶ ۴۴ 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت همراه داده نوژان
 )سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 5439 و شناسه ملی 14006236371

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده 
که در تاریخ 1396/3/17 ساعت 9 صبح در محل پاسداران 19، نبش پیتزا پازل، طبقه دوم ،کدپستی 

9718636118 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: انتخاب بازرسان                                                          هیئت مدیره شرکت

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد  به همت خیرین عزیز با تامین سبد 
غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. منتظر 

یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 952197 اجرایی آقای حسن عبداللهی محکوم به پرداخت 15/929/506 ریال 
در حق آقای علی اکبر عرب و مبلغ 700/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده و در قبال بدهی خویش 
500 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 281 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 

بیرجند به مساحت 15180 متر مربع  را معرفی که توقیف و جمعا به مبلغ 15/000/000 ریال کارشناسی شده و قرار است 
از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 96/3/23 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید افروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده ملکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزاید به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16و 14 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد 

بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.it قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر  
   تاریخ انتشار: 96/3/6     شناسه ملی: 10360024135     شماره ثبت: 721

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
کویرتایر راس ساعت 13 روز شنبه 96/3/27 در محل نمازخانه کویرتایر تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می 
شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع اصالتا و یا وکالتا حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور می یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم 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. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی و 
صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس درخصوص عملکرد و فعالیت سال 95 2- بررسی و تصویب صورت 
های مالی )ترازنامه - سود و زیان - تقسیم سود( سال 95 3- پیش بینی بودجه سال مالی 1396 4- تعیین حق الزحمه بازرس 
5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال 6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 

مالی 7- تعیین خط مشی آینده شرکت
 هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول  نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 952197 اجرایی آقای حسن عبداللهی محکوم به پرداخت 15/929/506 ریال در 
حق آقای علی اکبر عرب و مبلغ 700/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده و در قبال بدهی خویش 500 

سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 281 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 15180 
متر مربع  را معرفی که توقیف و جمعا به مبلغ 15/000/000 ریال کارشناسی شده و قرار است از طریق مزایده روز سه شنبه 
تاریخ 96/3/23 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید افروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده ملکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزاید ه به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه  
و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وبسایت دادگستری 

به آدرس www.dadkj.it قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960003 محکوم علیه آقای ابوذر ساجد محکوم است به پرداخت مبلغ 
571/195/379 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها سمیه جمشیدی و با توجه به تعرفه اموال شامل 
جدول ذیل از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که به مبلغ 601/000/000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 1396/3/21 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 

احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نابرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزیده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آن داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

ارزش کل )ریال(نوع لوازمردیف
60/000/000میکسر- اصفهان ممتاز1
20/000/000آسیاب برق2
8/000/000میز استیل 80×3280
30/000/000خمیرگیر استیل درجه یک- اصفهان ممتاز4
50/000/000رول کن باگت5
3/000/000چهارپایه پالت آرد دو عدد6
20/000/000واگن چهار عدد با سینی7
240/000/000فر طبقه ای ماهان8
5/000/000فریزر صندوقی9
3/000/000یخچال آزمایش10
5/000/000تشک خمیر چرخ دار11
130/000/000فرگردان بدون بنایی چرخ دار12
12/000/000پهن کن با چهارپایه13
15/000/000مانیتور و دوربین به تعداد 6 عدد14

601/000/000جمع: ششصد و یک میلیون ریال
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139560308004000120-1395/10/27 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مریم محمدی فرزند علی اکبر  
به شماره شناسنامه 82 صادره نهبندان به شماره ملی 5639719011 در پرونده کالسه 1395114408004000003 نسبت به ششدانگ 
یک باب محوطه مشتمل بر اتاق به مساحت 57/63 متر مربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر 
نهبندان به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( به آدرس شهر نهبندان ابتدای جاده زابل محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
از تاریخ  انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/3/6       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/3/22
حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

بیمـه معلـم  
نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوینی  
  با صدور انواع بیمه نامه ها 

به صورت نقد و اقساط
 در خدمت همکاران محترم فرهنگی و 
همچنین شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  - 09158642955



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*6  خرداد 1396* شماره 3794

دانشجویان  خانوادهاى  از  بعضى  غیرت  سالم  با 
...واقعأ جاى تأمل دارد حتئ نگهبانى وحراست آنجا 

هیچ کنترلى ندارند..
990....918
سایر  و  ساز  مدرسه  خیرین  خدمت  سالم  با 
مسئوالن خیابانهاى احمدى روشن اجتهاد، مهر 
و9 دى حتى یک مدرسه هم ندارد در هیچ مقطعى  
مدارس کمى که در خیابان هاى دیگر مهر شهر 
است هم بسیار شلوغ هرکالس باالى 45نفر و 
در2شیفت مى باشد.تکلیف چیست؟؟؟؟؟اگه یه یا 
على ازهمین االن بگین تا اول مهربه لطف شما 

وکمک خدا آماده میشه
915...564
 سالم  جهت اطالع وزیر  محترم کشور  اگر  نمى داند

درانتخابات  درصد   جنوبى  84  خراسان  مردم    
شرکت  کردند از استاندار  بپرسه بعد  آما ر بده

915...142
به  نگاهى  یه  شهردارى  مسوالن  سالم،لطفا  با 
آشغال  اینهمه خاک  با  ببینن  بندازن  نصر  خیابان 
میشه زندگى کرد،هیچکس توجهى نداره انگار ما 

ساکنین فراموش شده هستیم
903...503
سالم آوا خواهشا چاپ کنید دوستان نامزد ها از این 
بردارن که موجب سلب  پراکنى ها دست  حاشیه 
اعتماد مردم نشود مثل دوست و برادر عزیزمون ... 
به دولت کمک کنن تا در امر خدمت رسانى به مردم 
فهیم موفق تر باشد نه بار رو دوش دولت اضافه کنن

 915...242 
سالم خدمت آوا لطفا اطالع بدهید سرعت گیرهاى 
چهار راه مسجد توحید خیلى وحشتناکه   اگه راننده 

حواسش نباشه دو متر میپره باال.،
915...045
درخصوص  پور  هرم  آقاى  یادداشت  از  جان  آوا 
وضعیت حجاب بانوان تشکر میکنم به پاس خون 
شهداو حداقل به نام اینکه مسلمانیم در حجاب و 
رفتار خود در مکانهاى عمومى تجدیدنظر کنیم.

به یاد این جمله شهید :خواهرم سیاهى چادرتو از 
خون من کوبنده تراست

915...797
آب  مدیر  از دست  آباد  مردم حاجى  اوا دل  سالم 
وفاضالب روستایى خونه. آب را ساعت8 صبح قطع 
مى کنند تا ساعت دو ونیم شب آن هم شب پیش 
و از رمضان آن هم ما که ته خط هستیم که آب به 
طبقه باال نمیرسد خودمان وبچه هاى مان از بى 
حمامى تا صبح خودمان را مى خارانیم فکر میکنى 

لطفا به داد ما مردم برسین
ارسالى به تلگرام آوا

شوراى محترم ترافیک، راهنمایى و رانندگى ،شهر 
دارى و شوراى محترم شهر،اخیرا کوچه بعد از پارک 
توحید )مدرس27( را ورود ممنوع زدند و ماشین ها از 
مدرس 29 وارد فتح مى شوند.حال چند سوال مطرح 
مى شود1.تعدادمنازل مسکونى مدرس 29 دوبرابر 
است و هر دو طرف خانواده ها ماشین پارک مى 
کنندشلوغ تر است درحالیکه مدرس27از حد شمال 
توقف  تابلو  حتى  میتوان  و  ندارد  مسکونى  منزل 
ممنوع زد تا تردد روانتر شود،خروجى هردو کوچه 
به خیابان فتح است که هیچ تفاوتى ندارد،شوراى 
ترافیک یا هر سازمانى که اقدام به این کار کرده 
لطفا توجیهات خود را بیان کنند جزاینکه مگر براى 
رعایت حال یکى از ساکنین مدرس 27 اقدام به این 
کار کرده اند.در نهایت شهردارى که همه را ملزم به 
ایجاد پارکینگ مى کند  چرا خودش با توجه به زمین 
جنب سازمان تبلیغات اسالمى پارکینگ ایجاد نمى 
کند ایا قانون فقط براى مردم است چرا براى پارک 
 با آن همه مراجعه کننده پارکینگ ایجاد نمى کنند

لطفا توجیه خود را براى اینکارشون بیان کنند و یا 
یک بار به نظر ات منطقى مردم احترام بذارید وتابلو 

را بردارید ،منتظر پاسخ هستیم
ارسالى به تلگرام آوا

سالم آوا خواستم مردم رو دعوت کنم به افطارى ساده 
از ستون پیام شما  افطارى ساده یک سنت خوب است 
که باید مورد توجه قرار بگیرد و یکى از  آن، افطارى 
دادن هاى ساده و بى پیرایه در مساجد و در خیابانها 
مى باشد که بسیار کار شایسته اى است - در مقابل 
افطارى هاى مسرفانه اى که دیده ایم که بعضى ها 
انجام  مسرفانه  عمل  و  حرکات  افطار،  بهانه ى  به 
مى دهند و به جاى اینکه در ماه رمضان وسیله اى 
بشوند براى نزدیکى روحى به فقرا و مستمندان، با 
این عمل، با این حرکت، خود را در لذات جسمانى 
غرق مى کنند. نمیخواهم بگویم که اگر در افطار، 
کسى غذاى مطبوعى مصرف کرد، این کار ممنوع 
است؛ نه، در شرع اینها ممنوع نیست؛ اسراف ممنوع 
است، زیاده روى ممنوع است، ریخت وپاش فراوانى 
که گاهى در اینجور مجالس انجام مى گیرم، ممنوع 
است. چه بهتر که کسانى که مى خواهند افطارى 
بدهند، با همین سنتى که رایج شده است، افطارى 
بدهند؛ که مردم را، رهگذران را و کسانى را که مایلند 
از افطارى استفاده کنند، در این سفره هاى رایگان 
و با بذل و بخشش و گشاده دستى، در کوچه ها، در 
خیابانها، در حسینیه ها، افطارى بدهند. در ماه رمضان 
روحیه ى کمک به انسانها، روحیه ى تعاون در میان 
به  انسان  خودخواهى هاى  میکند.  پیدا  رواج  مردم 
نفع دیگرخواهى ها مغلوب مى شود. شما مى بینید 
خوشبختانه در این سالها افطارى هایى ترتیب داده 
شده و مردم را بر سر سفره ى افطار خودشان دعوت 
شده اند؛ بدون اینکه تعارفات معمولى وجود داشته 
باشد؛ بدون اینکه مالحظات و رودربایستى هائى که 
در مهمانیهاى شخصى هست، وجود داشته باشد. این 
حالت تعاون، این حالت خیرخواهى براى مردم، بسیار 
نفسانى  طهارت  به  که  است  ارزشمندى  چیزهاى 

انسان منتهى مى شود
ارسالى به تلگرام آوا

مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز فرهنگیان خراسان جنوبی آغاز شد

 شبستان -افتتاحیه مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان با حضور یکصد منتخب از شهرستان هاى استان در بیرجند آغاز شد. حجت االسالم حسینى در افتتاحیه  این 
مسابقات اظهار کرد: دومین دوره این مسابقات در بیرجند برگزار مى شود که فرهنگیان از تمامى شهرستان هاى استان شرکت کرده اند.وى با بیان اینکه در مرحله شهرستانى 

این مسابقات 3 هزار و 500 نفر شرکت کرده بودند، گفت: مسابقات مرحله شهرستانى در رشته هاى قرائت، حفظ، تفسیر قرآن کریم، نهج البالغه و احکام برگزار شده بود.

نت
نتر

س: ای
عک

سنت های دیرین در موسم عبادت و شستشوی جان در نهر پاک روزه داری

»رمــضــان « ماه قرآن، ماه میهمانى خدا، ماه خوبى ها، 
ماه شب هاى قدر، ماه دعا و نیایش از راه رسید و مردم 
انجام  با  مسلمانان  دیگر  همچون  نیز  جنوبى  خراسان 

برنامه هاى ویژه مذهبى به میهمانى این ماه رفته اند.
عبادت  موسم  رمضان،  تسنیم،  خبرگزارى  گزارش  به 
است.  دارى  روزه  پاک  نهر  در  جان  شستشوى  و 
و  دعا  هاى  حلقه  به  اتصال  با  ماه  این  در  خدا  بندگان 
تازه  جانى  را  خود  وجود  و  شوند  مى  آسمانى  عبادت، 
معناى  به  »رمض«  ماده  از  بخشند.»رمضان«  مى 
به  خاکستر  و  دود  که  سوزاندنى  البّته  است؛  سوزاندن 
همراه نداشته باشد. علت نامگذارى این ماه از آن روست 
مى  نابود  و  سوزانده  انسان  گناهان  رمضان،  ماه  در  که 
شود.ماه رمضان، ماه نزول قرآن مى باشد و تنها ماهى 
است که نامش در قرآن آمده و شب قدر نیز در این ماه 
»تمام  فرمودند:  آله  و  علیه  اهلل  صلى  پیامبراکرم  است. 
اند.ماه  شده  نازل  رمضان  ماه  در  آسمانى،  هاى  کتاب 
جمعه  در  حضرت  آن  است.  خدا  ماه  بهترین  رمضان، 
رمضان  ماه  عظمت  در  مفّصلى  خطبه  شعبان،  ماه  آخر 
روایى  کتب  و  تفاسیر  از  بعضى  در  که  اند  کرده  ایراد 
آمده است. همچنین در صحیفه ى سجادیه، امام سجاد 
و  رفته  رمضان  ماه  استقبال  به  دعایى  با  السالم  علیه 
مبارک  دارند.ماه  سوزى  جان  مناجات  ماه،  آن  وداع  در 
رمضان، بهار قرآن و فرصتى براى تمرین ویژه بندگى، 
پاالیش روح و روان و پرهیز از آلودگى، فصل بازنگرى 
در گذشته و چنگ زدن و پناه بردن به دامن قرآن است.
با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان حال و هواى کشورهاى 
اسالمى به ویژه کشور ایران متغیر شده و فضایى معنوى 
جنوبى  خراسان  بین  این  در  مى شود  حاکم  کشور  بر 
ماه  این  از  استقبال  به  و کهن خود  دیرینه  با رسوم  نیز 
را  رحمت  درهاى  دیگر  مى رود.بارى  رحمت  و  خیر  پر 
سفره اى  و   اجابت  دامنه  وسعت  به  درهایى  گشوده اند، 
دو  اتمام  از  پس  و  عاشقانه  دعوت  یک  بى کرانگى  به 
ماه  شعبان المعظم،  و  المرجب  رجب    برک  و  پرخیر  ماه 
خدا از راه مى رسد ماهى که عبد به دنبال معبود و عاشق 
منتظر  را  سالمى  ماه  این  مى گردد.در  معشوق  به دنبال 
نشسته اند به نیازمندى یک بنده، یک عبد ضعیف، یک 
رخصت  و  محتاج  تو  یک  و  من  یک  مسکین،  عاشق 
داده اند به نجیبانه ترین نگاه معصومى که پناهى جز این 
رحمت  درهاى  شدن  باز  ماه  است.  نیافته  غنى  آستان 
الهى به سوى بندگان الهى و ماه میهمانى حضرت حق؛ 
تنها ماهى که خداوند متعال به  خاطر شرف و برترى اش 
است،  رمضان  نامبرده،  خود  شریف  مصحف  در  آن  از 
با  رسید.هم زمان  فرا  رمضان  مبارک  ماه  دیگر،  بار  آرى 
و  پاکى  از  جلوه اى  الهى،  ماه ضیافت  براى  دعوت حق 
را فرا مى گیرد و هالل ماه که  نورانیت خراسان جنوبى 
رؤیت مى شود گویى سرآغازى است براى پاکى و اتصال 
به مدار ربوبیت، دست هاى نیاز این مردمان که در کشور 
آسمان  به سوى  مشهورند  بودن  فرهنگى  و  سادگى  به 
گشوده مى شود تا شاخه شاخه اجابت را نصیب مردم این 
خطه کویرى کند.یک بار دیگر رمضان آمد و یک سال 
الهى با طاعت  دیگر به تو اجازه داده شد تا درمیهمانى 
خود خودنمایى کنى و سر سفره پروردگارت بنشینى و از 
برکات آسمانى آن بهره مند شوى.ماه رمضان در خراسان 
که  است  خاصى  محلى  و  بومى  آیین  با  همراه  جنوبى 
برخى ریشه کهن داشته و از ایام خیلى دور حفظ شده و 
اما متأسفانه باید گفت در حال حاضر در مراکز شهرنشین 
رونق خود را از دست داده است.از گذشته هاى نه چندان 
از فرداى  این شهرستان  بیرجند و روستاهاى  دور مردم 
و  مراسم  با  مى شود  رؤیت  رمضان  ماه  هالل  که  شبى 
آیین هایى روزه دارى را آغاز مى کنند.در گویش بیرجندى 
سال  دیگر  ماه   11 و  شده  تلفظ  »رمزا«  رمضان  کلمه 
نامگذارى »رمضان«  این  با  و  »سالگان« گفته مى شود 
ماه هاى دیگر ممتاز مى کنند.مردم خراسان جنوبى  از  را 
امروز  که  دارند  سنتى  آئین هاى  خدا  میهمانى  ماه  در 
شده   تغییرات  دستخوش  دیگر  برخى  و  پابرجا  برخى ها 

