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سرمقاله

برکت رمضان
 در سفره های ساده افطار

* امین جم

رمضان ماه ضیافت خدا از راه رسید. در فضیلت و 
این ماه همین بس که در میان ماه های   شرافت 
آمده  قرآن  در  آن  نام  که  است  ماهی  تنها  قمری 
شده  یاد  خدا  ماه  ا...  شهر  عنوان  با  آن  از  و  است 
است ماهی که ظرف وجود قرآن است. در رمضان 
رحمت  و  لطف  پر  آغوش  در  انسان  لحظه  هر 
خداوندی است و همه بر سر خوان گسترده رحمت 
نزدیک  برای  ها  بهانه  و  زنند  می  زانو  خداوندی 
 شدن به خداوند به دِل هر روزه داری الهام می شود 
یکی با ختم قرآن، یکی با دعا و نیایش و یکی با 
دنبال  به  ای  وسیله  به  کس  هر  دادن،  افطاری 
این  برکات  از  حداکثری  ثواب  و  سود  آوری  جمع 
بزرگ  خوان  این  از  قلبش  وسعت  به  و  است  ماه 
 بهره می برد. این ماه زمینه ای را فراهم می کند 
تا دل های مومنان و پاکان به سمت نیاز های اساسی 
) صفحه ۲  در  سرمقاله  ادامه   (  ... شود  داده  سوق   جامعه 

طالی کثیف شهر 
مدفون زیر خاک ها

  نباید منتظر باز شدن درهای بسته باشیم! / هیچ رئیس جمهوری در ایران نداریمکه با رای حرام روی کار آمده باشد/ آیت ا... اراکی: سند ۲0۳0 بزرگترین ظلم در حق »زنان« است / حیدر پور: عربستان در حال اجرای نقش صدام در دهه 80 است / امیر اسماعیلی: نیروهای مسلح با تهدیدکنندگان ایران مماشات ندارند / آیت ا... هاشمی شاهرودی: بحرین از شعله ور کردن آتش فتنه قومی   / صفحه8

 عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب:

مخالفان روحانی
دچار شکاف می شوند

سردار نقدی: 

سازش با آمریکا 
به نفع ویالنشین ها است

سردار شریف :

دشمنان جرات نزدیک شدن
به مرزها  را ندارند

صادقی:

دولت نباید درگیر 
کشمکش های فرسایشی شود

قاضی پور:

 اصرار دولت روحانی 
به اجرای ۲0۳0 خالف قانون است

عارف:

حفظ مطهری و پزشکیان، نواب رئیس فعلی 
مجلس خط قرمز این فراکسیون خواهد بود.

        موزه اکبریه بیرجند عنوان
 موزه برتر کشور را کسب کرد

 صفحه ۷

انتقال ندادن خط های تلفن قدیمی 
تخلف است

صفحه ۷

برگزاری جشنواره عکس حرفه ای
 و موبایلی ماه رمضان در خراسان جنوبی

صفحه ۷

آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
و برخورد با خودروهای مزاحم

صفحه ۷

سازش ۲5 درصدی پرونده های 
طالق توافقی در نهبندان

صفحه ۷

این جا هنوز
        امید زنده است ...

صفحه 3

صفحه 8 صفحه 8 صفحه 5 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر با موضوع بررسی نامه های سه کمیسیون عمران، خدمات و فرهنگی و پیگیری ساخت کارخانه 
کمپوست )تجزیه موادآلی موجود در زباله های فساد پذیر( و جمع آوری زباله های عفونی مطب پزشکان برگزار شد.مدیح شهردار بیرجند 
با بیان این که بیش از 1 میلیارد تومان برای ساخت سوله و زیرساخت های کارخانه کمپوست هزینه شده است عنوان کرد: برای جذب 
سرمایه گذار با 9 شرکت خصوصی مذاکره کردیم که اعالم کردند چون تناژ تولید زباله کمتر از 100 تن است سرمایه گذاری توجیه 
اقتصادی ندارد. وی با اشاره به این که با مصوبه شورای شهر برای اخذ وام به بانک شهر درخواست دادیم ادامه داد: با توجه به طوالنی 
شدن روند اخذ وام از این بانک، اگر موافق هستید از بانک ملی یا رفاه که اعالم آمادگی نیز کرده اند وام دریافت کنیم.شهردار با گالیه 
از این که چرا از ابتدای کار تاکنون حتی یک نفر از اعضای شورا برای بازدید از روند کار نیامده اند اضافه کرد: شهرداری علی رغم رکود مالی 
که داشت بیکار نبوده و بسترهای کارخانه را فرآهم کرده است. »خانزاد« معاون خدمات شهری شهرداری نیز درباره جمع آوری زباله های عفونی 

مطب پزشکان عنوان کرد: سال 94 تحت نامه ای که شورا به شهرداری ابالغ کرد، موظف شدیم که کار جمع آوری ... ) ادامه خبر در صفحه 7 ( 

روستا آزاد فعال سیاسی اصولگرا : 

روحانی هر گونه نقد را 
با روش های ناپسند سرکوب کرد

به منظور ارائه خدمات بانکی هماهنگ به مردم متدین و روزه دار استان 

ساعت کاری باجه عصر شعب کشیک

 بانک های استان به شرح ذیل اعالم  می گردد.

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14/۳0 الی 16/۳0 

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان خراسان جنوبی

ضمن تشکر از عزیزانی که ما را در مراسم تشییع و تدفین 

شادروان سید سعید جمالی حصاری 
)پدرخانم آقای دکتر رخش خورشید(

 یاری فرمودند به استحضار می رساند: جلسه ترحیم آن مرحوم امروزیکشنبه 96/۳/7  از ساعت 5/۳0 
 الی 6/۳0 بعدازظهردر محل هیئت ابوالفضلی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما  مورد  امتنان است.