ماه  خوبى ها،  ماه  خدا،  میهمانى  ماه  قرآن،  است.ماه 
مردم  و  رسید  راه  از  نیایش  و  دعا  ماه  قدر،  شب هاى 
انجام  با  مسلمانان  دیگر  همچون  نیز  جنوبى  خراسان 
رفته اند. ماه  این  میهمانى  به  مذهبى  ویژه  برنامه هاى 

عوض  مردم  لباس  و  رخت  مى آید،  که  رمضان  ماه 
مى شود و هر منطقه اى از کشور براى خود آئینى خاص 
دیگر  آئین  بر  مردم عالوه  نیز  جنوبى  در خراسان  دارد، 

رمضان  مایحتاج  تهیه  تکانى،  خانه  مانند  کشور  مناطق 
و مراسمى ویژه که طبل زنى، رمضو خونى از جمله آنها 
انجام مى دهند، مراسمى  این ماه  با فرا رسیدن  را  است 
است. شده  سپرده  فراموشى  به  آن ها  از  برخى  که 

شوخوانی آوایی برای تدارک سحری
 در خراسان جنوبی است

مناجات و شب خوانى ) شوخانى( از نخسین شب رمضان 
مردان  برخى  شب  هر  که  صورت  این  به  مى شود  آغاز 
بام  باالى  بر  نوبت  سه  شب  نیمه  از  پس  صدا  خوش 
نیایش  و  ادعیه  خواندن  به  بلند  صداى  با  و  رفته  خانه 
صداى  شنیدن  با  مردم  عمل،  این  با  که  مى پردازند 
بینند  مى  را  تدارک سحرى  و  بیدار شده  از خواب  آنان 
دارد. رواج  بیرجند  روستاهاى  در  هنوز  آیین  این  و 
با  مناجات  نوع  یک  واقع  در  که  شوخوانى)شب خوانى( 
خدا است و در قدیم هنگام سحر مردم روستا با صداى 
خروس خانه بیدار مى شدند و چون پاس دوم را خروس 
یا  سحرخوانى  وقت  حاال  که  مى فهمیدند  مى خوانده 
شوخوانى یا همان مناجات سحرماه رمضان است.عالوه 
بر صداى خروس از روى مکان ستاره هاى آسمان مثال 
در  که  روشن  ستاره  سه  جایگاه  روى  از  یا  و  اکبر  دب 
آسمان است پى به وقت سحر مى بردند و در این هنگام 
داشتند  افرادى که صداى رسا  یا  و  نواخته مى شد  طبل 
شب خوانى مى کردند و افراد بدین طریق بیدار مى شدند.

ثبت آیین رمضوخوانی خراسان جنوبی 
در فهرست میراث های معنوی

در  رمضان  مبارک  ماه  قدیمى  آیین هاى  از  دیگر  یکى 
بیرجند »رمضوخوانى« است که این مراسم در فهرست 
میراث هاى معنوى کشور نیز به ثبت ملى رسیده است و 
در این مراسم در شب هاى رمضان پس از نماز و افطار، 
جمعى از کودکان و نوجوانان پسر در دسته هاى چهار تا 
و  به ویژه سرشناسان  خانه  همسایه ها  در  به  نفرى  شش 
برنامه  انعام  گرفتن  قصد  به  و  مى  روند  ثروت  صاحبان 
سال هاى  در  رمضان خوانى  مى کنند.رسم  اجرا  ویژه اى 
بسیار قبل توسط مردان مسن و سرشناس انجام مى شد 
جوانان  و  نوجوانان  به  اخیر  سال هاى  در  امر  این  که 
ماه  ایام  در  نوجوانان  و  کودکان  و  است  شده  سپرده 
رمضان در گروه هاى مختلف و زیر سرپرستى یک نفر به 

در منازل مى روند و با خواندن شعرهایى، از صاحب خانه 
در  که  شعرهایى  مى کنند،  خوردنى  و  شیرینى  تقاضاى 
این مراسم خوانده مى شود به نام رمضانى مشهور است و 
در  توسط سرگروه خوانده مى شود.رمضان خوانى  معمواًل 
استاد  توسط  که  دعایى  مقدمه  یک  با  بیرجندى  گویش 
ادامه پیدا  با آمین شاگردان  خوانده مى شود آغاز شده و 
مى  کند و پس از خواندن اشعار، صاحب خانه به کودکان 

و نوجوانان شیرینى، تنقالت یا وجه نقد هدیه مى  داد و 
مراسم  این  مى  پاشید  آب  کودکان  روى  روشنایى  براى 
و  ابتدایى  روزهاى  در  فقط  و  داشت  فرح  زایى  جنبه  
پایانى ماه مبارک اجرا مى  شد و در شب هاى قدر، آیین 
رمضونى اجرا نمى  شود.رمضان خوانى از سنت هایى است 
و  کوچه  تمامى  در  رمضان  ماه  در  گذشته  در  شاید  که 
در  تنها  هم اکنون  اما  مى خورد  چشم  به  شهر  محالت 

برخى  توسط  شاید  و  بیرجند  شهرى  پایین  محالت 
جوانان اجرا شود که آن هم در حال منسوخ شدن است.
ابیات رمضان خوانى شامل رمضو یارب، یارب  از  برخى 
رمضو آمد خوشنام خدا. رمضو آمد، مهمانش کنید بز و 
بزغاله قربانش کنید، رمضو آمد خود سیصد سوار چوبى 
کنید  مهمانش  آمد،  رمضو  بدار  روزه  آى  که  وردشته 
چیزى  که  بزغاله  و  بز  کنید،  قربانش  رو  بزغاله  و  بز 
کیه،  از  سرا  این  کنید،  قربانش  را  گوساله  و  گاو  نمشو 
کیه  از  سرا  این  داماده،  نو  که  داره  پسر  دو  باده  ور  رو 
از  سرا  این  دوزه،  مخمل  که  داره  دختر  دو  روزه  ور  رو 
برو دو قرو بستو است. پدر مو گفته  قبرستو  کیه رو ور 

مراسم رمضان خوانی رسم کهن استان 
در ماه مبارک رمضان

رئیس حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگى 
،صنایع دستى وگردشگرى خراسان جنوبى  گفت: مراسم 
ماه  در  استان خراسان جنوبى  رمضان خوانى رسم کهن 
با  وگو  در گفت  برآبادى  احمد  است.سید  رمضان  مبارک 
خبرنگار تسنیم در بیرجند اظهار داشت:در شب هاى ماه 
پسران  از  اى  عده  افطار  و  نماز  از  پس  رمضان  مبارک 
نوجوان در دسته هاى چند نفرى به در خانه هاى مردم 
به ویژه توانگران رفته و به امید گرفتن انعام ) تنقالت و 
اشعارى خاص مى خواندند که در اصطالح  نقد(  یا وجه 
محلى به آن رمضانى مى گفتند. وى افزود: به این ترتیب 
به جلوى درب هر خانه که مى رسیدند براى اینکه مطمئن 
شوند کسى در خانه هست یا نه یک نفر از بچه ها که او را 
با عنوان استاد برگزیده اند با صداى بلند مى گفت َرِمُزاْنى 
َوْر ُخانِْمِد ـه »رمضانى ما را مى دهید یا  ِمِدى یا  َواْ  ماْر 
بخوانیمش «. اگر در خانه کسى بود و چیزى به آنها مى 
داد به درب خانه دیگر مى رفتند وگرنه اگر احساس  مى 
خواندن  دهد  نمى  جوابى  و  خانه هست  در  کردند کسى 
رمضانى را آغاز مى کردند.رئیس حوزه پژوهش و مطالعات 
وگردشگرى  دستى  ،صنایع  فرهنگى  میراث  کل  اداره 
خراسان جنوبى بیان کرد: ابتدا استاد یک مقدمه و دعایى 
مى خواند و شاگردان بعد از هر جمله او مى گفتند آمین 
از حضرت محمد )ص( و حضرت على )ع( مى  یادى  و 
کردند و رباعى هایى در مرثیه ائمه اطهار مى خواند.وى 
بیرجند،  روستاهاى  و  شهرها  در  مراسم  این  کرد:  بیان 
قاین، نهبندان،  سربیشه  برگزار مى شود. در شهرستان 
درمیان نیز سابق این مراسم اجرا مى شده ولى در حال 
رمضان  مراسم  گفت:  شود.برآبادى  نمى  انجام  حاضر 
خوانى  به شماره 811 در تاریخ 1391/11/4 در فهرست 

آثار ملى کشور به ثبت رسیده است.

 مراسم طبل زنی طبس 

طبل  پخش  شادى   صداى  دیرینه  سنتى  اساس  بر 
سحرگاه هر روز ماه مبارک رمضان در فضاى شهر طبس 
به گوش مى رسد و روح و جان ها را طرواتى تازه مى 
بخشد.مردم خطه کویرى طبس طبق یک سنت دیرینه 
با  سحرى  صرف  و  گرفتن  روزه  براى  روز  هر  سحرگاه 
این  به  زیادى  هاى  سال  که  ماهر  نوازان  طبل  صداى 
سحر  اوقات  در  زنى  شوند.طبل  مى  بیدار  مشغولند  کار 
ماه رمضان در طبس، یکى از نیات موقوفه عمادالملکى 
است که تاریخ وقف این امر خیر به سال 1300 هجرى 
نیز به دلیل موقوفه  قمرى بر مى گردد و ماندگارى آن 
بودن و اجراى نیات خیر واقف است.این طبل زنى برنامه 

ترتیب  این  به  دارد  معین و سبکى خاص  بندى  زمان  و 
یک  طبل  عنوان  با  صبح  اذان  به  مانده  ساعت  سه  که 
عنوان  با  صبح  اذان  به  مانده  ساعت  دو  باش(،  )آماده 
با  اذان صبح  به  مانده  باش(، یک ساعت  )بیدار   2 طبل 
با سبک  اذان صبح(  )نزدیک شدن وقت  عنوان طبل 3 
و سیاقى خاص نواخته مى شود.مردم با نحوه زدن طبل 
است.  زنى  مراحل طبل  از  نوبت  کدام  متوجه مى شوند 

هر نوبت طبل زنى حدود چهار دقیقه طول مى کشد و 
است.این  شده  مى  شنیده  شهر  کیلومترى  پنج  شعاع  تا 
مراسم با ابزار و ادواتى از جمله 2 قطعه ظروف استوانه 
اى  استوانه  نام چاشنى، سه ظرف  به  اى شکل کوچک 
شکل بزرگ به نام سرنواز، بردست و نقره است که هر 
دارد.در مجموع چهار  را  به خود  آهنگ مخصوص  یک، 
سالیان  طى  که  دارند  مشارکت  طبل  نواختن  در  نفر 
متمادى افراد متعددى این کار را انجام مى داده اند.این 
تاکنون، حال و هواى  از گذشته هاى دور  سنت قدیمى 
خاصى در سحرگاهان ماه مبارک رمضان در شهر طبس 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  ساله  همه  که  کند  مى  ایجاد 
شهرستان طبس ضمن تأکید بر اجراى این نیت واقف که 
اکنون به یک سنت تبدیل شده است، بر روند طبل زنى 
در این شهر نظارت دارد.عالوه بر سحرهاى ماه مبارک 
رمضان هنگام رویت هالل ماه شوال و اعالم عید سعید 
فطر به دستور حاکم شرع یک نوبت طبل ها نواخته مى 

شود که مردم این مراسم را شادیانه مى نامند.

افطار بر سر مزار درگذشتگان

سر زدن به مزار رحلت کنندگان از دنیاى فانى به جهان 
باقى در روزهاى پنجشنبه هر هفته، در این ماه از رونق 
فزون ترى برخوردار مى شود و برخى نیز با حضور سر قبر 
عزیزان از دست رفته خود روزه را افطار مى کنند.معاون 
گردشگرى  و  دستى  صنایع  فرهنگى،  میراث  پژوهش 
رحلت کنندگان  مزار  به  زدن  سر  گفت:  خراسان جنوبى 
هر  پنجشنبه  روزهاى  در  باقى  جهان  به  فانى  دنیاى  از 
مى شود  برخوردار  فزون ترى  رونق  از  ماه  این  در  هفته، 
و برخى نیز با حضور سر قبر عزیزان از دست رفته خود 
بیست  مراسم  افزود:  مى کنند.برآبادى  افطار  را  روزه 
دور  گذشته  از  که  است  برنامه هایى  از  نیز  هفتمان  و 
آن  نام  هم  هنوز  و  داشته  وجود  بیرجند  شهرستان  در 
و  بیست  شب  در  کرد:  اظهار  است.وى  نشده  فراموش 
با  جوان  دختران  و  خانم ها  از  برخى  رمضان  ماه  هفتم 
پوشیدن صورت خود و گرفتن سبد با تبقى دردست که 
درب  به  دست  به  مالقه  و  قراردارد  آن  روى  آئینه اى 
مى کنند.معاون  هدیه  طلب  و  رفته  همسایگان  خانه 
گردشگرى  و  دستى  صنایع  فرهنگى،  میراث  پژوهش 
به  طریق  این  به  که  پولى  مردم  گفت:  خراسان جنوبى 
دست مى آید متبرک شمرده و آن را شادى آور مى دانند و 
در این مراسم همه کسانیکه بدین صورت پولى به دست 
مى آورند، پیش از ظهر روز بیست وهفتم ماه رمضان به 
و  مى خرند  خود  دلخواه  به  پارچه اى  آن  با  و  رفته  بازار 
پوشاکى  پارچه  آن  از  یا مسجدى،  درخانه  روز  آن  ظهر 
آن  و  مى دوزند  خود  براى  چارقد  و  پیراهن  چادر،  مانند 
به شادى  را  باورند که همه سال  این  بر  را مى پوشند و 
مى گذرانند و از همه بالها مصون هستند.وى یادآورشد: 
منطقه  هر  مردم  نقدى  کمک هاى  و  خیرات  جمع آورى 
براى کمک به یتیمان و بى سرپرستان و تعمیر و توسعه 
مساجد از دیگر برنامه هاى ماه مبارک رمضان در مناطق 

مختلف بیرجند است.

آداب »بیست و هفتمو« نوعی شادی
 برای کشته شدن ابن ملجم در رمضان

مناطق  از  بسیارى  در  رمضان  در شب 27  مطابق سنت 
آینه،  یک  آن  درون  که  سبد  یک  با  افرادى  خراسان 
منازل  در  به  کاسه  یک  و  دارد  قرار  سرمه دان  و  شانه 

از شنیدن صداى  مراجعه مى کنند و زن صاحبخانه پس 
را  شانه  تقدس  یا  و  سنت  به عنوان  و  مى آید  بیرون  در، 
آینه  در  و  مى کشد  چشمانش  به  سرمه  مى زند،  سر  به 
مى گذارد  سبد  در  چیزى  یا  و  پول  سپس  مى کند  نگاه 
ملجم  ابن  قصاص  شب  حقیقت  در  که  بعد  روز  در  و 
چادرى  یا  و  چارقد  قاشق زنى،  در  اهدایى  پول  از  است، 
یا  تهیه مى کنند، مى دوزند و مى پوشند.مراسم مالقه زنى 

بانوان  ویژه  که  است  مراسمات  دیگر  جمله  از  کفچلزى 
بوده و به روایتى نوعى شادى به خاطر کشته شدن ابن 
ملجم مرادى در روز 27 ماه مبارک رمضان است.در این 
مراسم خانم ها صورت خود را مى پوشانند و سپس با یک 
و  »بیست  مى گویند  و  مى زنند  مردم  حیاط  در  به  مالقه 
هفتمو هستم« آن ها همچنین به همراه خود یک سینى، 
خانه  صاحب  وقتى  داشتند،  نیز  آینه  و  سرمه دان  شانه، 
و  مى داد  پول  مقدارى  هفتمو  بى  بى  به  مى آمد  بیرون 
پارچه  این  و  مى خرید  پارچه  خود  براى  پول  این  با  او 
تا قبل از 27 رمضان باید دوخته و به تن مى شد چراکه 
داشت. همراه  به  شادى  نوعى  حقیقت  در  اقدام  این 

برگزاری جلسات »دوره قرآن« 
در ماه مبارک رمضان در جای جای کویر

عمومى  یا  و  خانگى  شیوه  دو  به  معموال  جلسات  این 
محفل  معموال  خانگى  شیوه  در  و  مى شود  برگزار 
به  و  آیند  مى  هم  گرد  فامیل  اعضاء  و  است  خانوادگى 
تالوت قرآن مى پردازند و در نوع عمومى مردم از اقشار 
و گروه هاى مختلف، زن و مرد و پیر و جوان در اماکن 
و  آمده  هم  گرد  امامزادگان  و  مساجد  همچون  مذهبى 
به جزخوانى روزانه قرآن کریم مى پردازند.دوره هاى قران 
یک  دوره ها  این  در  و  مى شود  برگزار  شب  در  معموال 
قرآن  روخوانى  در  که  دارد  حضور   » ُماّل   « نام  به  نفر 
قرآن  از  کلمه اى  کسى  که  زمانى  و  دارد   تبحر  کریم 
را اشتباه بخواند فقط وى مى تواند آن اشتباه را تصحیح 
و  مى شود  ختم  قرآن  رمضان  مبارک  ماه  پایان  کند.در 
معموال کسى که در این دوره سوره »الرحمن« یا »یس« 
یا شیرینى پذیرایى  با خرما  را  باشد مردم  به وى رسیده 
مى کند و کسى که به او سوره »توحید« رسیده باشد روز 
عید فطر باید یک آش درست کند که به آن آش »قل 
از  افطار  زمان  در  این شهرستان  هواهلل« مى گویند.مردم 
شله  فرنى،  خرما،  حلوا،  سبزى،  و  پنیر  نان،  رشته،  آش 
زرد، زولبیا و بامیه براى روزه گشودن استفاده مى کنند و 
ساکنان برخى مناطق روستایى بیرجند نیز به یاد حضرت 
با نمک افطار مى کنند.برخى مردم  على)ع( روزه خود را 
پرورشگاه ها  و  آسایشگاه ها  به  رفتن  با  شهرستان  این 
و  مى کشند  بى سرپرست  کودکان  سر  بر  محبت  دست 
شاد  را  بزرگسال  پدران  و  مادران  راه  به  چشم  دل هاى 
مى کنند.کودکانى هم که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند 
با  و  تعالى  حق  امر  مقابل  در  تسلیم  و  تعظیم  تمرین  با 
والدین  گنجشکى«  »کله  اصطالح  به  روزه هاى  گرفتن 
مى کنند.همچنین  همراهى  الهى  آزمون  این  در  را  خود 
و  قدر  شب هاى  آیین هاى  در  گسترده  شرکت  با  مردم 
متقیان  موالى  شهادت  ایام  سوگوارى  مراسم  برگزارى 
با  همزمان  خوانى  تعزیه  و  زنى  سینه  على)ع(،  حضرت 
مى نشینند. خود  امام  نخستین  سوگ  به  کشور  سراسر 

وداع با ماه رمضان

سرانجام هنگام وداع با ماه رمضان فرا مى رسد و شب آخر، 
روزه داران  و  است  مناجات  با  همراه  شب خوانى  در  وداع 
از یک ماه عبادت، روى به مساجد جامع و مساجد  پس 
محل خود مى آورند و به اقامه نماز عید فطر مى پردازند و 
توفیق یک ماه عبادت و بندگى خداوند را عید مى گیرند 
و با پرداخت فطریه، زکات تن خود را نیز به افراد نیازمند 
ادا مى کنند و پس از یک ماه ضیافت الهى تالش خود را 

براى سازندگى و زندگى بانشاط بیشتر آغاز مى کنند.

 ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، ماه بهار قرآن

عطر و بوی رمضان در خراسان جنوبی
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یادداشت

در اسارت آزادی!

* محمد نظام دوست تامند

فریاد کوتاه است بر باالی بیداد 
باید کالمی ساخت باالتر از فریاد

سید شریف القدر، غیرتی مرد 
“هرم پور” چابک قلم!

و  نجیبانه  فریاد  مسئولی،  مردی،  دانم،  نمی 
از روی درد ... چه می گویم؟!

خواهد  را  ات  نوشته”  “رنجین  های  اشک 
دید ؛ خواهد خواند!

نه کاله  یا   ... را  ای کاله مسئولیتش  لحظه 
خواهد  قاضی  را  انسانیتش  افتادن  حال  در 
کرد؟! به غیرت انسانی و نه اسالمی اش، تنه 
و تلنگری خواهدزد؟!  من که گمان نمی کنم! 

توچه فکر می کنی؟! 
که روزها و روزگار به سمت وسوی بی خیالی 
چنین  اگر کسی  و  رود.  می  پیش  حیایی  بی  و 

دردمندانه بگوید و بنویسد و دل بسوزاند.
دار  به  فریاد  و  کشند  می  استبداد  هوار 
قرآنی  دهند.آیات  می  سر  آزادی  کشیدن 
حجاب و عفاف، زیر دست و پای نابخردانه ی 
عروس های شیطان لگد مال می شود. غیرت 
و دلسوزی را به سخره می گیرند و حجابت را 
“اُملی” می دانند و می نامند.  و هیچ کس دم 
خدشه  آزادی  که  برآورد  نباید  و  آورد  نمی  بر 
دار می شود! شیطان پرستان و اسالم ستیزان 

اند!  به بهترین شیوه به مقابله آمده 
فرانسوی  ی  نویسنده  هولباک”  “میشل 
می گوید: جنگ بر ضد اسالم گرایی با کشتن 
فاسد کردن  با  فقط  ندارد.  ای  فایده  مسلمانان 
آنها می توان به این پیروزی دست یافت. پس 
باید به جای بمب، بر سر مسلمانان، دامن های 

کوتاه فرو بریزیم ... 
شده  سری  پی  روسری،  امروزها،  چه  همان 
است و همان هم می رود که به گردن بیاویزد 
که البته به پشت گوش رسیده است و در مراسم 
جمعی از سر می افتدو به کف و سوت ... و نمی 

گویم به رقص که ندیده ام؛ می انجامد!
که  است  رسیده  جا  آن  به  ستیزی  غیرت 
و  شهر  از  را  پا  پسند،  شیطان  های  مانکن 

اند. کوچه و خیابان به آرامستان کشیده 
به  شان  فروخفته  فریاد  مردگان،  بیچاره 
نه  اما  است.  بلند  مسخرگی،  این  از  بیزاری 
بینایی  و  بصیرت  چشم  نه  و  شنوایی  گوش 
و  بشنود  و  ببیند  را  شان  ناله  و  آه  که  است 
اگر  ای  فاتحه  که  بخواهد  آنان  از  ملتمسانه 
باد  بر  زنانگی  به  بخوانند.  خواهند  می  و  بلدند 
رفته ی خود بخوانند و باعث آزار و ناخشنودی 

نشوند!  اسیران خاک 
روزگاری عجب شده است و به سوی عجب 
تر شدن می رود که اگر فکری و برنامه ای به 
حال این مانکن های نمایشی و “شیطان شاد” 
نشوند، غیرت ومردانگی به سخره گرفته خواهد 
شد و حجاب و نجابت، اُملی لقب خواهد گرفت! 

یعنی آزادی به اسارت خواهد رفت! 

آیا می دانستید که ...

 15 از  پس  خورشید  نور  دانستید  می  آیا   *
دقیقه پوست را تخریب می کند؟

را  خون  قند  می تواند  سیر  دانستید  می  آیا   *
کنترل کرده و سالمت قلب را افزایش بدهد؟

ایرانیان شایع  در  پرخوری  دانستید  آیا می   *
شده است و 35 درصد از کالری که ما ایرانیان 

دریافت می کنیم اضافی است؟
* آیا می دانستید 70 درصد مردم ایران دچار 

اضافه وزن هستند؟
* آیا می دانستید در مکمل های رژیمی، مواد 
شیمیایی سمی وجود دارد که می تواند باعث آسیب 
به هورمون های بدن و در نتیجه بروز اختالل در 

رشد و حتی سالمت روان نوجوانان شود؟
* آیا می دانستید آهن موجود در تخم شربتی 
سه برابر اسفناج است و پتاسیم موجود در تخم 

آن دو برابر پتاسیم موجود در موز است؟
از 10  آیا می دانستید کارمندانی که بیش   *
از  بیش  روز کار می کنند، 60 درصد  در  ساعت 
دیگران در معرض ابتال به بیماری های قلبی - 

عروقی قرار دارند؟
طول  در  که  مو  فولیکول  دانستید  می  آیا   *
در  دارند  عهده  به  را  مو  تولید  وظیفه  سال 
همین  و  ندارند  چندانی  عمل  قدرت  تابستان ها 

موضوع منجر به افزایش ریزش مو می شود؟
* آیا می دانستید مصرف یک قاشق غذاخوری 
غذایی  رژیم  یک  کنار  در  خواب  از  پیش  عسل 

سالم تاثیر زیادی بر کاهش وزن دارد؟
* آیا می دانستید سن ابتال به پوکی استخوان 
فست  و  شیمیایی  غیرارگانیک،  تغذیه  دلیل  به 

فودها کاهش یافته است. / فرهنگ

خواندنی ها

کارهایی که نباید

 با گوشی هوشمند خود بکنید

فرهنگ- این روزها گوشی های هوشمند برای 
هر فرد، یکی از مهمترین و ارزشمندترین ابزارها 
است  این  بر  توصیه ها  بنابراین  تلقی می شوند. 
مورد  در  زیر  کارهای  انجام  از  ممکن  حد  تا  که 
گوشی هوشمند خود خودداری کنید: 1. خاموش 
نکردن گوشی: برای جلوگیری از استهالک شدید 
گوشی هوشمند به ویژه در خصوص باتری آن باید 
حداقل هر یک هفته یک بار آن را خاموش کنید، 
زیرا روشن بودن گوشی به شکل مداوم منجر به 
تحت فشار بودن شدید باتری خواهد شد 2. روشن 
عمال  مداوم:  شکل  به  بلوتوث  و   WiFi گذاشتن 
انرژی گوشی به شکلی بی مورد هدر می رود 3. 
استفاده از گوشی در آب و هوای نامناسب: گوشی 
هوشمند شما برای کار با یک دمای خاص طراحی 
شده و چنانچه در آب و هوایی بیش از اندازه سرد یا 
گرم قرار بگیرد، منجر به خالی شدن سریع باتری 
یا حتی خاموش شدن ناگهانی آن خواهد شد 4. 
شارژ کردن هوشمند در تمام طول شب: این کار 
منجر به آسیب باتری در بلند مدت می شود 5. 
باتری:  یا خالی کردن کامل  اندازه  از  بیش  شارژ 
باتری هایی که در گوشی های هوشمند استفاده 
می شوند، بهترین کارایی خود را در بازه 50 تا 80 
درصد شارژ دارند. خالی شدن کامل باتری هوشمند 
منجر به وارد شدن آن به حالت دشارژ عمیق می 
شود که خود منجر به آن می گردد که یون های 
از  استفاده   .6 نباشند  شارژ  ذخیره  به  قادر  باتری 
شارژهای متفرقه یا مربوط به گوشی های دیگر: 
تعریف  ولتاژ  با  خود  شارژر مخصوص  باتری  هر 
متفرقه  شارژرهای  از  استفاده  پس  دارد  را  شده 
هرچند می تواند منجر به شارژ شدن هوشمند شما 
باشد، در عین حال میتواند آسیب جدی به گوشی 
یا باتری آن نیز وارد کند 7. تمیز نکردن گوشی: 
تمیز  فکر  به  بار  یک  وقت  چند  هر  است  بهتر 
کردن گوشی هوشمند خود و ضد عفونی کردن 
آن با اسپری های مخصوص باشید 8. فعال کردن 
اعالن یا Notification برای هر یک از برنامه ها: 
اعالن ها صرف نظر از آنکه مدام گوشی شما را به 
صدا درمی آورند، نیاز به برقراری ارتباط مخابراتی 
نیز  موضوع  این  نتیجه  دارند.  مداوم  اینترنتی  یا 
کاهش سریع ذخیره باتری است 9. اجازه به برنامه 
برای دسترسی به اطالعات موقعیت جغرافیایی: نرم 
افزارهایی مانند نقشه ها و مسیریاب ها برای آنکه 
به درستی کار کنند، نیازمند دسترسی به اطالعات 
 Location Service مکان جغرافیایی شما یا همان
آن شک  به  که  است  این  حالت  بهترین  هستند. 
کنید. در نتیجه بهتر است برای سایر برنامه های 
غیر متفرقه، Location را خاموش کنید 10. عدم 
استفاده از گذرواژه بر روی گوشی هوشمند: توصیه 
این است که باتوجه به مسائل امنیتی تا حد امکان 
به جای استفاده از الگو از گذرواژه استفاده کنید.