دکتر رخش خورشید وفامیل وابسته

خانواده های محترم عجمی و نسیمی
درگذشت حاج محمدرضا عجمی را حضور شما تسلیت گفته
   از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی

 و برای بازماندگان محترم  صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

شرکت فراز دانه آوند- شرکت کشاورزی فالت شرق کویر

شلـه اصـل مشهـد
 با کیفیت عالی و قیمت مناسب
همه روزه در ماه مبارک رمضان
 از ساعت 17/۳0 الی 19/۳0 

هیئت آزادگان بیرجند معلم 45 ، نبش آزادگان 7
09۳07885911 /09151649554

سپاس و قدردانی 

بدینوسیله از کلیه سروران ارجمند، بستگان، همسایگان ، ادارات ، نهادها و کلیه عزیزانی 
که از راه دور با تشریف فرمایی، اهدای تاج گل، چاپ آگهی و بنر، اعالمیه، تماس تلفنی

 و خدمات در مراسم تشییع و تدفین ، ترحیم و هفتم مادر و خواهر عزیزمان 

مرحومه فاطمه کبری اطلسی مقدم
 ما را مورد لطف قرار داده و ابراز همدردی نموده اند، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.

خانواده های: اطلسی مقدم، مقرنسی و قادری

آگهـی مزایـده
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: صرفا تامین کاالهای مورد نیاز فروشگاه های 
زندان مرکزی و بازداشتگاه عمومی بیرجند را از طریق مزایده واگذار نماید. لذا خواهشمند 
 است ظرف مدت 3 روز نسبت به دریافت فرم های مزایده به آدرس این نمایندگی بیرجند -

غفاری 5/2 فرعی اول مراجعه نمایید و همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
3223۷286 تماس حاصل فرمایید. ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

فروش یا معاوضه یک واحد تجاری صفر )دفتر کار( حدودا 80 متری
 بسیار شیک از مجتمع اردیبهشت واقع در خیابان بهشتی 6 و 8 

تلفن تماس: 09034592894

جناب آقای دکتر حیدر رئیسی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون  اداری و مالی دانشگاه بیرجند
 که مؤید حس سابقه ، توانایی  و تجارب ارزشمند شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن قدردانی 
 از زحمات جناب آقای دکتر غالمرضا زمانی موفقیت و بهروزی شما عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت کوشا رخشان نوین شرق

به یک نفر خانم با حداقل 5 سال سابقه کار بیمه
 و مسلط به برنامه فناوران و صدور کلیه رشته ها نیازمندیم. 

بیمه آسیا نمایندگی خیاط     شماره تماس: 32231188
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ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ازهفتم خرداد ماه

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 96 از 
روز یکشنبه، هفتم خرداد ماه 96 از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آغاز می شود. حسین توکلی اظهار داشت: دفترچه 

انتخاب رشته و اطالعیه تکمیلی ثبت نام آزمون نیز همزمان با اطالعیه ثبت نام داوطلبان بر روی سایت قرار می گیرد.

سرمقاله

برکت رمضان
 در سفره های ساده افطار
* امین جم

) ادامه سرمقاله در صفحه 1 (  و آن رسیدگی به محرومان 

بسیار  که  چیزهایی  از  است.یکی  نیازمندان  و 
پهن  مهمانی  سفره  و  دادن  اطعام  دارد  اهمیت 
کردن برای اقوام، خویشان، فقیران و مستمندان در 
راه رضای خداست و چه نیکوست افراد در حد توان 
خود مهمان دوستی و مهمان نوازی و مهرورزی 
را که از صفات سخاوتمندان است را به جا بیاورند.

این سنت حسنه همواره در حکم یکی از برکات 
ماه مبارک رمضان بوده و بر آن تاکید شده است. 
پیامبر )ص( فرمودند: » هر کس از شما مومن روزه 
داری را در این ماه افطاری دهد ، برای اوست در 
مقابل این عمل ثواب آزاد کردن بنده و آمرزش 
گناهان گذشته اش، اگر چه به یک نصفه خرما و یا 
 یک جرعه آب باشد.« امام صادق )ع( می فرمایند:

یک  کفاره  دهد  افطاری  را  مومنی  که  کسی   «
)ع(  مومنان  امیر  او شمرده می شود«  گناه  سال 
تقویت  با غذا خوردن جسم   « : فرمایند  نیز می 
تقویت  انسان  روح  دادن  غذا  با  و  شود   می 
می گردد.« به همین دلیل مومنانی که آمیزه های 
دینی خود را دنبال می کنند تمام تالش خود را 
بیشترین  شریف  ماه  این  از  تا  گیرند  می  کار  به 
بهره را برده و سرمایه پربرکتی را نیز برای آخرت 
خود فراهم کنند و می توان گفت در این میان ، 
پذیرایی از روزه داران در مراسم افطار ساده ترین 
کاری است که فرد مومن می تواند انجام دهد و به 
تبسم رضایت بخش خداوند نزدیک شوند. اما نکته 
این جاست که این عمل پسندیده گاهی از مسیر 
خود خارج شده و ضیافت های مجلل برخی راه را 
برای فراموش شدن ارزش های این ماه پربرکت 
باز می کند و حتی برخی سازمان ها و نهادها نیز 
رقابت  با هم  افطار مجلل  برگزاری مراسم  برسر 
چنین  هزینه  که  است  حالی  در  این  و  کنند  می 
ریخت و پاش هایی از بیت المال است. خوشبختانه 
ای نامه  بخش  طی  استاندار  شدیم  خبر   با 

بیت  از  افطاری  دادن  از  که  است  کرده  توصیه 
المال خودداری کنند که قابل ستایش است. چرا 
افرادی  به  افطاری دادن  المال  بیت  با هزینه  که 
ارزش  گذاشتن  زیرپا  واقع  در  نیستند  نیازمند  که 
های اسالمی است. از طرفی دیگر متاسفانه چشم 
و هم چشمی و زیاده خواهی ها آن قدر همه گیر 
افطاری ساده  برای محافل  جایی  دیگر  که  شده 
های  سفره  که  افرادی  از  تعدادی  و  نمانده  باقی 
رنگین افطاری پهن می کنند به دنبال خودنمایی و 
برآورده شدن نیاز های دنیوی شان هستند و مردم 
را در دام رقابت، تفاخر و ریا انداخته که هیچ رنگ 
از خدا و معنویت در آن دیده نمی شود.  و بویی 