شنا در شاهنامه
بر  »آشناه«  یا  »شنا«  واژه  به  بار   3 کاًل  شاهنامه  در 
می خوریم که مراد همان چیزی است که امروزه از این 
کلمه می فهمیم و هنر در آب حرکت کردن و روی آب 
به  گاه  هیچ  ما  شاهنامه  در  است.  نشدن  غرق  و  ماندن 
شنا به عنوان یک ورزش بر نمی خوریم و در هیچ کدام 
از محافل و مراسم و مناسبت هایی که در آنها پهلوانان 
و شهریاران هنرنمایی می کنند یا به تفریح و بازی می 
طور  همان  اما  یابیم.  نمی  خبری  کردن  شنا  از  پردازند، 
که گفته شد در شاهنامه واژه شنا و عمل شنا کردن سه 
بار به طور صریح بیان شده است. البته برای اثبات وجود 
شنا در این کتاب نیاز به طول و تفصیل و آوردن سند و 
که  هنری  و  ورزش  عنوان  به  شنا  چون  نیست،  مدرک 
به هیچ ابزار و وسیله خاصی نیاز ندارد و شرایط تشکیل 
دهنده آن انسان است و آب و در واقع انسان و طبیعت، 
می توان گفت از جمله هنرهایی بوده است که انسان از 
بدو خلقتش ناچار به فراگیری و آموختن آن برای برطرف 
کردن مشکالت و موانع زندگی بوده است و شنا یکی از 
بوده  طبیعت  با  مصاف  در  انسان  هنرهای  ترین  قدیمی 
است. اما در شاهنامه وجود »واژه شنا« نشان دهنده آن 
است که این هنر که امروز هم چه به عنوان ورزش و چه 
به عنوان یک نکته مهم فراگرفتن مطرح است در روزگار 
شاهنامه هم وجود داشت و آموزش ها و مربیان خاص 
خودش را داشته و از جمله آموزش ها و هنرهایی بود که 
هر پهلوانی می بایست در کنار سایر آموزش ها و هنرهای 
رزمی به آن آراسته باشد. البته مشخص نیست که محل 
برای ورزش یا آموزش در آن زمان در  شنا کردن صرفاً 
کجا بود، استخر، روخانه، رود، دریا و ... معلوم نیست اما 
با توجه به این که در فصل شکار به »شکار ماهی« هم 
اشاره کردیم می توان گفت در آن روزگار »آب« هم مثل 
دشت و بیابان و کوه و بیشه و ... موضوعی بوده است که 
جامعه آن روزگار به آن توجه داشته اند و سعی می کرده اند 
هنر مصاف با امواج خروشان آب و همچنین بهره برداری 
مادی و معاشی از آن را بیاموزند. در این سه بار که به واژه 

شنا اشاره شده است در هیچ کدام از موارد به عنوان ورزش 
و هنرنمایی مطرح نیست. یک بار جنبه پند و حکمت دارد 
و در مورد بعدی مربوط به یک موضوع است و آن زمانی 
است که افراسیاب مورد تعقیب ایرانیان قرار گرفته و برای 
نجات جان خود در آب دریا می پرد و مورد دیگر رستم 
است که به دست اکوان دیو به یک دریا پرت می شود و با 

شنا خود را از چنگ نهنگان نجات می دهند.

مورد اول: پند و حکمت
بزرگان بر آتش نیابند راه

به دریا گذر نیست بی آشناه

مورد دوم:
بپچید و زو خویشتن در کشید

به دریا درون جست و شد ناپدید
وقتی افراسیاب در آب می پرد یعنی این که شنا بلد است 
که خود را در دریا می اندازد. پس شنا هم جزء آموزش 
)افراسیاب به  هایی بوده که الاقل شهریاران و پهلوانان 
عنوان نماینده هر دو طبقه( باید آن را می آموختند و به 
عنوان یک سالح به آن مسلح می بودند. در ادامه همین 
شود  می  برده  کار  به  )آشناه(  شنا  کلمه  داستان صریحاً 
که افراسیاب به وسیله آن خود را به جایی امن و دور از 

دسترس تعقیب کنندگان می رساند:

به دستش همی کرد و پای آشناه
بیامد به جایی که بد پایگا
ابزار الزم برای شنا کردن: آب بوده است و دست و پای 

سالم و بدن آماده قوی.

مورد سوم:
دیو  اکوان  با  رستم  جنگ  داستان  به  قسمت  این  در 
چنگ  در  رستم  جنگ  اول  مرحله  و  شود  می  پرداخته 
اکوان دیو اسیر می شود و او رستم را به »دریای ژرف« 
می اندازد و آن هم البته با مکر و حیله ای که رستم می 
بندد، یعنی اکوان دیو در همان حال که رستم را اسیر می 
کند و برفراز دست ها باال می برد از او می پرسد که تو 
را در دریا بیندازم یا به کوه بکوبمت. رستم هم که مایل 
است در دریا انداخته شود، اکوان را به کوبیدنش به کوه 
ترغیب می کند و اکوان کار برعکس را انجام می دهد و 

در واقع موافق میل رستم او را به دریا می اندازد:
به دریای ژرف اندر انداختش

چنان چون شنیدش دگر ساختش
همین کز هوا سوی دریا رسید

سبک تیغ تیز از میان بر کشید
نهنگام که کردند آهنگ او

ببودند سرگشته از جنگ اوی
به دست و چپ و پای کردن شناه

به دیگر ز دشمن همی جست راه

و یا:
ز دریا به مردی به یک سو کشید

بر آمد به خشکی و هامون بدید
مالحظه می شود عالوه بر شنا کردن، هنر رزم در آب 
را هم بلد است و حین شنا با موجودات خطرناک دریایی 
هم مصاف می دهد. بدین ترتیب آموزش های رزمی و 
جنگی آن روزگار بسیار کامل بوده است و در هر منطقه و 
در شرایط مختلف کاربرد داشته و قابل استفاده بوده است.

کاریکاتور روستای اصفهک طبس - ابوالفضل هوشمندی آب سرمایه است -  محمد علی رجبی قاب عکس سردردها به شما چه می گویند:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

خبرها از گوشه و کنار

چاپ فرهنگ لغات تخصصی 
روسی به فارسی و فارسی به روسی

لغات  فرهنگ  بار،  نخستین  برای  نیوز-  ممتاز 
تخصصی روسی به فارسی و فارسی به روسی چاپ 
شد. به گزارش واحد مرکزی خبر از آلماتی؛ دکتر 
صفر عبدا... ایرانشناس مقیم قزاقستان که فرهنگ 
لغات تخصصی روسی به فارسی و فارسی به روسی 
را گردآوری کرده است در مصاحبه ای گفت در سه 
و  ایران  اسالمی  انقالب  واقعه مهم  دو  اخیر  دهه 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سبب به وجود آمدن 
اصطالحات فراوان سیاسی، اقتصادی و بین المللی 
شد که پیشتر در هیچ فرهنگ لغات دوزبانه چاپ 
نشده بود. وی افزود مشکلی که برای دانشجویان 
بینند  را آموزش می  زبان فارسی  زبان که  روسی 
نبودن منابع مرجع برای ترجمه بود که چاپ این 
کتاب برای کمک به آن ها صورت گرفت. فرهنگ 
به  فارسی  و  فارسی  به  روسی  تخصصی  لغات 
روسی در پانصد و شصت صفحه چاپ شده است.

منبع: آکا ایران.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده 

امام صادق )علیه السالم(
بیایید شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم  و دست های 
خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز  
کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند ضمن تشکر 
و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های گذشته 
 در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 

1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی :
0109831823009 

شماره کارت مجازی:
6037991899549160 

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، 
داخل صحن مسجد جواد االئمه )علیه السالم(    

تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
قابل توجه مشتریان محترم 

  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش
 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.

در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

تلفن سفارشات و رزرو 32324444    آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده کاشانی
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فضائل ماه رمضان

گرچه ذكر تمام فضائل ماه مبارك رمضان از حوصله اين 
مقال خارج است ولى پرداختن و ذكر برخى از فضائل 

آن از نظر قرآن و روايات اسالمى خالى از لطف نيست.
1. برترين ماه سال:ماه مبارك رمضان به جهت 
نزول قرآن كريم در آن و ويژگى هاى منحصرى كه 
دارد در ميان ماه هاى سال قمرى برترين است قرآن 
كريم مى فرمايد: »ماه رمضان ماهى است كه قرآن 
براى هدايت انسان ها در آن نازل شده است.« پيامبر 
گرامى)ص( درباره ماه رمضان مى فرمايد: »اى مردم! 
ماه خدا با بركت و رحمت و مغفرت به شما روى آورد، 
ماهى كه نزد خدا از همه ماه ها برتر و روزهايش بر همه 
روزها و شب هايش بر همه شب ها و ساعاتش بر همه 
ساعات برتر است، ماهى است كه شما در آن به ميهمانى 

خدا دعوت شده و مورد لطف او قرار گرفته ايد.
2. نزول كتب آسمانى در اين ماه:  تمام كتب 
بزرگ آسمانى مانند: قرآن كريم، تورات، انجيل، زبور، 
امام  حضرت  است.  شده  نازل  ماه  اين  در  صحف 
صادق)ع( مى فرمايد: »كل قرآن كريم در ماه رمضان 
به بيت المعمور نازل شد، سپس در مدت بيست سال 
بر پيامبر اكرم)ص( و صحف ابراهيم در شب اول ماه 
رمضان و تورات در روز ششم ماه رمضان، انجيل در 
روز سيزدهم ماه رمضان و زبور در روز هيجدهم ماه 

رمضان نازل شد.« 
3. توفيق روزه: در ماه رمضان خداوند متعال توفيق 
روزه دارى را به بندگانش داده است »پس هر كه ماه 
]رمضان[ را درك كرد، بايد روزه بگيرد.« انسان افزون 
بر جنبه مادى و جسمى، داراى بُعد معنوى و روحى هم 
هست و هر كدام در رسيدن به كمال مطلوب خود، برنامه 
هاى ويژه را نياز دارند، يكى از برنامه ها براى تقويت و 

رشد بُعد معنوى، تقوا و پرهيزگارى است.

تا  ديگر  مى شود،  تمام  كه  رمضان  مبارك  ماه 
نيست؛  رمضان  ماه  و  روزه  از  صحبتى  بعد  سال 
اتفاقًا بايد براى سال بعد بسيار زودتر  در حالى كه 
كه  مسائلى  از  يكى  كرد.  تدبير  و  برنامه ريزى 
كارى  برنامه  تغيير  كرد،  جدى  فكر  برايش  بايد 

شهروندان براى ماه مبارك رمضان است.
نياز دارد. روزه  برنامه ريزى مناسب  به  اين مسئله   
تحمل  جايى  تا  كار  به  اشتغال  و  گرما  در  گرفتن 
مى شود و طبيعى است. از آن به بعد، يا افراد بايد 
بگذارند.  كنار  را  روزه  يا  كنند  تعطيل  را  كارشان 
عموم  تقريبًا  تابستان،  ايام  در  گرما  افزايش  با 

روبه رو هستند. با همين وضع  مخاطبان 
كنم،  كار  بخواهم  »اگر  بپرسد:  فقها  از  كسى  اگر 
بنشينم  خانه  در  اگر  ولى  بگيرم؛  روزه  نمى توانم 
همه  بگيرم«،  روزه  مى توانم  كنم،  استراحت  و 
مى گويند واجب است استراحت كند و روزه بگيرد. 
براى  عمومى  سياست گذارى  بايد  را  اوضاع  اين 
اين  در  بايد  خردمند  حاكميت  كند.  فراهم  مردم 
و  انتظامى  نيروى  قانونى  دخالت  از  قبل  حالت ها، 
تسهيالت  به  واقع بينانه  صورت  به  قضاييه،  قوه 

بينديشد. اين مسئله  براى  و عينى  طبيعى 

كتاب »سبک زندگى« 
به قلم حجت االسالم محمدرضا زائرى 

به عقيده من تنها موضوعى كه شايسته است مغز 
انسان را نگران بدارد آينده فرزندان اوست و انديشه اين 
موضوع كه چه كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند؟

شهامت هميشه فرياد زدن نيست، 
گاهي صداي آراميست كه در انتهاي

 روز مي گويد: فردا دوباره تالش خواهم كرد

اينجا همه پيوسته تو را مى خوانند
لب تشنه و دلخسته تو را مى خوانند

اى ابر بهار ! بر سر باغ ببار
گل هاى زبان بسته تو را مى خوانند

خدايا روزه مرا در اين روز مانند روزه داران حقيقى كه مقبول 
توست قرار بده  و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعى مقرر 
فرما و مرا از خواب غافالن »از ياد تو« هوشيار و بيدار ساز و 

هم در اين روز جرم و گناهم را ببخش. 

خـدايا: همه از تو مى خواهند ، بدهى 
من از تو  مى خواهم ، بگيرى خدايا 
اين همه  حس دلتنگى را از من بگير

رمضان امسال نيز خدا را بی نهايت شاكريم كه از خزانه 
موهبت و الطاف بی كران خود بر ما منت نهاد تا دگرباره 
بتوانيم اين ماه پر بركت و پر فضيلت را درک نماييم؛ ماهی 
كه خداوند متعال در شأن آن می فرمايد: ماه رمضان ماهی 
است كه در آن برای راهنمايی مردم و بيان راه روشن و 
هدايت و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است.”

شروع يا روز اول ماه مبارک رمضان سال 1438 قمری در 
ايران برابر با روز شنبه 6 خرداد 1396 خورشيدی و مصادف 

با 27 می 2017 ميالدی ميباشد.
پايان يا روز آخر ماه مبارک رمضان سال 1438 قمری در 
ايران برابر با روز يکشنبه 4 تير 1396 خورشيدی و مصادف 

با 25 ژوئن 2017 ميالدی ميباشد.
رمضان در دين مبين اسالم يک مناسبت مذهبی است كه 
در طول نهمين ماه قمری، رخ می دهد. ماه رمضان نود و 
شش 29 روز است، كتاب قرآن كريم در اين ماه بر پيامبر 
اسالم )ص( فرود آمده  است، در قرآن مستقيماً آمده است 

كه كسانيکه ايمان آورده اند در اين ماه روزه بگيرند.
واژه رمضان

اصلی  حرف  سه  از  كه  است  عربی  واژه ای  رمضان 
»الرم ض« ساخته شده است.الرمض به معنای گرمای شديد، 

زمين سوزان، كوتاه بودن و جيره است.
 بزرگی رمضان

اسالم  در  ماه  بهترين  و  عنوان خجسته ترين  به  ماه  اين 

شناخته می شود.از اين ماه به عنوان ماه ميهمانی خدا نيز 
نامبرده می شود.حديثی نيز در اين زمينه از پيامبر اسالم 
)ص( نقل شده  است:“ماه رجب ماه خدا، ماه شعبان ماه 

من و اهل بيتم و ماه رمضان ماه مسلمانان است.
شب قدر )قرآن در آن شب بر پيامبر اسالم نازل شده است( 
نيز بنابر روايات در يکی از 3 شب نوزدهم، بيست ويکم يا 
بيست وسوم اين ماه واقع شده است. رمضان با شروع ماه 
شوال پايان می پذيرد.در روز اول شوال نيز عيد فطر برای 

جشن يک ماه روزه داری مسلمانان برپا می شود.
 پرهیزهای رمضان 

 روزه : مهمترين پرهيز اين ماه روزه است. روزه داران قبل 
از طلوع تا غروب آفتاب از خوردن و آشاميدن خودداری 
می كنند و سعی می كنند با كنترل خواسته های خود تزكيه 
نفس را تمرين و ملکه كنند. به جز خوردن و آشاميدن،  
دروغ گفتن در مورد پيامبر اسالم، فروبردن سر در آب، و 
رسيدن دود و غبار غليظ به حلق نيز باعث باطل شدن 

روزه می شود.
رمضان در قرآن

ماه رمضان، ماهی است كه قرآن در آن نازل شده است. 
»و قرآن كتابی است كه« هدايتگر مردم همراه با دالئل 
روشِن هدايت و وسيله تشخيص حّق از باطل است، پس 
بايد روزه بگيرد.  از شما كه اين ماه را دريابد،  هر كس 
را  ديگری  روزهای  باشد،  در سفر  يا  بيمار  آنکس كه  و 

آسانی  شما  برای  خداوند  بگيرد.  روزه  تعداد  همان  به 
می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد »اين قضای 
روزه« برای آن است كه شماره مقّرر روزها را تکميل كنيد 
وخدارا بر اينکه شما را هدايت كرده، به بزرگی ياد كنيد، 

باشد كه شکرگزار گرديد.
تفاوت رمضان با دیگر ماه ها

به گفته پيامبر اسالم )ص( خواندن يک آيه از قرآن در 
اين ماه مانند يک ختم قرآن است.به گفته امام علی)ع( 
است،  تسبيح  سکوتش  است،  عبادت  دار  روزه  خواب 
دعايش پذيرفته و عملش دوبرابر است.همينطور در اسالم 

از رمضان با عنوان »ماه خدا« ياد شده است.
از ديگر مزايای اين ماه نسبت به ماه های ديگر اين است 
كه پيامبر اسالم گفته است كه در اين ماه درهای جهنم به 

روی مردم بسته و درهای بهشت باز می شود. ه
همينطور در رواياتی آمده است كه در اين ماه شيطان در 
عرش خداوند زندانيست و در رواياتی آمده است كه در 
زنجير گرفتار شده است. يکی از داليل ديگری كه اين ماه 
را بهبود بخشيده است نسبت به ديگر ماه ها نزول قرآن 
در اين ماه است.همچنين الزم به ذكر است كه امام علی 

)ع( در اين ماه به شهادت رسيده است.
تالوت قرآن

بهترين اعمال در شب ها و روزهای ماه مبارک رمضان، 
تالوت قرآن است. اگر چه تالوت قرآن در تمام اوقات 

ثواب دارد، ولی چون قرآن در ماه رمضان نازل شده است، 
از اجر و ثواب ويژه  ای برخوردار است چنانچه وارد شده: 
برای هر چيزی بهاری است و بهار قرآن رمضان است.

بنابراين امتيازات قرآن به اعتبار نزولش در ماه رمضان از 
ماه های ديگر بيشتر است.

افطاری و صدقه دادن
امام الباقر عليه السالم:ای سدير! آيا می  دانی چه شب هايی 

است اين شب ها؟ سدير گفت:
بلی فدايت گردم اين شب ها، شب های ماه رمضان است، 
مگر اين شب ها چگونه است؟ امام عليه السالم فرمودند: 
آيا قدرت داری هر شب از اين شب ها ده بنده از فرزندان 
اسماعيل )ع( را آزاد كنی؟ پس سدير عرض كرد: پدر و 
مادرم به فدايت، ثروتم كفاف نمی  دهد، پس امام پيوسته 
تعداد بنده  ها را كم كرد، تا رسيد به يکی در تمام اين ماه، 
سدير گفت: قدرت ندارم پس امام به او فرمود: آيا قدرت 
نداری هر شب يک مسلمان روزه  داری را افطار دهی؟ 
سدير عرض كرد: بلی تا ده نفر را هم می  توانم افطاری 
بدهم، پس امام به او فرمود:ای سدير همان است كه اراده 
كردی يعنی با افطاری دادن ده روزه  دار به ثواب عتق و 
آزاد كردن ده بنده از اوالد اسماعيل )ع( نايل می  گردی.

در  كند  می   انفاق  آنچه  بر  را  روزه  دار  انسان  خداوند 
خوردنی ها و آشاميدنی ها محاسبه نمی  كند ولی در اين 

امر »اسراف « نشود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز اول ماه رمضان

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و چه بسيار جاندارانى كه نمى  توانند متحمل روزى خود شوند خداست كه آنها و شما 
را روزى مى  دهد و اوست  شنواى دانا. سوره العنكبوت، آيه 60

حدیث روز  

آنگاه كه روزه مى گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.»يعنى از گناهان پرهيز كند.« 
امام صادق )عليه السالم(

مناسبتها

رمضان 2017 و ماه رمضان سال 96

طراح: نسرین کاری                        

افقي:
1- شاخه اي از مکانيک سياالت 
كه به بررسي ويژگي هاي گازها 
 -2 كوهي  ريحان   - پردازد  مي 
تير پيکاندار - شتر ماده - گمراه 
و  موسيقيدان   - اجرا  قابل   -3
نوازنده دوره خسرو پرويز - چوب 
دراز 4- شهر كرمان - پرنده آش 
بزرگ ومهتر  سرد كن - وي-  
قوم 5- نوعي شيريني از كاكائو 
  -6 گاه  سايه   - خنک  باد   -
ليکن - چوب سوزاندني -  قاره 
زرد 7- آغشته به رنگ - گوهر 
هر   -8 آتش عرب    - همتا  بي 
مجزاي  هاي  بخش  از  يک 
محصول   - مجموعه   يک 
 -9 مظهر  و  سرمشق   - كوبا 
دورويي - بار درخت بنه - لمس 
پاره   - داوران  هيئت  كردن10- 
- آموختني لقمان 11-  قورباغه 
مثل12-   كامل -  ماه  درختي-  
رطوبت   ساختگي-   زبان 
اول  نت   - قرباني  گوسفند 
13-  پراكنده - جهل - آهنگ 
كاركشته    - شبنم    -14 نظامي 
- از رودهاي ايران 15-  لجباز-  

اختراع ويليام كروكس

عمودي:
 -2 شناسي  مفصل   - بيعانه   -1
پشيمان -  قابل مشاهده - توفان 
و موج دريا 3- پول كره جنوبي 
- خرابکاري - عمدي-  به دنيا 
آوردن 4- غضروف - هاللي در 
پسوند   - مفقود   - زانو  مفصل 
نام   -5 خسته  نفس   - شباهت 
نر  اسب    - خدايي   - تركی 
6- در بيان علت به كار مي رود 
شهري   -7 دوات  جانشين-    -
و  آراستن   - ها  ژرمن  كشور  در 

زينت دادن - عاقل 8- ويرگول 
- سپاسگزار -  خبره 9- لشکر-  
دانگ - ديوار كوتاه 10-  قيمت 
بي  و  سست   - گوي  افسانه   -
بنياد 11-  توطئه - از كوه هاي 
مهم كشور - استفراغ 12- راندن 
مزاحم - بي سواد-  آب روستايي  
مردان    -13 مجردی  غذاي   -
واحد  شدن-   بسته   - سياسي 
كوزه   - زگيل    -14 مقاومت 
 - تيزاب     -15 صحيح  آب-  

دفترک تبليغاتي
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شوشاجرادافوز5

تواقشکوکدقعم6

برتیلویسمدیرف7

شاتبانیابدار8

رثومنایونزغیا9

تسیاکمنناکین10

تنامیرنسگرنک11

بتنتشیانامکف12

امننمهلانالو13

هودنازومردشار14

یزابنایاپنیکست15

فروش زمین زراعی در خراشاد
 2400 متر مربع     09901563789

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویضکامل(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر آشپز تخته کار و همچنین 
وسایل و لوازم غذای آماده نیازمندیم.

09385612933

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

09013772626 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه کار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

یک عدد کیف دستی قهوه ای رنگ با کلیه 
مدارک در خیابان غفاری و یا 17 شهریور 
مفقود گردیده از یابنده تقاضا می شود 

با شماره ذیل تماس بگیرد.
 )همراه با مژدگانی(

09151641004 

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده پذیرایی از مجالس شما در ماه مبارک رمضان 
شله قلمکار مشهدی و سوپ جو همه روزه       

 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
   32438137

  09151635860
کرباسچی 

رهن و اجاره
یک باب مغازه با مساحت 96 مترمربع  

ارتفاع سقف 4 متر و زیرساخت 
بانکی واقع درخیابان طالقانی   

09155031463

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917
سمسـاری مرتضـی   

خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین قیمت      09159632924- امیرآبادیزاده



در  سنتی  طب  اینکه  بیان  با  سنتی  طب  محققان 
دارد،  گفتن  برای  حرف  هم  غذا  طبخ  ظروف  مورد 
از  استفاده  و  با جمع آوری ظروف مسی  گویند:  می 
ظروف آلومینیومی شاهد بروز بیماری های مختلفی 
در جامعه هستیم. در کتاب های طب سنتی بهترین 
ظروف، جنس شیشه و چینی بوده و بنا به گفته برخی 

لعاب دار  سفال  دو جنس  این  از  بعد  قدیمی  اطبا  از 
چینی  نما و مس تازه قلع شده است. برخی از اطبا هم 
ظروف آهنی یا همان چدن اصل را بعد از ظروف طال 
و نقره توصیه می کنند که البته طبق مطالب گفته شده 
حکیمان استفاده از ظروف طال و نقره را از نظر شرعی 
جایز ندانسته و منع کرده اند. اما در کل طبق تجربیات و 

جنس هایی که اکنون در بازار و در دسترس مردم است 
ظروف لعابی و چدنی که از جنس آهن باشد کاماًل 
برای پخت غذا مناسب هستند به شرط آنکه روکشی 
می شوند  کشیده  لعاب  عنوان  به  آهن  روی  که 
غیراینصورت  در  شوند  تهیه  استاندارد  شرایط  در 
حاوی ترکیب های سمی از جمله سرب و... هستند.   

ظروف مسی جمع شد؛ پای بیماری باز شد!
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30 تیرماه آغاز لیگ برتر فوتبال ایران

دوره  هفدهمین  کرد:  اعالم  ایران  فوتبال  لیگ  سازمان  ایرنا- 
در  تصمیم  این  شود.  می  آغاز  ماه  تیر   30 از  برتر  لیگ  مسابقات 
آکادمی  ایران در  فوتبال  برتری  لیگ  تیم های  نشست سرمربیان 
فوتبال اتخاذ شد. بر اساس تصمیم دیگر مسئوالن سازمان لیگ، 
شد.  خواهد  آغاز  تیم   16 حضور  با  فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات 
همچنین مسابقه سوپر لیگ نیز میان تیم های پرسپولیس قهرمان 
لیگ برتر و نفت تهران قهرمان جام حذفی 14 تیر ماه در ورزشگاه 
این  در  از سرمربیان حاضر  برخی  برگزار خواهد شد.  تهران  آزادی 
اعتراض  تیرماه   30 تاریخ  در  لیگ  مسابقات  برگزاری  به  نشست 
بودند. ماه  مرداد  در  لیگ  مسابقات  برگزاری  خواهان  و  داشتند 

سردار آزمون بازیکن جوان سال 2016 آسیا شد

تارنمای ورزشی »آوتساید آو د بوت« در بخش »هفت ستاره« خود، 
سردار آزمون بازیکن ایرانی تیم روستوف روسیه را به عنوان بازیکن 
جوان سال 2016 آسیا انتخاب کرد. به گزارش ایرنا، این سایت که 
آمریکای  اروپا،  آسیا،  آفریقا،  بخش  هفت  در  را  جوان  بازیکن   7
عنوان  به  بانوان  فوتبال  و  جنوبی  آمریکای  اقیانوسیه،  شمالی، 
بازیکن برتر در هر یک از بخش ها انتخاب می کند، سردار آزمون 
ملی پوش 21 ساله را به عنوان بازیکن جوان سال 2016 قاره کهن 
برگزیده است. تارنمای آوتساید آف د بوت به نقل از »توک تیالد« 
کارشناس ورزشی روس نوشت: آزمون آینده درخشانی دارد، اما در 
فصل گذشته تا حدودی بی ثبات ظاهر شد. او در میانه راه موفقیت 
است و هم در بازی های داخلی و هم در بازی های ملی، گل های 
سرنوشت سازی زده است. او یک مهاجم کامل است. این تارنمای 
طالیی  پسر  برای  برانگیزی  هیجان  سال   ،2016 افزود:  انگلیسی 
روستوف  تیم  در  قرضی  دوره  یک  برای  که  او  بود.  ایران  فوتبال 
حضور یافته بود، در این تیم ماندنی شد. پس از آن، تیم روستوف 
با کسب مقام دوم این رقابت ها، دنیای فوتبال را حیرت زده کرد 
و برای نخستین بار در تاریخ خود به لیگ قهرمانان اروپا راه یافت.

زمان آغاز جام حذفی اعالم شد؛
4هفته تعطیلی در ابتدای لیگ هفدهم!

لیگ هفدهم  برتر،  لیگ  اعالم کمیته مسابقات سازمان  بنابر  برنا- 
به علت برگزاری جام جهانی باید زودتر از موعد مقرر آغاز شود و به 
همین خاطر برگزاری مسابقات در فصل جدید فشرده تر خواهد شد. 
بنابر اعالم این کمیته، مسابقات لیگ برتر تا 27 مرداد آغاز می شود. 
همچنین شروع جام حذفی نیز روز دوم شهریور اعالم شده و چون 
حذفی  جام  اول  مرحله  می شود،  برگزار  ملی  تیم  اردوی  28مرداد 
بدون حضور ملی پوشان خواهد بود. در این مدت لیگ برتر 4هفته 
دارد.  قرار  برنامه  در  حذفی  جام  مسابقات  فقط  و  است  تعطیل 
مرحله دوم این جام نیز روزهای 16 و 17 شهریور برگزار خواهد شد.

آیا در ماه رمضان 
کله پاچه بخوریم یا نه؟ 

ساعات  است  سالی  چند  که  این  به  توجه  با 
بین افطار و سحر کوتاه و افراد فرصت زیادی 
برای خوردن مواد غذایی مورد نیاز بدن ندارند، 
برخی خانواده ها بر این باورند که چون کله پاچه 
مقوی  غذای  یک  غذاها  دیگر  با  مقایسه  در 

را  گرسنگی  و  ضعف  جلوی  می تواند  است، 
بگیرد. اما آن عاملی که موجب می شود دیرتر 
باالی چربی  میزان  کنید  تجربه  را  گرسنگی 
بنابراین  غذاهاست.  دیگر  به  نسبت  غذا  این 
مصرف بیش از حد این غذا در ماه رمضان و 
نمی شود؛  توصیه  عنوان  به هیچ  هوا  گرمی 
با مشکالت  بدون شک مصرف کننده  چون 

گوارشی و افت سالمتی مواجه خواهد شد.

با چلوکباب این خوراکی را 
اصاًل  نخورید! 

قرار دادن کره در کنار غذاهایی مثل چلوکباب 
از نظر ارزش تغذیه ای رفتار صحیحی نیست 
و برای سالمتی مضر است. گوشت های قرمز 
دارای چربی های نامطلوب مثل اسیدهای چرب 
پروتئین  دارای  همچنین  و  باشد  می  اشباع 

هستند که وقتی در مجاورت آتش و دود قرار 
برای  مضر  ترکیبات  ایجاد  احتمال  گیرند  می 
سالمتی وجود دارد. حال اگر در کنار این موارد 
حاصل از دریافت گوشت های کبابی، کره هم 
اثر هم افزایی دارند و بدن  اضافه شود تقریباً 
از مواد مضر و چربی های  با دریافت باالیی 
نامطلوب مواجه می شود در نتیجه چربی خون 
افزایش یافته و  ممکن است سالمتی به خطر افتد.

ضعیفی چشم و نشانه های مهم آن

گفت:  شبکیه  جراحی  تخصص  فوق  یک 
ضعیفی چشم نشانه های اولیه ای دارد که اگر 
به آن ها توجه شود می تواند سبب جلوگیری 
از نیاز افراد به عینک شود و افراد در صورت 
را  باید موضوع  نشانه ها  از  مشاهده هر یک 
جدی گرفته و به چشم پزشک مراجعه کنند. 

مهرداد محمدی راد گفت: یکی از اولی ترین 
نشانه ها برای ضعیفی چشم، تاری دید است، 
ضعیف  با  مستقیمی  ارتباط  تاری  این  زیرا 
را  راد سردرد  دارد.  محمدی  بودن چشم ها 
یکی از نشانه های ضعیف بودن چشم دانست 
ضعیف  عالئم  مهم ترین  از  یکی  افزود:  و 
مدت  طوالنی  سردردهای  ها،  چشم  شدن 
پس از هر بار مطالعه و یا تماشای تلویزیون است.

لخته خون در پا ونشانه های آن

 در بیشتر موارد، یک لخته خون پا به واسطه 
سفرهای طوالنی مدت و بی تحرکی بدن به 
تنگ  فضاهای  در  تحرک  عدم  مثال،  عنوان 
کشش  امکان  که  اتوبوس  یا  هواپیما  مانند 
پاها یا ایستادن و قدم زدن چندان وجود ندارد  
نشانه  از  برخی  با  ادامه  در  گیرند.  می  شکل 

لخته خون  از وجود یک  ها که ممکن است 
خطرناک در پا حکایت داشته باشند، بیشتر آشنا 
می شویم: 1. قرمزی رنگ پوست 2. تورم ناحیه 
قدم، قوزک یا ساق پا 3. گرمای پوست 4. غش 
کردن 5. افزایش ضربان قلب 6. خستگی 7. 
تب 8. حساسیت به لمس 9. سیاهرگ های 
متورم)سطحی، یا اطراف قسمتی از پا که امکان 
پارگی داخلی به شکل کبودی شدید وجود دارد(

رفع عطش در ماه رمضان
 با طب سنتی

برای کاهش تشنگی در ایام روزه داری، می توان 
نسبت مساوی  به  را  و شاهتره،  عرق کاسنی 
تقسیم کرد و در یخچال گذاشت و در فاصله 
افطار تا سحر از آن استفاده کرد. مصرف این 
نوشیدنی، تشنگی طول روز را بسیار کم می کند. 