از تجمالت و اسراف در  پر  افطاری هایی  چنین 
فرهنگ دینی ما جایگاهی ندارد و مذموم شمرده 
به همه کسانی  توان  را نمی  این  البته  می شود. 
تعمیم  دارند  افطاری  مراسم  برگزاری  قصد  که 
داد. چرا که افطاری دادن به فقرا عالوه بر ثواب 
افطاری، انفاق نیز محسوب می شود. اما افطاری 
است  برخوردار  اهمیت خاصی  از  به خویشاوندان 
و فرصت خوبی برای دلجویی از یکدیگر ، صله 
ارحام و برطرف کردن مشکالت عاطفی و مادی 
اقوام می باشد. البته خوب است سفره های افطاری 
ساده را برای فقرا و عائله مندان و آن هایی که 
توان مالی ندارند پهن کرد و مومنان برای افطاری 
ها،  حسینیه   ، مساجد  سراغ  به  است  بهتر  دادن 
پارک ها بروند. در روایات داریم اگر به همه روزه 
اگر  اما  پاداش دارد  افطاری بدهیم ثواب و  داران 
به سراغ افرادی که بضاعت مالی مناسبی ندارند 
برویم پاداش مضاعفی دارد. مقام معظم رهبری نیز 
گسترش سنت خوب افطاری های ساده در مساجد 
ماه  در  بسیار شایسته  کارهای  از  را  ها  خیابان  و 
رمضان برشمرده است و با انتقاد از اسراف و زیاده 
 : افزودند  اشخاص  بعضی  افطاری های  در  روی 
در  ساده  های  دادن  افطاری  سنت  است  مناسب 
توجه همه کسانی  مورد  معابر عمومی  و  مساجد 
قرار گیرد که در ماه رمضان نیت بذل و بخشش 
و گشاده دستی دارند . از خداوند می خواهیم به ما 
توفیق دهد از برکات این ماه عظیم با برپایی سفره 
های ساده افطاری بهره مند گردیم و هر کدام از ما 
بتوانیم افطار فقیری را فراهم کنیم و ما را از روزه 
یادمان  گاه  هیچ  و  نمایند  محسوب  واقعی  داران 
نیست  نیازمندان  به  تنها غذا دادن  انسانیت  نرود 
وقتی که به اندازه آن فقیر و نیازمند گرسنه باشیم 

و غذایمان را به او بدهیم ارزش دارد .

موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی 
صاحبان مشاغل اعالم شد

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( 
خردادماه است. وی با اشاره به قانون مالیات های مستقیم مصوب 
سال ۱۳9۴ افزود: مودیان محترم مالیاتی به منظور بهره مندی از 
معافیت مالیاتی برای عملکرد سال 9۵، حداکثر تا ۳۱ خردادماه 
سال جاری مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند. معاون 
خاطرنشان  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مستقیم  های  مالیات 
کرد: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه 
مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، عالوه بر اینکه مکلف 

به پرداخت مالیات می باشند مشمول جرایم نیز خواهند شد.

ایرنا-وزیر صنعت، معدن و تجارت شاه بیت 
توسعه صنعتی کشور را صادرات برشمرد 
و از برنامه ریزی برای افزایش 2۵ درصدی 

صادرات غیرنفتی تا پایان سال خبر داد. 
وی با تاکید بر لزوم توجه به حوزه آموزش 
در موضوع صادرات، افزود: واحدهای تولیدی 
باید همگام با ارائه آمار تولید خود، به حوزه 
صادرات و ارایه آمار صادرات محصوالتشان 
نیز به صورت ویژه توجه کنند.نعمت زاده 
در  اصناف  ساماندهی  موضوع  به  اشاره  با 
برای  مجوز  صدور  جای  به  گفت:  کشور 
اصناف فاقد مجوز می توان چند صنف را با 
نام جدید با هم ادغام و اصناف را ساماندهی 

کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
با تاکید بر لزوم پیشبرد برنامه های دولت 
یازدهم حتی در ماه مبارک رمضان، بیان 
داشت: در این راستا گزارش مواردی که باید 
تا پایان کار دولت یازدهم در استان ها انجام 
قراردادهای سرمایه  گزارش  از جمله  شود 
گذاری خارجی و میزان اخذ تسهیالت از 
مشخص  و  تدوین  ملی،  توسعه  صندوق 
می شود.وی با درخواست از استان ها برای 
اعالم طرح های تکمیل شده و به مرحله 

بهره برداری رسیده تا پایان دولت یازدهم، 
ادامه داد: استان ها طرح هایی را که می 
توانند در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی در 
بخش های مختلف اجرا کنند، اعالم کنند؛ 
صنعت،  های  سازمان  مدیران  همچنین 
هایی که  اقدام  اعالم  به  تجارت،  و  معدن 
پذیرد،  انجام  یازدهم  دولت  پایان  تا  باید 
بپردازند. وی با درخواست از استان ها برای 
اعالم طرح های تکمیل شده و به مرحله 
بهره برداری رسیده تا پایان دولت یازدهم، 

ادامه داد: استان ها طرح هایی را که می 
توانند در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی در 
بخش های مختلف اجرا کنند، اعالم کنند؛ 
صنعت،  های  سازمان  مدیران  همچنین 
معدن و تجارت، به اعالم اقدام هایی که باید 
تا پایان دولت یازدهم انجام پذیرد، بپردازند. 
نعمت زاده با تاکید بر لزوم دنبال کردن 
پایانی دولت،  امور در سه ماهه  پیگیری 
گفت: اتمام کارهای نیمه تمام را با تمام 

توان در دستور کار خود قرار می دهیم.