مصرف زیاد گوشت قرمز می تواند باعث افزایش 
صفرا و تشنگی شود از این رو مصرف آن باید 
محدود شود. البته افرادی که سابقه کم خونی، 
ضعف و افت مکرر فشار خون دارند از این قاعده 
مستثنا هستند. مصرف آب یخ اگر چه در ابتدا 
باعث  نهایت  در  اما  می نشاند  فرو  را  تشنگی 
تشدید تشنگی می شود. هم چنین دوش گرفتن 
در طول روز باعث کاهش حرارت بدن می شود.

هشدار؛ کالهبرداری با ترفند فروش نرم افزار نصب شبکه های ماهواره ای بر روی گوشی موبایل

مجاز  غیر  کاالهای  که  است  افرادی  از  کالهبرداران  استفاده  سوء  برای  مکان  بهترین  البته  و  مجاز  غیر  موارد  فروش  و  تبلیغ  برای  مکان  بهترین  اجتماعی  های  شبکه  و  مجازی  فضای 
این  از  ای  نمونه  در  گفت:  خبر  این  تشریح  در  جنوبی  خراسان  استان  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس  محمدپور  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  کنند.  به  می  خرید 
کالهبرداری ها مجرمان با ایجاد صفحه هایی در شبکه های اجتماعی به تبلیغ و جذب مشتری برای نرم افزار نصب شبکه های ماهواره ای کرده و سپس با ترفند فیشینگ و ساخت یک درگاه 
از طریق صفحه جعلی درگاه پرداخت وارد می شود،  این نوع کالهبرداری هنگامی که کاربر  افزار مطالبه می کنند. وی اظهار داشت: در  اندکی برای خرید نرم  از کاربران مبلغ  پرداخت جعلی، 
آن ها اطالعات کارت کاربران را ثبت کرده و موجودی حساب قربانی را برداشت می کنند. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان خراسان جنوبی ادامه داد: شیوه این کالهبرداران 
اینگونه است که نرم افزارها یا کاالهای ممنوعه و غیرمجاز را ارائه تا پس از آن که کاربر به دام افتاد به دلیل غیر مجاز بودن کاال یا نرم افزار خریداری شده از شکایت منصرف شود، و یا این 
از کالهبرداری های احتمالی به کاربران  ادامه دهند. سرهنگ محمدپور جلوگیری  بتوانند به کالهبرداری خود  از حساب کاربر برداشت می کنند که کاربر به پلیس مراجعه نکند و  که مبالغ کم 
فضای مجازی توصیه کرد: حتما از آنتی ویروس ها و آنتی فیشینگ های قوی استفاده کنند و خرید نرم افزارها و کاالهای خود را از فروشگاه های مرجع و قانونی انجام دهند چرا که احتمال 
تبلیغات  استان خراسان جنوبی تصریح کرد: کاربران دقت کنند که  تبادل اطالعات  و  تولید  پلیس فضای  رئیس  بیشتر است.  به مراتب  فیشینگ در سایت های غیر رسمی  ترفند  با  کالهبرداری 
در شبکه های اجتماعی عموما تبلیغاتی غیر واقعی و کذب است و حتما قبل از خرید از این شبکه ها، صحت گفته های آن ها را به دقت چک کنند. سرهنگ محمدپور در نهایت از هموطنان 
با ما گزارش کنند و هشدار های پلیس را جدی بگیرند. Cyberpolice.ir  بخش تماس  فتا به آدرس   از طریق سایت پلیس  را  با موارد مشکوک آن  درخواست کرد در صورت مواجهه 

یک کشته در برخورد موتور سیکلت با پراید
در شهرستان زیرکوه 

حادثه  در  کوه  زیر  شهرستان  از  ها  گزارش  اساس  بر 
به  پراید  با  موتورسیکلت  یک  برخورد  اثر  بر  که  ای 
دست  رااز  خود  جان  موتورسیکلت  راکب  پیوست،  وقوع 
در  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس  رضایی  داد. 
تشریح این خبر گفت: چهارشنبه شب در اثر برخورد یک 
روستای  در  پراید  دستگاه  یک  با  موتورسیکت  دستگاه 
زخمی  موتورسیکلت  راکب  زیرکوه،  شهرستان  آبیز 
شهدای  بیمارستان  در  جراحات  شدت  علت  به  و  شد 
شهرستان قاین فوت کرد.رضایی علت این حادثه را بی 
احتیاطی و بی توجهی راننده پراید به جلو اعالم کرد.

تاالر و رستــوران کریـــم خــان
32222490 - 09151606836 خیابان ارتش - حدفاصل معلم و غفاریمیزبان جلسات افطاری شما در ماه مبارک رمضان می باشیم

ورودی رایگـان
پخت برنج ایرانی نشانه اعتماد شماست

چای، پنیر، سبزی و خرما رایگان

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

31104

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل
این شماره حتمًا ذخیره شود!

09361779359
امداد باطری سپهر

عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری ایرانی

 و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423
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هیئت محبین االئمه )ع( 
افتخار دارد میزبان مجالس مختلف شما  ) افطاری ، ترحیم، استقبال، عقیقه و...( 

در طول سال بدون دریافت ورودی و با حداقل هزینه ها باشد.
آدرس: بلوار مدرس، مدرس 23، هیئت محبین االئمه )ع(      09155620595

حمـــل اثاثیـــه 
 100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

  09159618581 - فاروقی
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

امروز عده ای به دنبال تحریف 
فرمایشات رهبری هستند

قوسی-صبح روز پنج شنبه همایش بزرگ طالیه 
داران تبلیغ با حضور نماینده ولی فقیه و آیت ا... 
ربانی در سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد. حجت 

االسالم عبادی اظهار کرد: تبلیغ به معنای ابالغ 
مبین است و اتمام حجتی است که بر عالمان دین 
الزم است. اگر ابالغ به مردم صورت نگیرد قطعا 
مواخذه آن ها مشکل عقلی دارد و قاصر، معذور 
است. وی با بیان اینکه مبلغان هم مسئول خودشان 
احساس  این  داد:  ادامه  هستند،  دیگران  هم  و 
مسئولیت جدی است و عالم دین، آن چه را که 
تبلیغ می کند بنا به نیازهای مردم باید اولویت بندی 
شده باشد. نماینده ولی فقیه افزود: مبلغان باید عالم 
به زمان و مکان باشند و اولویت های امروز جامعه 
را  را که روشنگری می کنند  بدانند و مسائلی  را 
امروز عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی  بدانند.  موردی 
مبلغان  دینی،  احکام  و  مسائل  تفهیم  و  بیان  بر 
باید بدانند جامعه مخاطبشان زیر بمباران تبلیغات 
بیگانگان هستند و آن چه که در این امر ضایع می 
شود افکار و اخالق جامعه است و باید دشمن را 
بشناسند و با آنها زاویه بگیرند. عبادی با بیان اینکه 
مقام  فرمایشان  تحریف  دنبال  به  ای  عده  امروز 
معظم رهبری هستند بیان کرد: این شما هستید 
نتواند  کسی  تا  کرده  واکسینه  را  جامعه  باید  که 
فرمایشات ایشان را تحریف کند. نماینده ولی فقیه 
افزود: در امر تبلیغ باید کالم با دلیل عقلی و محکم 
احساسات  با  که  هایی  موقعیت  در  و  شود  بیان 
شود. رعایت  حسنه  موعظه  باید  داریم  سروکار 

آزادی خرمشهر 
شکست بزرگ  استکبار جهانی بود

خراسان  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده   - ایرنا 
جنوبی گفت: آزادسازی خرمشهر شکست بزرگی 
برای استکبار جهانی و پیروزی بزرگی برای ایران 
بزرگی  شکست  خرمشهر  بود.آزادسازی  اسالمی 

برای استکبار جهانی بود.قاسمی پنجشنبه شب در 
یادواره هشت شهید عملیات بیت المقدس درمیان، 
افزود: عملیات بیت المقدس از مهمترین نبردهای 
جنگ تحمیلی است که برتری سیاسی و نظامی 
کشور را نشان داد و به آزاد سازی خرمشهر منجر 
تا  لشکر  از  امروز دیگر خبری  بیان کرد:  شد.وی 
به  آزادی  و  حریت  و  نیست  صدام  مسلح  دندان 
مردم عراق به خصوص شیعیان این کشور بازگشته 
است.به گفته قاسمی ایران اسالمی تنها کشوری 
است که بعد از آمریکا می تواند در دریای مدیترانه، 
اقیانوس آرام و هند مانور نظامی برگزار کند.وی با 
اشاره به اینکه ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران 
اسالمی را کشور تروریستی معرفی می کند، گفت: 
اسالمی  مقاومت  جبهه  در  که  کنیم  می  افتخار 
اندیشه ائمه اطهار)ع( طرح ریزی و اجرا می شود.
وی با بیان اینکه امروز رئیس جمهوری روسیه با 
ورود خود به کشورمان بر دستان مقام معظم رهبری 
بوسه می زند و به رهبر ما افتخار می کند، اضافه 
کرد: سیاستمداران غربی به این نتیجه رسیده اند 
که همانند شخصیت بی نظیر مقام معظم رهبری 
در هیچ کجای جهان وجود ندارد.وی افزود: مردم 
به وظیفه خود عمل کردند و در انتخابات مشارکت 
حداکثری داشتند، به گفته مقام معظم رهبری پیروز 
انتخابات ملت ایران هستند و دولتی که مردم را رها 

کند قطعا شکست خواهد خورد.

ذخیره آب در زیستگاه های حیات 
وحش خراسان جنوبی مناسب است

خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   - ایرنا 
در  مناسب  ها  بارندگی  به  توجه  با  گفت:  جنوبی 
سال زراعی 96- 95 در حال حاضر ذخیره آب در 
مناسب است. استان  زیستگاه های حیات وحش 
آبشخورها  بیشتر  حاضر  حال  در  افزود:  آرامنش 
و چشمه های محل تامین آب مورد نیاز وحوش 
تامین  را  استان  آبی حیات وحش  نیاز  پرندگان  و 
می کند.به گفته وی به صورت مداوم چشمه ها 
و آبشخورهای حیات وحش الیروبی می شوند تا 
مشکل خاصی برای تامین آب حیات وحش استان 
به  یادآور شد: سال های گذشته  نشود.وی  ایجاد 
علت اینکه بیشتر چشمه ها و آبشخورهای استان 
به علت گرمای هوا دچار کم آبی بودند، در فصل 
با  مناطق  برخی  در  وحش  حیات  آب  تابستان 
تامین می شد.به گفته وی در صورتی که  تانکر 
در روزهای باقیمانده فصل گرما منابع آبی حیات 
وحش با مشکل کم یا بی آبی مواجه شود، این اداره 
کل عملیات آبرسانی سیار به وحوش را انجام می 
دهد که در مقطع فعلی نیازی به این کار نیست.وی 
بیان کرد: این اداره کل سالهای گذشته با شناسایی 
با  آبشخور  احداث  به  اقدام  وحوش،  تجمع  محل 
هدف تامین آب مورد نیاز حیوانات کرده است.وی 
با اشاره به خشکسالی های چندین ساله در خراسان 
خشکسالی،  پدیده  17سال  تداوم  گفت:  جنوبی 
حیات  های  زیستگاه  باال،  تبخیر  و  کم  بارندگی 

وحش استان را تحت  تاثیر قرار داده است.

پیش بینی هواشناسی از ادامه گرما تا دوشنبه در استان
ایرنا-کارشناس پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی گفت: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر نبود تغییر 
عمده در شرایط جوی است ، تا روز دوشنبه هوای استان گرم خواهد بود.زارعی افزود: هم چنین امروزظهر برای 

استان افزایش موقت ابر پیش بینی می شود ،در بعضی ساعات هم شاهد وزش تند باد با گرد و خاک خواهیم بود.

مسئوالن خراسان جنوبی برای تحقق ۸ هزار فرصت شغلی تالش کنند

بیش از 15 هزار کالس اولی در نوبت سنجش سالمت

طرح ضیافت مهر و جمع آوری فطریه در ماه رمضان انجام می شود

 لغو دوباره پرواز های ایران ایر و وعده افزایش پروازها بعد از رمضان
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برگزاری کارگاه آموزشی کاهش
 آسیب های اجتماعی کودکان

 مرتبط با فضای مجازی ویژه والدین

های  آسیب  کاهش  آموزشی  کارگاه  حسینی- 
اجتماعی فضای مجازی ویژه والدین دانش آموزان 
برگزار شد. اشرفی معاون اجتماعی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان برگزاری این کارگاه را 
استفاده  خطرات  و  ها  آسیب  شناساندن  هدف  با 
ناصحیح از فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان 
در راستای اجرای طرح تقسیم کار ملی عنوان کرد و 
افزود: تا کنون حدود 900 دانش آموز در مرکز استان 
و شهرستان های تابعه از این کارگاه و مطالب ارائه 

شده در آن بهره مند شدند.

 کنسرت موسیقی سنتی به مناسبت
 هفته میراث فرهنگی و سالگشت

 آزادی خرمشهر

دادرس مقدم-به مناسبت هفته میراث فرهنگی و 
خرمشهر  آزادسازی  سالروز  خرداد  سوم  همچنین 
و  خوانندگی  به  کویر  سنتی  موسیقی  کنسرت 
موسیقی  شهیر  خواننده  معتمدی  محمد  اجرای 

 96 خرداد  سوم  چهارشنبه  عصر   ، کشور  سنتی 
در مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه )بازارچه 
دائمی صنایع دستی( برگزار گردید.در این اجرا که 
با عنوان کنسرت کویر و در دستگاههای مختلف 
با  مردم  نظیر  بی  استقبال  با  و  سنتی  موسیقی 
قطعات  شد   برگزار  بیرجند  فرهیخته  و  فرهنگ 
منتخب محمد معتمدی به آهنگسازی تعدادی از 
گردید. اجرا  بخش  دو  در  موسیقی کشور   بزرگان 

تنها ۵ درصد مواد معدنی
 استان خام فروشی می شود

تسنیم-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به موضوع خام فروشی مواد معدنی گفت: در حال 
حاضر میزان خام فروشی مواد معدنی منطقه به کمتر 

از 5 درصد کاهش یافته و بقیه مواد معدنی در داخل 
استان فرآوری می شود. شهرکی اظهار کرد: ظرفیت 
استخراج  در استان ساالنه 11 میلیون تن ماده معدنی 
است. وی تصریح کرد: در حوزه خاک های صنعتی 
و بنتونیت هم ظرفیت استخراج واقعی استان 180 
تن در سال است و تمام ماده معدنی آهن و منیزیت 

استخراجی در داخل استان فرآوری می شود.

مردم  خراسان جنوبی با مشارکت ۸۵ 
درصدی در انتخابات سنگ تمام گذاشتند

انتخابات  بر  بازرسی  و  نظارت  دفتر  تسینم-رئیس 
مردم  مشارکت  حالی  در  کشور  وزیر  گفت:  استان 
خراسان جنوبی را در انتخابات کم می داند که مردم 
حضور 85 درصدی داشتند.حجت االسالم محمدی 
اظهار کرد: وزیر کشور اعالم کرده که استان کمترین 
مشارکت را در انتخابات ریاست جمهوری داشته و این 
حرف وزیر کشور درست نیست چون خراسان جنوبی 
باالترین  از استان های یزد، مازندران و بوشهر  بعد 
مشارکت را داشته است.محمدی با بیان اینکه: وزیر 
کشور باید مصاحبه خود را در این راستا اصالح کند، 
افزود: این گونه نادیده گرفتن مشارکت و حرف زدن 

وزیر کشور توهین به مردم خراسان جنوبی است.