برای افزایش 25 درصدی صادرات غیرنفتی برنامه ریزی کرده ایم

و  تعاون،کار  وزیر  اقتصادی  معاون  ایرنا- 
رفاه اجتماعی می گوید: موضوع اشتغال 
مصوبات  اساس  بر  دوازدهم  دولت  در 
اشتغال،  عالی  شورای  در  یازدهم  دولت 
و  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
برنامه ششم توسعه ، پیگیری می شود. 
قبیل  از  اقداماتی  با  کرد:  تاکید  وی 
توانمند سازی نیروی انسانی، آماده سازی 
طرح  اجرای  کار،  و  کسب  فضای  بستر 

کارورزی)برای فارغ التحصیالن دانشگاهی( 
ای  منطقه  و همچنین طرح رسته های 
سیاست های اشتغالزایی دولت دوازدهم 
جمله  از  کارورزی  طرح  یابد.  می  ادامه 
ضمن  تواند  می  که  است  هایی  طرح 
دانشگاهی،  التحصیالن  فارغ  گیری  بکار 
مهارت انجام کار را در بین آنان افزایش 
دهد. اجرای این طرح به شکل پایلوت در 
چند استان کشور موجب بکارگیری فارغ 

که  اقتصادی  واحدهای  در  التحصیالن 
یکسال به شکل کارورز در آنجا فعالیت 
می کردند، شده است.همچنین برخی از 
اند  توانسته  دوره  اتمام  از  پس  کارورزان 
به عنوان کارآفرین وارد فعالیت اقتصادی 
را  جدید  اقتصادی  فعالیت  یک  و  شوند 
 ، تعاون  وزیر  معاون  کنند.  بنیانگذاری 
کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: چاره ای 
جز اینکه اشتغال موجود حفظ و اشتغال 

از  بخشی  نیست.  شود،  فراهم  جدید 
از  ها  بنگاه  ناکارآمدی  دلیل  به  اشتغال 
جایگزینی  با  باید  که  است  رفته  بین 
نیروی کار واحدهای اقتصادی بتوانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.
رونق  برای  که  دیگر  کار  افزود:  میرزایی 
تمرکز  شود،  می  پیگیری  کار  و  کسب 
جدی روی سطح خرد بنگاه های صنعتی 

است که به رونق برسند.

سیاستگذاری اشتغال دولت تدبیر درسال96 نیز ادامه می یابد

زنگنه: ادعای پرداخت جریمه به
 ترکیه دروغ محض است 

ترکیه  به  گاز  فروشی  ارزان  ادعای  درباره  زنگنه  بیژن   - مهر 
ادعا  این  داشت:  اظهار  ایران  سوی  از 
دروغ محض است که یکی گفت جریمه 
شده ایم؛ ما هیچ جریمه ای نشده ایم. وی 
با اشاره به این که رای دیوان بین المللی 
داوری در سال ۱۳9۱، کاهش ۱2 درصدی 
به  نسبت  آنکارا  که  بود  ترکیه  به  ایران  صادراتی  گاز  قرارداد 
آن اعتراض کرد، یادآور شد: ترکیه پس از این رای، بار دیگر 
شکایت کرد؛ وزیر نفت عنوان کرد: پس از سال ها مذاکره، این 

میزان )62.۵ درصد( به ۱۳ درصد کاهش یافت.

 استفاده گسترده از فضای مجازی هزینه
 تبلیغات نامزدهای انتخابات را کاهش داد 

گسترده  استفاده  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  -وزیر  ایرنا 
از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
حتی در روستاها اشاره کرد و ادامه داد: 
از  نشان  فضا  این  از  گسترده  استفاده 
بلوغ مردم است که تالش دارند با آگاهی 
ادامه داد: همواره  انتخاب کنند. واعظی 
تا  بودیم  کرده  مردم خواهش  از  انتخابات  برگزاری  درطول  و 
کسانی که از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی استفاده 
می کنند بیشتر کاندیداهای خود را معرفی کنند و تخریب 

نکنند که به نسبت خوب بود.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

تداوم پرداخت تسهیالت به 
بنگاه های کوچک و متوسط

و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
شهرک های صنعتی ایران گفت: امسال 2۰۰ 
افزایش  برای  تسهیالت،  ریال  میلیارد  هزار 
ظرفیت ۱۰ هزار بنگاه کوچک و خروج آنها از 

رکود در نظر گرفته  شده است.

لغو 6ساعت تدریس اجباری 
مدیران مدارس ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
از لغو 6 ساعت تدریس هفتگی اجباری مدیران 
زاده  داد. رضوان حکیم  ابتدایی خبر  مدارس 
با  متعددی  جلسات  کرد:  اظهار  باره  این  در 
مدیران استان ها داشتیم و لغو تدریس اجباری 
شش ساعته جزء مطالبات اصلی آنها بود که با 
پیگیری های انجام شده وزیر آموزش و پرورش 
به  ابالغیه ای  انسانی  منابع  مرکز  داد  دستور 
بودن  اختیاری  بر  مبنی  استان ها  کل  ادارات 

این شش ساعت تدریس ارسال کند.

 قیمت هرکیلوگرم زولبیا و بامیه
 ماه رمضان 120 هزارریال است

براساس  کرد:  اعالم  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
و  تولیدکنندگان  از  حمایت  سازمان  مصوبه 
مصرف کنندگان قیمت هر کیلوگرم زولبیا و 
نوع درجه  از  امسال  رمضان  مبارک  ماه  بامیه 
یک ۱2۰ هزار ریال و درجه دو ۱۱۵ هزار ریال 
است.علی فاضلی افزود: مردم در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف می توانند مراتب را به دستگاه 
های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات کشور و 

یا اتحادیه قنادان اعالم و پیگیری کنند.

 صدور کارت پایان سربازی به شرط 
گذراندن دوره پیشگیری از اعتیاد

تقاضا  کاهش  معاون  و  سخنگو  افشار  پرویز 
وتوسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدرگفت: کارت پایان خدمت سربازی به شرط 
گذراندن دوره های آموزشی اجباری پیشگیری از 
اعتیاد صادر می شود. سربازان نظام وظیفه پس 
از گذراندن آموزش ها و برگزاری آزمون مربوطه 
آنان  پرونده  در  که  کنند  می  کسب  گواهی 
قرارخواهد گرفت و با این گواهی نامه، کارت پایان 

خدمت آنان صادر می شود.

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09904712042

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 96۰۰27 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای محمد کیانی فرزند علی به پرداخت تعداد 2۵۰ 
عدد سکه کامل طالی تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم لها خانم مهناز ابراهیمی و پرداخت مبلغ ۱۳8/۱2۵/۰۰۰ ریال حق 

االجرای دولتی، محکوم لها تقاضای فروش سهم االرث محکوم علیه از یک باب منزل مسکونی واقع در بیرجند خیابان منتظری ۱ پالک ۳ یک سهم 
مشاع از پنج سهم ملک مذکور  با شماره پالک ثبتی ۱۳ فرعی از ۱۱۳۴ اصلی بخش یک بیرجند متعلق به محکوم علیه را نموده است ملک مذکور 
به صورت منزل به مساحت 2۱۳ مترمربع در دو طبقه فوقانی و تحتانی با زیرزمین و انباری حدود ۳۳۰ مترمربع با نمای سنگ و سازه آجر و آهن با 
قدمت بیش از 2۰ سال و دارای امتیاز آب و برق و گاز و تلفن که مطابق نظریه کارشناس ارزش کل ششدانگ به مبلغ 2/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو 
میلیارد و هفتصد میلیون ریال( ارزیابی و یک سهم محکوم علیه از پنج سهم به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال ارزیابی شده است و قرار است یک 
سهم آقای محمد کیانی از ملک مذکور از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 96/۳/2۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام 
مدنی دادگستری بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 

موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی- مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۵2۳۳۴ اجرایی شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به مدیر عاملی آقای مهدی 
میرزایی محکوم به پرداخت مبلغ 2۱/9۰6/۵8۴ ریال در حق آقای مسعود جمالی و مبلغ ۱/۰8۳/2۰۴ ریال حق 
االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک عدد سیلوی دست دوم به وزن ۴ تن توقیف 

و به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 96/۳/29 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 فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی- بین طالقانی۱6 و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و 
انتقال به عهده خریدارخواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس: www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

به   محکوم  بابت  ریال   88/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علی  محمد  فرزند  بارانی  حسن  آقای  علیه  محکوم   96۰۱86 شماره  به  اجرایی  پرونده  در   چون 
در حق محکوم له جعفر شفیعی و با توجه به معرفی و توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 98/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است.

ارزش کل ارزش واحد )ریال(تعداد )مقدار(نوع لوازمردیف
)ریال(

۴8/۰۰۰/۰۰۰۴8/۰۰۰/۰۰۰یک دستگاهتانکر ۳6 هزار لیتری ویژه حمل مواد سوختی ساخت رنجبر مشهد۱
۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰یک دستلبه کفی تریلی به ارتفاع 9۰ سانتیمتر2
2/۰۰۰/۰۰۰2/۰۰۰/۰۰۰یک عددتانکر ۱۵۰۰ لیتری گالوانیزه۳
۱6/۰۰۰/۰۰۰۱6/۰۰۰/۰۰۰یک دستگاهیخچال مربوط به کامیون آکتروز۴
لوازم متفرقه و مستعمل شامل ۳ دستگاه سیلندر مستعمل مربوط به کامیون های ایویکو، ولوو، دانگ فنگ که همگی اسقاطی می باشد - ۵

یک عدد گاردان دست دوم کامیون آکسور قسمت مادگی با چهار چرخ گاردن - یک عدد شفت گیر بکس آکتروز - یک عدد جعبه بغل 
کفی تریلر با حجم تقریبی ۰/7 متر مکعب - یک عدد سوپاپ باد کامیون - یک عدد جغجغه ترمز گاری تریلی - یک عدد پایه فیلتر آبگیر 
کامیون آکتروز - دو دست لوله گرمکن گیربکس به زیر رادیاتور - یک عدد گیربکس فرمان آکسور - دو عدد کپسول آتش نشانی با یک 

عدد جعبه کپسول آتش نشانی - یک عدد قاب آهنی روی باتری - ۳ عدد صفحه گلگیر تانک ماموت - یک عدد گاز پلوپز دو شعله

--۱8/۰۰۰/۰۰۰۱8/۰۰۰/۰۰۰۰

98/۰۰۰/۰۰۰جمع کل: نود و هشت میلیون ریال

که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳96/۳/22 از ساعت 9 الی ۱۰ 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. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود.
رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )چک(
بدین وسیله به آقای حسین یوسف زاده فرزند عبدالحسین به شماره ملی ۰7۰29۳۴۴88 دارنده شناسنامه شماره 26 صادره تربت 
حیدریه ابالغ می شود: موسسه تعاونی اعتباری افضل توس شعبه بیرجند به استناد چک شماره ۱6929 مورخ 92/۱۱/۱2 عهده بانک 

سپه شعبه اول بازار بیرجند به مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان صادر کننده چک را نموده که پرونده 
ای تحت کالسه 9۳۰۰۰76  در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش مورخ 9۴/۴/۱۵ مامور 
ابالغ ، آدرس شما به نشانی متن سند به شرح: تربت حیدریه، خیابان مظفریه ۱2، پالک ۵۱ شناسایی نگردیده و اوراق اجرائیه بال اقدام عودت 
گردیده است. لذا بنا به تقاضای بستانکار و مستند به ماده ۱8 آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 
نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1396/3/7                              غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 96۰۱۳2 محکوم علیه آقای مهدی ساجد و شرکت رهسرای بیرجند محکوم 
است به پرداخت مبلغ ۳6۰/7۱2/22۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره و در پرونده اجرایی به شماره 9۵۱2۰9 
محکوم علیهم فوق محکومند به پرداخت مبلغ ۳۵۳/2۵۴/۵8۳ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم 

له بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی و پرداخت مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به 
توقیف یک دستگاه گریدر هپکو مدل 2۰۰7 به شماره موتور ۱۰۳۴9۰97 و شاسی 786-792 که حسب نظریه هیئت کارشناسی 
الستیک به میزان ۴۰ درصد و کلیه وسایل سالم و موتور آن کومونز که به مبلغ ۱/7۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که  
از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱۳96/۳/2۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ 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. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در 
غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 

از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
به  محمدپور  علی  محمد  آقای  اینکه  به  نظر 
استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم 

المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست  کتبی  تقاضای  به 
اسناد  که  است  مدعی  و  نموده  اداره  این  از  را  اول  نوبت 
مالکیت ششدانگ پالک 7267 فرعی از شماره 2۴9- اصلی 
واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می 
دفتر  بررسی  با  است  مفقود شده  نامعلومی  علت  به  باشد 
ثبت ۴6968  ذیل  اولیه  مالکیت  اسناد  معلوم شد  امالک 
و  امالک جلد ۳۰7  و 88۳28 صفحات ۵۳ و ۱26 دفاتر 
۵۵۵ به نام محمد علی محمدپور ثبت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. 
علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت 
نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به 
این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی 
برابر مقررات  نام متقاضی  به  المثنی  مذکور سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بیرجند

آگهی افزایش سرمایه شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832

در اجرای ماده ۱69 الیحه اصالحی قانون تجارت به اطالع کلیه سهامداران شرکت صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
2۴8۰  و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۴۱8۳2 می رساند: با عنایت به مصوبه مجامع عمومی فوق 
العاده مورخ 9۱/6/۱۵ و 92/۴/8 و 9۵/۴/۵ و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به 
هیئت مدیره نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 27۱/926/۳۱۰/۰۰۰ ریال به 
مبلغ ۳۱2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۳۱/2۰۰/۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام از طریق 
آورده نقدی افزایش یابد. از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر 
این آگهی به مدت 6۰ روز از حق تقدم تعیین شده در آخرین طرح بازنگری سازمان جهاد 
کشاورزی )مرحله هشتم( استفاده نموده و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب مهرگستر 
شماره 776۳۰782۵ شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند واریز و فیش مربوطه  
را به دفتر شرکت واقع در شهرستان بیرجند، تقاطع خیابان سعدی و شهید خلیل طهماسبی، 
پالک 26 - کدپستی 97۱778۴۴67 تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

هیئت مدیره به میزان وجوه تادیه شده نسبت به ثبت آن اقدام خواهد شد.

هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

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
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه*7  خرداد 1396* شماره 3795

ضمن تشکر از استاندار محترم و ستاد انتخابات 
در  ها  تدبیری  بی  برخی  بگویم  خواستم  استان 
برگزاری انتخابات در مرکز استان ،  این حماسه 
رو به کام مردم کمی تلخ کرد کاش ستاد انتخابات 
کرد  می  عمل  تر  سنجیده  کمی   شهرستان 
و در بحث نظارت بر تخلفات کاندیداها و حامینشان 
که مورد اعتراض بسیار قرار گرفت اما هیچ اقدامی 
رای گیری  فرایند  در  در بحث دقت   نشد و هم 
 طوری عمل می کرد که هم در برخی صندوق ها
 اعالمیه قدیمی ) با اسامی انصرافی ها ( و همچنین

اسامی کاندیداهای  الکترونیک  در صندوق های 
انصرافی وجود نمی داشت مردم با این ضعف ها 
که به عملکرد افراد برمی گردد متاسفانه نسبت 
به نظام و دولت بدبین می شوند . شاید مسوولین 
شهرستانی حساسیت انتخابات را درک نکرده اند
ارسالی به تلگرام آوا

مسئوالن آب و فاضالب و راهنمایی و رانندگی 
برای مشکل بلوار معصومیه که مدت زیادی برای 
اجرای پروژه آب و فاضالب مسدود است فکری 

بکنند خسته شدیم از تصادف و جریمه شدن
ارسالی به تلگرام آوا

آوا جان سالم: طبق دستور آموزش وپرورش هر 
گونه شهریه در مدارس هیئت امنایی ممنوع است 
لطفأ  اند  گرفته  تومان  هزار  دویست  من  از  ولی 

پیگری نمایید.مرسی از ستون پیام مشا
915...761

سالم جناب آقای استاندار  لطف   بفرمایید نسبت  
به   تغییر ساعات   اداری     در خراسان جنوبی طی  ماه  

 رمضان   تصمیمی   اتخاذ  نمایید  ممنون
915...915

کی  امیرآباد  آب  قطعی  مشکل  جان  آوا  سالم 
حل می شود خسته شدیم دیگه از این وضعیت 

هرساله تو تابستان همین مشکل هست.
915...696

سالم آوا  لطفا کامیونهای جمع زباله ساعت یک 
شب میان با سر و صدای زیاد  همه رو از خواب 

بیدار می کنن اگه اینقدر سختته جمع نکنن
915...704

با  مکرر  تماسهای  الرغم  علی  باسالم،متاسفانه 
معابر  نظافت  خصوص  در  دو  منطقه  شهرداری 
به  زباله  سطلهای  شستشوی  و  پونه  عمومی 
سوی  از  اقدامی  هیچگونه  آن  بد  بوی  واسطه 
پیام  این  است.لطفًا  نپذیرفته  صورت  شهرداری 
رو به جناب شهردار بیرجند برسونید چراکه واقعًا 
برای این چنین شهری مایه شرمساری هست که 

اینگونه معابر آن نظافت بشه.با تشکر
933...461
سالم خدمت اوای محترم در مرکز استان خیابان 