طرح مدیریت آبخیز
  اجرا می شود

مهر-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از اجرای 
خبر  استان  در  آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  طرح 
داد و گفت: پایلوت این طرح در روستای فتح آباد 
بشرویه اجرایی می شود.ا نصرآبادی عصر چهارشنبه 
جامع  مدیریت  طرح  مستعد  مناطق  از  بازدید  در 
آبخیزداری شهرستان بشرویه گفت: سازمان جنگل 
ها و مراتع کشور درحال حاضر به دنبال تغییر نگاه 
در جامعه است.وی افزود: نتایج عملکرد و فعالیت 
سازمان جنگل ها و مراتع کشور بسیار فراگیر است و 
 جامعه هدفی از روستایی تا استاندار را شامل می شود.

گرامی داشت سالروز 
فتح خرمشهر در بیرجند

سوم  در  خرمشهر  فتح  مناسبت  به  غالمی- 
خرداد1361 مراسمی چهارشنبه شب با حضور تعدادی 
از مردم ، مسئوالن محلی، و فرماندهان یگان های 

مسلح در مسجد امام حسین )ع( بیرجند برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران 
وزارت نیرو استان منصوب شد

تسنیم-وزیر نیرو در حکمی محمد ابراهیم شرکاء 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
را با حفظ سمت به عنوان  رئیس شورای هماهنگی 
کرد. منصوب  استان  در  نیرو  وزارت   مدیران 

حسینی- در پی لغو مجدد تعدادی از پروازهای 
شرکت هواپیمایی ایران ایر در این هفته ، یکی 
هواپیمایی  های  شرکت  حوزه  کارشناسان  از 
روز  کرد: 10  عنوان  آوا  روزنامه  با  تماس  در 
است که این مشکل به وجود آمده و مسافران 
مجبورند دو مسیر را برای رسیدن به مقصد طی 
کنند. وی با اشاره به این که در ساعات پیک 
تعداد مسافران کامل و حتی لیست انتظار هم 
پر است ادامه داد: در ساعات غیر پیک نیز تعداد 
مسافران خوب بوده است و نمی توان گفت به 
اند.  لغو شده  پروازها  این  دلیل کمبود مسافر 
این کارشناس لغو پروازهای ایرالین را تا سه 
شنبه هفته آینده پیش بینی کرد و یادآور شد: 
بیشترین ضرر را این بین ، مردم متحمل می 
شوند، برای مثال مسافری که سرطان داشت و 

باید شنبه به مشهد پرواز می کرد، متاسفانه با 
لغو پرواز باید تا شنبه هفته آینده صبر کند. وی 
حل این مشکل را نیز به دست مردم بیرجند 
دانست و افزود: اگر مردم و سرمایه گذاران در 
توریست  جذب  و  گردشگری  هوایی،  صنعت 
در  رقابتی  بازار  باشند،  داشته  گذاری  سرمایه 
بین آژانس های هواپیمایی ایجاد می شود. به 
گفته وی با ایجاد این شرایط، آژانس ها برای 
از دست ندادن مسافران خود محافظانه کارانه 
تر عمل خواهند کرد تا رضایت مردم را جلب 
کنند، در نتیجه قیمت ها نیز شکسته می شود و 
پایین می آید.در همین باره با سالمی مدیر کل 
فرودگاه های استان نیز گفتگو کردیم که عنوان 
کرد: در این هفته مذاکرات فراوانی با شرکت 
فرودگاه های کشور و مدیر بازرگانی ایران ایر 

داشتیم که مقرر شد پروازهای بیرجند تقویت 
هواپیمای  دو  که  این  به  اشاره  با  وی  شود. 

برای چک  ایر  ایران   MD83 و   MD82
آپ های سالیانه از مسیر خارج شده اند اضافه 
کرد: تا 10 خرداد این وضع ادامه خواهد داشت 

بازخواهد گشت.  قبلی  به وضع  آن  از  و پس 
سالمی با بیان این که برنامه ریزی می کنیم 

که عالوه بر برقراری پروازهای قبلی ، افزایش 
پروازها را پس از ماه رمضان و در 6 ماهه دوم 
سال نیز داشته باشیم خاطرنشان کرد: برنامه  

ریزی های 5  و 10 ساله ما برای شرکت های 
هواپیمایی نیز به همین منظور است. به گفته 

 ، مسافران  تعداد  رمضان  مبارک  ماه  در  وی 
قطعا کاهش خواهد داشت. 

)Ava.news13@gmail.com(

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
با  کاج  ملی  اجرای طرح  پیگیری  از  جنوبی 

هدف کاهش آسیب های اجتماعی در استان 

خراسان  استان  مسئوالن  گفت:  و  داد  خبر 
شغلی  فرصت  هزار   8 تحقق  برای  جنوبی 

کنند.به  تالش  استان  در  شده  هدف گذاری 

گزارش خبرگزاری تسنیم سنجری در دومین 
جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی که با حضور مدیران، روسای 
ستادی و روسای شهرستان های تابعه برگزار 
شد اظهار داشت: حضور حداکثری ملت ایران 
و مشارکت در انتخابات و خلق این حماسه 
از  ناشی  ماه  اردیبهشت   29 در  غرورآفرین 
شعور و بصیرت جامعه و تبعیت از فرمایش 
اعتالی  و  تقویت  و  رهبری  معظم  مقام 
مسئولیت  یادآوری  ضمن  است.وی  نظام 
دولتمردان نظام در پاسخگویی به خواسته ها 
خواست  همکاران  همه  از  مردم  مطالبات  و 
پیش  برنامه های  بیشتر  قدرت  و  قوت  با  تا 
رو را دنبال کنند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 

انجام  کرد:  تاکید  جنوبی  خراسان  اجتماعی 
منظور  به  کیفیت  با  و  هدفمند  بازرسی های 
آموزش  شناسایی،  کار؛  نیروی  از  صیانت 
کارگاه های  در  ایمنی  مسئوالن  استقرار  و 
فرهنگ  ارتقای  و  بهره وری  پرخطر، 
و  کارگری  تشکل های  بین  در  کار  نیروی 
کارفرمایی، ساماندهی اشتغال مجدد مقرری 
به  برگشت  جهت  در  بیکاری  بیمه  بگیران 
کار نیروی کار و نیروی ماهر و صرفه جویی 
در منابع صندوق باید مورد توجه قرار گیرد.

کار  فرهنگ  خانه های  راه اندازی  افزود:  وی 
ورزشی  فرهنگی  مجموعه های  در  تالش  و 
اجرای  کارگری،  مجتمع های  و  کارگران 
آسیب های  کاهش  هدف  با  کاج  ملی  طرح 

اجتماعی در سال 96 جزو اولویت های برنامه 
امور اجتماعی قرار گرفت و در  کاری حوزه 
سال جاری به صورت جدی پیگیری خواهد 
دو  را  فقر  و  بیکاری  مسئول  مقام  شد.این 
و  برشمرد  نظام  روی  پیش  اساسی  چالش 
محرومیت  جغرافیایی،  گستردگی  داد:  ادامه 
فراهم  را  استان  شرایطی  اقلیمی  و شرایط 
تالش  باید  استان  مسئوالن  که  کرده 
و  تالش  و  توان  تمام  با  و  داشته  بیشتری 
اشتغال؛  برنامه های کالن  به  معطوف  توجه 
در جهت تحقق 8 هزار فرصت شغلی هدف 
گذاری شده در سال جاری و تحقق سهم 25 
مردمی  و  اقتصاد  در  تعاون  بخش  درصدی 

کردن اقتصاد گام بردارند.

پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  حسینی- 
استثنایی استان از فعالیت 14 پایگاه سنجش 
سالمت کودکان خبر داد و افزود: پیش بینی 
از 15 هزار و  می شود امسال سالمت بیش 
کالس  وارد  و  سنجیده  آموزش  دانش   500
با اشاره به این که پس  اول شوند. محمدی 
در سایت  آموزان  دانش  اسامی  وارد شدن  از 
وارد  به سایت سنجش  احراز هویت،  و  سناد 
نوبتی  سایت  این  در  کرد:  عنوان  شوند  می 
برای هر دانش آموز در نظر گرفته و بالفاصله 

آنان  سرگردانی  از  تا  شود  می  ابالغ  اولیا  به 
جلوگیری شود. به گفته وی این کار از نیمه 
دوم خرداد تا پایان تیر ادامه خواهد داشت و 
در مرداد نیز کودکان پیش دبستانی در طرح 
و  آموزش  اداره  رئیس  گرفت.  خواهند  قرار 
پرورش استثنایی همچنین با بیان این که بین 
3 تا 10 درصد از این کودکان تحت مراقبت 
درصد  کرد:  اضافه  گرفت  خواهند  قرار  ویژه 
پایین  آموزان بسیار  نابینایی مطلق در دانش 
از  یکی  که  این  بیان  با  است.محمدی  آمده 

اهداف تسهیالت به دانش آموزان ، را میسر 
آنان در مدارس عادی  امکان حضور  ساختن 
دانست و خاطرنشان کرد: این تسهیالت شامل 
عینک ، سمعک ، جراحی قلب و مواردی از 
سقف  باالترین  افزود:  وی  است.  قبیل  این 
تسهیالتی که تاکنون پرداخته ایم 6 میلیون 
است.رئیس  بوده  حلزون  کاشت  برای  تومان 
پایان  در  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره 
را حتما  موارد  این  کرد:  درخواست  والدین  از 
به  را  خود  کودکان  سنجش  و  بگیرید  جدی 

دقایق پایانی موکول نکنند.به گفته محمدی 
در استان 35 مرکز خاص وجود دارد که هزار 
مدارس  این  در  استثنایی  دانش آموز   350 و 
خاطرنشان  هستند.وی  تحصیل  به  مشغول 
کرد: در سال گذشته تعداد 25840 نفر تحت 
پوشش طرح سنجش قرار گرفتند. پیش بینی 
هزار   26 طرح  این  پایان  تا  امسال  می شود 
کودک ارزیابی شوند که از این تعداد حدود 10 
درصد نیاز به مراقبت های ویژه پیدا می کنند.

آقامیری با اشاره به تعداد مدارس استثنایی در  

خاص  مدرسه   28 حدود  کرد:  عنوان  استان 
در استان قم وجود دارد که یک هزار و 766 
دانش آموز استثنایی در این مدارس مشغول به 
تحصیل هستند. وی خواستار همکاری بیشتر 
خانواده های دانش آموزان با شرایط خاص شد 
و افزود: خانواده هایی که دارای فرزندان خاص 
هستند باید به این دانش آموزان اعتمادبه نفس 
مدرسه حضور  در  بتوانند  بهتر  آن ها  تا  دهند 

پیداکرده و به تحصیل خود ادامه دهند.
)Ava.news13@gmail.com(

اداره  اشتغال  و  ها  مشارکت  معاون  کاری- 
در  اجرائی  های  برنامه  درباره  بهزیستی  کل 
ماه مبارک رمضان در استان گفت:  این اداره 
مذهبی  مراسم  این  شدن  برگزار  بهتر  برای 
دارد.  کار  دستور  در  را  هایی  برنامه  هرساله 
حسن رحیمی  با بیان اینکه  طرح ضیافت مهر 
تعداد  افزود:  شود  می  اجرا  شهرستان  هر  در 
10 خانواده برای  بازدید و دلجویی مسئوالن 
مشخص می گردند و  دعوتنامه طرح میهمانی 
خدا  بین خیرین و هم استانی های عزیز توسط 
ادارات بهزیستی شهرستان های استان  توزیع 
می شودوی ادامه داد: درکارجمع آوری فطریه 
از توان و ظرفیت مراکز غیر دولتی و موسسات 
خیریه ای که در استان شاخص هستند کمک 
گرفته می شود.معاون مشارکت ها و اشتغال 

اداره کل بهزیستی  با اشاره به نقش تبلیغات 
افزود: اطالع رسانی از طریق صدا و سیما و 
استان  و  شهرستان  هر  محلی  های  روزنامه 
شهرستانها   در  بنر  نصب   و  پیامک  ،ارسال 
 ، نقدی  های  مشارکت  آوری  جمع  برای  
انجام می شود.رحیمی  فطریه   و  نقدی  غیر 
با اشاره به اینکه  سبد غذائی بین مددجویان 
شود  می  توزیع  استان  در  بهزیستی  ادارات 
افزود: مراسم افطاری در شهرستانها و مراکز 
خیریه و غیر انتفاعی در استان برای پذیرائی 
انجام  نیازمندان  و  معلوالن  و  مددجویان  از 
شود.وی  می  تجلیل  خیرین  از  همچنین  و 
بیان کرد:  بازارچه هایی به منظور معرفی و 
شناساندن دستاوردهای معلوالن و مددجویان 
در روزهای جمعه )سه تا نماز جمعه( و معرفی 

فعالیت های بهزیستی در قالب بروشور ، پمفلت 
تشکیل می شود.   وی از اجرای طرح شکرانه 
سالمت  در ماه مبارک رمضان )کسر چهار رقم 

آخر فیش حقوقی( نام برد و خاطر نشان کرد 
همه  کارکنان ادارات کل و شهرستان در استان 

می توانند در این امر خیر شرکت کنند.رحیمی 
یاد اور شد: کمیته برنامه ریزی درباره  چگونگی 
جمع آوری فطریه در پایان ماه مبارک رمضان 

تشکیل می شود و  فطریه توسط مراکز دولتی 
و خیریه تحت نظارت استان  جمع آوری خواهد 

شد.وی خاطر نشان کرد: مسئوالن در طول ماه 
مبارک رمضان از مراکزی که در مقوله ترک 
  )  TS( اعتیاد به صورت جمعی فعالیت   دارند 
 بازدید خواهند کرد.وی عنوان کرد: اداره کل 
بهزیستی و ادارت بهزیستی سراسر استان برای 
دریافت نذورات و کمک های مردمی اعم  از 
نقدی و غیر نقدی به منظور برگزاری مراسم 
افطاری برای مددجویان و معلوالن و نیازمندان 
اعالم آمادگی می کند و شماره حساب مشارکت 
نزد  استان  بهزیستی  کل  اداره  مردمی  های 
تعاون   400091434520101   توسعه  بانک 
مردمی  های  مشارکت  حساب  شماره  و 
ملت    بانک  نزد  استان  بهزیستی  کل  اداره 
باشد.  می  منظور  بدین    2345203959

)Ava.news12@gmail.com(

لزوم همکاری مسئوالن و مدیران  با سمن ها و مشاوره با جوانان
توانمندی  صمیمی  نشست  دومین  کاری-   
با  سمن ها  و  استان  منتخب  جوانان  های 
سالن  در  خرداد   4 پنجشنبه  بیرجند  فرماندار 
شد.فرماندار  برگزار  فرمانداری  اجتماعات 
بیرجند عنوان کرد:  نقش جوانان در مسائل 
که  است  رنگی  پر  نقشی  تصمیم  گیری ها  و 
مختلف  قسمت های  در  می توانند  مدیران 
اجرایی  به عنوان مشاور از آنها استفاده کنند و 
باید سازمان مردم  نهاد با رویکرد توسعه ورزش 
در بیرجند راه اندازی شود.علی ناصری با بیان 
ویژه ای  نگاه  جوانان  به  مسئوالن  باید  اینکه 
داشته باشند و در مسائل با این قشر مشورت 
کنند. افزود: مسائل ملی جوانان در شهرستان 
دسته  بندی شده و راهکارها به سازمان ها و 
وزارت خانه های مربوطه برای حل و پیگیری 
منعکس می شود.فرماندار بیرجند یاد آور شد: 
سال گذشته حدود 100 درصد از تعهد اشتغال 
بیرجند جذب  اجرایی شهرستان  دستگاه های 

شده که برخی از این اشتغال ها به کارگیری 
ایجاد  اشتغال های  برخی  و  دولتی  نیروهای 
با  با اجرای پروژه ها بوده است. ناصری  شده 
در  اشتغال  ایجاد  ما  بیشتر هدف  اینکه  بیان 
بخش خصوصی است افزود: هر سال تعهد و 
ابالغ  جنوبی  خراسان  استان  اشتغال  سهمیه 
این سهمیه  به جذب  ملزم  ادارات  و  می شود 
ویژه  نگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی  هستند. 
مشاور  کارگیری  به  در  جوانان  به  مسئوالن 
تواند  می  ادارات  کل  مدیران  توسط  جوان 
در   بهتر  مدیریت  و  در جوانان  انگیزه  موجب 
فرماندار شهرستان  شود.  ادارات  اجرایی  بدنه 
در  جوانان  نقش  کرد:  خاطرنشان  بیرجند 
مسائل و تصمیم گیری ها نقش پر رنگی است 
که مدیران می توانند از جوانان به عنوان مشاور 
اینکه  بیان  با  استفاده کنند.ناصری  کنار خود 
جوانان  حوزه  در  اعتبارات  مشکل  رفع  برای 
پیشنهاد شده تا سازمان مردم نهادی به عنوان 

افزود: یکی  بنیادی در این بخش فعال شود 
از درخواست های سمن ها به رسمیت شناخته 
شدن است که این امر مهم باید پیگیری شود.