نرجس از 23به بعد تلفن ثابت ندارد چرا؟؟
915...842
 خانمای محترم وقتی  قدم به آرامستان می گذارید

حجابتان رعایت کنید سعی کنید حداقل در این 
اماکن بیشتر رعایت کنید حیا  به کجا رفته 

915...896
بیرجند است  پرواز های  این چه وضع  آوا جان 
شرکت  فالن  بار  یک  ایر  ایران  بار  آخه...یک 
چندتا  دیگه  شرکت  اون  بدی  دفعه  هواپیمایی 
مدیر  مدت  این  آخه!!فقط  میشه  عوض  پرواز 
کل فرودگاه ها مثل اینکه پیگیری های خوبی 

داشتند جای تشکر دارد
ارسالی به تلگرام آوا

آوا از صبح 20 دفعه شده که با 118 قصد دارم 
تماس بگیرم ولی موفق نمیشم اخه این چه وضع 
بوق  یا  نمیدن  اصال جواب  یا  اشغال  یا  هتسش 
ممتد می زنه 118 بایستی همیشه به گوش باشه
915...452

آوا سجاد شهر فلکه سوم فلسطین غربی  سالم 
مثل  کنید؟شده  نمی  درست  آسفالتشو  چرا  رو 
بدن  پیام  اینکه شهروندان  از  قبل  خاکی!!  جاده 

درستش کنید 
915...875

بایستی  ها  در خصوص تشکیل سمن  آوا  سالم 
بگم که بسیار عالی است به شرطی که در اجرا 
هم جوانان را حمایت کنن تبلیغات و بروشورهای 
و  باشند  داشته  ها  سمن  معرفی  برای  مناسب 
اعضای این سمن ها افراد جوان و با تجربه باشند 
و قدرت مدیریت و کار تیمی داشته باشند تا شاهد 
پیشرفت و بهبود کاراریی جوانان استانمان باشیم 
و از طرف مسئوالن و سازمان ها حمایت شوند و 
لطفا مسئوالن استانی دید خودشون رو باز داشته 
باشند نسبت به سمن ها و جوانان فعال اجتماعی 
دوستان  این  فعالیت  چرخ  الی  چوب  و  استان 
و  تر  پویا  و جوانان  بهتر  استانی  امید  نگذارند.به 

کشوری بیش از پیش قوی تر
ارسالی به تلگرام آوا

خیر همیشه  کارهای  در  دیدم  که  آنجایی  از  اوا 
فرزند  خصوص  در  گزارشی  لطفا  بودی  پیشتاز 
با این طعم  خواندگی هم تهیه کنید و مردم رو 
یاد  انها  به  و  کنید  اشنا  خواندگی  فرزند  شیرین 
آور بشید با این کارشون هم دنیا و آخرتشون را 
خریدند و هم آینده یک کودک رو عوض کردند. 
ارسالی به تلگرام آوا

نمایشگاه  کاالهای  از  برخی  خصوص  در  آوا 
ضیافت مانند برنج و پنیر تعاونی از قیمت مناسبی 
مرغ  مانند  اقالم  برخی  قیمت  ولی  اند  برخوردار 
تازه و روغن تفاوت چندانی با بازار ندارد بایستی  
قیمت ها حداقل به میزان 10 یا پنج هزار تومان 
تفاوت داشته باشد تا مردم برای خرید انگیزه پیدا 
کنند.اخر برگزاری این گونه نمایشگاه ها فرصت 
در  مردم  اساسی  کاالهای  تامین  برای  را  خوبی 

ماه مبارک رمضان مهیا می کند.
ارسالی به تلگرام آوا

آغاز برداشت گندم در خراسان جنوبی

 صدا و سیما - برداشت گندم از 22 هزار و 55 هکتار از گندم زارهای خراسان جنوبی آغاز شد.رئیس سازمان جهادکشاورزی استان پیش بینی کرد امسال 67 هزار 
تن گندم از مزارع زیر کشت این محصول در استان برداشت شود.هاشم ولی پورمطلق گفت: بیشترین سطح زیرکشت گندم در خراسان جنوبی با 4 هزار و 800 هکتار 
به شهرستان قاین اختصاص دارد.وی تعداد بهره برداران تولید گندم در استان را 8 هزار و 500 نفر اعالم کرد.برداشت گندم در خراسان جنوبی تا 15 تیر ادامه دارد.
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این جا هنوز امید زنده است ...
)تمامی اسامی این متن مستعار بوده

 و هرگونه تشابه اسمی تصادفی می باشد(

گاهی  حرف،  کم  و  است  ساکت  حسینی- 
تعریف  هنگام  بقیه  های  مزاح  بین  در 
دوباره  و  زند  می  لبخندی   ، سرگذشتشان 
سرش را پایین می اندازد. سنش از همه کمتر 
است و شال صورتی کمرنگی که روی سرش 
داده  اش  چهره  به  خاصی  معصومیت  انداخته 
است. زمانی عمیقا در فکر فرو می رود شاید 
»سارا« به 6 سال قبل و روزها و اتفاقاتی که 
باعث شده ، این جا و در کنار 10 خانم دیگر 
می  فکر  باشد،  دارند  مشابهی  سرگذشت  که 
کند. شکنندگی اش باعث می شود گفتگو  با 
او را برای آخر بگذارم. مکانی که از سال 92 
تاکنون پذیرای 393 مهمان بوده است. زنانی 
که از دنیایی سیاه به امید آینده ای روشن پا به 
این جا می گذارند. این جا مرکز » آتیه روشن 
در  معتاد  زنان  اعتیاد  ترک  کمپ  تنها   ،  »
با همت و همراهی  استان است.هفته گذاشته 
»زندی« دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
»آتیه  بودیم.  مرکز  این  مهمان  استان  مخدر 
و  بهزیستی  مجوز  با   92 شهریور  در  روشن« 
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  تجهیزات 
مرکز  ساختمان  است.  شده  اندازی  راه  مخدر 
حضرت  توانبخشی  محوطه  از  ای  گوشه  در 
علی اکبر)ع(، با سیم خاردار احاطه شده است، 
جایی که اصال به چشم نمی آید. زنانی که در 
استان  مختلف  های  شهرستان  از  مرکز  این 
تا   1 های  دوره  اند،  گرفته  قرار  درمان  تحت 
مصرف  زمان  و  نوع  با  متناسب  را  روزه   90
مواد می گذرانند. نگارش سرگذشت هرکدام از 
این افراد قدمی است برای دیده شدن زندگی 
آنان و نشان دادن اهمیت توجه به این معضل 
به  نیز  منطقه  در  متاسفانه  که  سوز  خانمان 

وضوح دیده می شود.