وی راه اندازی سازمان مردم نهاد فراگیری با 
رویکرد توسعه ورزش را خواستار شد و اظهار 

کرد: تمام سازمان ها باید مکلف به همکاری با 
سمن ها شوند.فرماندار شهرستان بیرجند یادآور 
شد:  مناسب سازی اماکن و معابر را نسبت به 

گذشته رضایت بخش است و  تمام دستگاه های 
هستند. کار  این  اجرایی  به  مکلف  اجرایی 

سهم استخدام معلوالن
 در دستگاه های دولتی اجرایی شود

مدیر بهزیستی بیرجند هم در این جلسه بیان کرد:  
لزوم مناسب سازی معابر و اماکن عمومی برای 
معلوالن مشهود است و در دو سال گذشته این 
موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته 
و در بیرجند با حمایت فرمانداری کارهای مناسبی 
انجام شده است. شرفی افزود: سال گذشته بازدید از 
اماکن عمومی و پارک و خیابان های پرتردد بیرجند 
دنبال شد.مدیر  آن  سازی  مناسب  و  داشتیم  را 
بهزیستی بیرجند اشتغال معلوالن را کار بسیار مهمی 
دانست و افزود: دستگاه های اجرایی باید بیش از 3 
درصد از ظرفیت استخدامی خود را به معلوالن 
اختصاص دهند.شرفی با تاکید بر اینکه باید دستگاه 
های اجرایی این قانون را در دستور کار قرار دهند، 
تصریح کرد: این موضوع می تواند امکان فرصت 
حضور و بهره مندی از توانایی و ظرفیت معلولین 
 را در توسعه اقتصادی و عمرانی کشور فراهم کند.

عکس :کاری

عکس:کاری
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َدَقةَ لُتطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ إنَّ الصَّ

صدقه، خشم پروردگار را فرو می نشاند.
)کنزالعمال، ح161143 (

صادقی: جوان سازی کابینه اولویت 
رئیس جمهور منتخب است

اسالمی  در مجلس شورای  تهران  مردم  نماینده   
دوره  در  امید  و  تدبیر  دولت  تداوم  به  اشاره  با 
جوان  کرد:  عنوان  جمهوری  ریاست  دوازدهم 
سازی کابینه یکی از اولویت های مهم در برنامه 
صادقی  شد.  اعالم  منتخب  جمهور  رئیس  های 
گفت: کاندیدای منتخب در هر دولتی باید صداقت 
باشد  داشته  خود  امور  تمامی  در  را  رفتار  و  گفتار 
ضمن این که نباید شعارها و گفته هایی که قبل 
از انتخاب شدن عنوان کرده است را فراموش کند.

ترقی: “میرسلیم” تنها نامزد حزبی 
انتخابات ریاست جمهوری بود

است  معتقد  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
میرسلیم تنها نامزدی بود که به صورت حزبی وارد 
انتخابات شد و دیگر نامزدها با شرایط انتخابات حزبی 
در این عرصه حضور نیافتند. حمیدرضا ترقی در رابطه 
با الزمه های انتخابات حزبی اظهار داشت: انتخابات 
حزبی چند شاخصه دارد و در وهله اول نامزدها باید 
بر اساس یک فرآیند دموکراتیک و از درون احزاب 

خود برای حضور در عرصه انتخابات گزینش شوند.

به جای بهانه های سیاسی وارد بازی 
شیرین مردم ساالری دینی شوید

توییتر  در  پستی  انتشار  با  جهانگیری  اسحاق 
سیاسی  بهانه  روزها  این  که  نوشت:کسانی   خود  
ملت  قاطع  پیروزی  در  اگر  و  اما  و  تراشند   می 
می کنند به جای تلخ کردن کام مردم، وارد بازی 

شیرین مردم ساالری دینی شوند.

افراطی  و تندرو خواندن رقبای 
انتخاباتی کار نادرستی است

گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام  خاتمی  ا...  آیت 
انتخابات تمام شده ولی باید حرمت رقبای انتخاباتی 
را نگه داشت، آن چنان که رقبا هم باید باور کنند 
این آقایی که رأی آورده و منتخب اکثریت ملت قرار 
گرفته و تنفیذ شده است، او هم حرمت و مشروعیت 
دارد، اما نباید منتخب محترم هم رقبا را دست کم 
بگیرد، همیشه تحقیر رقبا، افراطی خواندن و تندرو 

خواندن رقبا کار نادرستی بوده است.

آخوندی: گفتمان  اصیل اصولگرایی و 
اصالح طلبی به صحنه سیاسی بازگردد

اصیل  گفتمان های  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
باید به صحنه سیاسی  اصولگرایی و اصالح طلبی 
بیشتر  اکنون  هم  افزود:  آخوندی  بازگردد.  کشور 
کسانی که پرچم اصولگرایی را در دست دارند، هیچ 
بیشتر  و  اند  نبوده  اصولگرایی  تاریخ  در  کدامشان 
االن  اصولگرا می شناسید  عنوان  به  را که  کسانی 
پرچم دست آنها نیست، بلکه در دست عده ای دیگر 

است و مشکل اصلی اینجا است.

بار دیگر به دنیا نشان دادید که هیچ کس 
نمی تواند یک ایرانی را تهدید کند

وزیر امور خارجه گفت: روز جمعه پای صندوق های 
رای آمدید و سرنوشت خود را انتخاب کردید و یک 
بار دیگر به دنیا نشان دادید که هیچ کس هیچگاه 
جواد  محمد  کند.  تهدید  را  ایرانی  یک  نمی تواند 
روبه رو  بهتری  با شرایط  امروز  اگر  افزود:  ظریف 
هستیم به برکت وجود شما مردم است؛ اگر امروز 
برای تهیه دارو نیاز نیست که از انواع روش های 
خاطر  به  کنیم،  استفاده  غیرانسانی  و  غیرمعمول 
خاطر  به  بلکه  نیست،  کردند  مذاکره  که  کسانی 

شما مردم هوشمند است.

درباره سند 2030 حق تحفظ داریم

از  هایی  بخش  که  این  بیان  با  دادگستری  وزیر 
های  آموزه  مقررات،  قوانین،  با  که   ۲۰3۰ سند 
دینی، فرهنگ و سنت های ملی ما مغایر است در 
کشور هرگز اجرا نشده و نخواهد شد، گفت: بیانیه 
یونسکو در خصوص گسترش آموزش، آزمایشگاه، 
که  دارد  موضوعاتی  سالمت  و  ورزش  کتابخانه، 
مورد قبول ایران است، اما در بحث فرهنگی چون 

با فرهنگ مان سازگار نیست، حق تحفظ داریم.

روزنامه روسی: مردم ایران به برقراری 
روابط سازنده با دنیا و غرب رأی دادند

 یک روزنامه روسی در تحلیلی از نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری ایران نوشت: پیام این انتخابات 
روابط  برقراری  روند  ادامه  به  ایران  مردم  رأی 

سازنده این کشور با غرب و همه دنیا بود.

کورکر: نمی توانیم در تقابل با ایران 
خود را به برجام محدود کنیم

در  آمریکایی  جمهوری خواه  سناتور  کورکر  باب 
رابطه با تصویب طرح ضدایرانی در کمیته روابط 
خارجی سنا،گفت: دیگر نمی توانیم اجازه دهیم که 
توافقنامه هسته ای با ایران، سیاست ایاالت متحده 
در خاورمیانه را به ما دیکته کند. این طرح، گام اول 
مهمی در این راستاست که باالخره ایران را نسبت 
به اقدامات غیرهسته ای ثبات زدایش پاسخگو نگه 
پیش بینی  ما  از  بسیاری  که  طور  همان  داریم. 
هسته ای،  توافق  اجرای  زمان  از  می کردیم، 
طرح  این  است.  شده  بیشتر  ایران  سرکشی های 
فراحزبی، ابزارهای بیشتری در اختیار دولت  ترامپ 

قرار می دهد تا تهران را پاسخگو نگه دارد.

دولت روحانی رکورد تخلفات را شکسته است

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  دلیگانی  حاجی 
قانون  از  جلوگیری  برای  که  این  بیان  با  مجلس 
گریزی دولت پیشنهاد تشکیل کمیسیون نظارت بر 
اجرای قوانین مطرح شده است، گفت: متاسفانه دولت 
یازدهم بیشترین تخلفات قانونی را مرتکب شده است 
و ما فراموش نکردیم که رسانه های منتقد دولت قبل در خصوص اجرای 
قانون چه نوع برخوردی داشتند اما امروز تنها شاهد سکوت رسانه ای هستیم.

اولین اولویت دولت جدید از نظر عارف

رئیس فراکسیون امید گفت: اولویت دولت دوازدهم 
اقتصادی،  موضوعات  به  توجه  است.  مشخص 
اشتغال، معیشت مردم، آسیب های جدی اجتماعی و 
موضوعات زیست محیطی باید در اولویت کار دولت 
جدید قرار بگیرند. عارف افزود: مردم از خرداد 9۲ 
تاکنون با حمایت شان از گفتمان اصالحات ما را شرمنده خود کردند. االن 

زمان پاسخگویی به مطالبات مردم است.

رسانه ملی انتقادات هر دو طرف را به جان خرید

 رئیس رسانه ملی مهم ترین وظیفه صداوسیما را حفظ 
آرامش جامعه و امنیت کشور در میان رقابت های 
انتخاباتی نامزدها دانست و گفت: رسانه ملی به خوبی 
توانست از عهده آن برآید و با سعه صدر انتقادهای هر 
دوطرف را به جان خرید. عسکری عزت و سرافرازی 
را از آن همکاران رسانه ملی دانست که با وجود اتهام های بی اساس جانبداری، 

توانست رضایت مردم را که درک باالیی از سیاست دارند، جلب کند.

نیروهای  مردمی  جبهه  عضو 
روحانی  آقای  کرد:  اظهار  انقالب 
مختلف  های  ظرفیت  از  تنها  نه 
نقد  گونه  هر  بلکه  نکرد  استفاده 
مختلف  الفاظ  با  را  دلسوزانه 
سرکوب  ناپسند  های  روش   و 
سیاسی  فعال  این  کرد.  می 
تاکید  باره  همین  در  اصولگرا 
عام  مالء  در  مساله  این  کرد: 
در دولت  افتاد؛  می   اتفاق 

نیز  مدیریتی  پایین  های  الیه   
کمترین ندای متفاوت با راه و رسم 

خود را سرکوب می کرد. 
رضا روستا آزاد با اشاره به اولویت 
کرد:  اظهار  دوازدهم  دولت  های 
که  اهدافی  ترین  مهم  از  یکی 
باشد، مسئله  پیگیر آن  باید  دولت 
معیشت مردم و اقتصاد است. وی 
افزود: بیکاری در حال حاضر بسیار 
به  مواردی  در  و  شده  دهنده  آزار 

گرسنه  مردم  که  است  حدی 
مردمی  جبهه  عضو  خوابند.  می 
نیروهای انقالب در ادامه با اشاره 
مساله  به  دولت  توجه  لزوم  به 
فرهنگ  مساله  گفت:  فرهنگ 
بسیار موضوع مهمی است که در 
به  این زمینه تجهیز صدا و سیما 
توانمندی های جدید برای مقابله 
و رقابت با کانون های مستقر در 
اهمیت  دیگر،  جاهای  و  آمریکا 
پاسخ  در  آزاد  روستا  دارد.  زیادی 
دولت  که  این  بر  مبنی  سوالی  به 
همه  از  تواند  می  قدر  چه  آینده 
امور کشور  اداره  برای  ها  ظرفیت 
بهره ببرد، گفت: آقای روحانی در 
دوره قبل درباره استفاده از ظرفیت 
های مختلف صحبت کرد، اما در 

عمل طور دیگری شد. 

موفقیت دولت است که صحبتی از کاهش تورم نمی شود
رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
سازمان برنامه و بودجه گفت: این 
که  است  یازدهم  دولت  موفقیت 
ریاست  انتخاباتی  های  رقابت  در 
برنامه  از  کاندیدایی  جمهوری، 
سخنی  تورم،  کاهش  برای  خود 
با تقدیر و  نیاورد. نوبخت  به میان 
انتخابات  از حضور مردم در  تشکر 
۲9 اردیبهشت گفت: موضوع ممتاز 
این انتخابات، حضور همه ایرانیان 
کشور  از  خارج  چه  و  داخل  چه 
است و با یک جلوه، اعتقادشان را 
و  دادند  نشان  ایران  اعتالی  برای 
مردم ساالری واقعی را به نمایش 

گذاشتند.
وی اضافه کرد: اگر بر پایه میزان 
به  بخواهیم  انتخاب  و  مشارکت 
امتیاز  بدهیم،  امتیاز  ایران  مردم 

بسیار ارزشمندی نسبت به انتخابات 
این  ما  برای  آنها  و  دارند  گذشته 
کارهای  تا  کردند  ایجاد  را  فرصت 

نیمه تمام را تمام کنیم. 
نوبخت با تاکید بر این که از فردای 
به  خدمت  تداوم  انتخابات،  از  بعد 
تصریح  داشتیم،  نظر  مد  را  مردم 
سیاسی  منازعات  درگیر  اگر  کرد: 
توسعه،  که  اصلی  هویت  شویم، 
پیشرفت و رفاه مردم است، مغفول 

خواهد ماند. سخنگوی دولت با بیان 
این که در چهار سال گذشته تمامی 
شاخص ها مثبت و امیدبخش بوده، 
کاهش،  موارد،  این  از  یکی  گفت: 
بود  اقتصادی  رشد  و  تورم  کنترل 
به  هفت  منفی  اقتصادی  رشد  که 
مثبت هفت تبدیل شد و در رقابت 
های انتخاباتی هم دیدیم که هیچ 
از   ، بر خالف سال 9۲  کاندیدایی 

تورم و کنترل آن حرفی نمی زد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه :
روحانی هر گونه نقد را با روش های ناپسند سرکوب کرد

روستا آزاد فعال سیاسی اصولگرا :

اجرای نمایش نامه »بوتیمار« در طبس * عکس:ایرناگرامی داشت سالروز فتح خرمشهر در بیرجند * عکس: ایرنابرگزاری یادواره هشت شهید عملیات بیت المقدس در شهرستان درمیان *  عکس:ایرنا

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

دعوت به همکاری
 داربست بند

 به صورت دستمزدی
متقاضیان به همکاری 

با شماره  09153634120
تماس حاصل فرمایند.

کافـه کبـاب
آماده قبول سفارش از مجالس  شما 

در ماه مبارک رمضان
شله قلمکار مشهدی- سوپ جو 

آش رشته    همه روزه 
خیابان محالتی حدفاصل 13 آبان و مدرس 

مهدوی کیا - زمانیان
05632430452 -09155622633