سر لج و لجبازی معتاد شدم

سارا یکی از همین خانم ها است، جای کبودی 
پشت  و  پاها  ها،  دست  روی  متعددی  های 
چشمش به چشم می خورد. پای صحبتش که 
پسر  بودم  که  نوجوان  گوید:  می  نشینیم  می 
همسایه خانه پدری ام به خواستگاری ام آمد 
ولی با وجود عالقه شدیدی که بهم داشتیم با 
 13 در  آن  از  پس  شد.  روبرو  پدرم  رد  جواب 
دو  درآمدم.  پدرم  دوست  پسر  عقد  به  سالگی 
سال اول زندگی خوب بود ولی شوهرم توسط 
عقدمان  دورانم  در  که  هایی  ای  خانه  هم 
به  بعد  4 سال  تا  معتاد شد.  به شیشه  داشت، 
دلیل مصرف او بچه دار نمی شدیم. نشئه که 
آدمی  زد.  می  بود  هم  خمار  زد،  می  مرا  بود 
بودم که اگر سخت هم می گذشت چیزی به 
کسی نمی گفتم. تا روزی که طاقتم تمام شد 
و با فروش یکی از النگوهایم پول برای خرید 
شیشه تهیه کردم. در خانه پیک نیک را جلویم 
نکنی  ترک  اگر  گفتم  همسرم  به  و  گذاشتم 
شدت  به  اول  دفعه  چند  کشم،  می  هم  من 
مخالفت می کرد اما پس از مدتی بیخیال شد 
زیرا که معتاد شدن من به نفعش بود. سر لج 
و لجبازی من هم معتاد شدم... در همین سال 
ها بچه دار هم شدم و االن یک پسر یک ساله 
کتک  همسرم  از  به شدت  که  روز  یک  دارم. 
از  پس  مادرم  کردم  فرار  خانه  از  بودم  خورده 
فهمیدن کامل قضیه ، دایی هایم را خبر کرد 
پاکی  8 سال  ام که  دایی  به کمک دوست  و 
از شیشه دارد مرا به این جا آوردند. 10 خرداد 
و  شوم  جدا  همسرم  از  تا  دارم  دادگاه  جلسه 

امیدوارم پسرم را به خودم بدهند.

»خانه خاله« ویران گر زندگی ها

به  که  است  روز   22 فقط  ساله،   36 فاطمه 
شیره،  مصرف  سابقه  سال   12 آمده،  کمپ 
اولین  گوید:  می  دارد.  کریستال  و  تریاک 
شوهرم  خواهر  توصیه  به  داشتم  که  مصرفی 
و برای درمان سوختگی بود. اما پس از درمان 
به  هم  زمانی  مدت  کنم.  ترک  نتوانستم  درد، 
دلیل کار همسرم در آژانس، و درخواست وی 
برای این که شب ها بیدار بمانم، مصرف می 
را  من  شد  متوجه  همسرم  که  زمانی  کردم. 
نتوانستم.  متاسفانه  که  کرد  ترک  به  مجبور 
در  خاله«  »خانه  نام  به  ای  خانه  وجود  از  او 
سراب خبر می دهد و می گوید: این جا مکانی 
خطرناک است که معتادان هم زن و هم مرد، 
روند  می  جا  آن  به  مواد  مصرف  برای  راحت 
حتی با این که بارها نیروی انتظامی بساط آن 
است.  نداشته  ای  فایده  اما  کرده  را  جمع  جا 
تا  رفتم  می  جا  آن  به  مصرف  برای  نیز  من 
زمانی که همسرم طالقم داد. به دلیل این که 

پدر و برادرانم خیلی جوش می زدند به این جا 
آمدم تا پاک شوم.

تهمت ها کاری کرد که
 دوباره معتاد شوم

او  بود،  متادون  به قرص  معتاد  زهرا 25 ساله 
 ، داند  می  دوستانش  را  خود  اعتیاد  عامل  که 
تعریف می کند: در زندگی مشترکم با همسرم 
اختالف داشتیم ، چند نفر از دوستانم قرص ها 
دادند  پیشنهاد  به من  اعصابم  آرامش  برای  را 
اول مصرفم یک چهارم بود تا جایی که به 7 
قرص در روز رسید. او که یک بار سابقه لغزش 
، خانواده  از پاک شدن  داشت می گوید: پس 

که  هایی  تهمت  و  کردند  نمی  باور  همسرم 
می زدند قابل تحمل نبود و موجب شد دوباره 
معتاد شوم. زهرا که به شدت دلش برای دختر 
بیان می کند:  یک ساله اش تنگ شده است 
پس از طالق از همسرم ، دیگر او را ندیده ام 
دخترم  بتوانم  و  شوم  پاک  تا  ام  آمده  االن  و 
دلیل  به  ولی  است  ساله   35 ببینم.عاطفه  را 
و  تر  شکسته  تریاک،خیلی  سال   10 مصرف 
گوید  می  دهد.  می  نشان  سنش  از  تر  مسن 
و  کنند  می  مواد مصرف  اکثرا  روستایشان  در 
از  درد گوش پس  بردن  بین  از  برای  خودش 

عمل، مصرف مواد را شروع کرده بود.

تمام درآمدم صرف خرید مواد می شد

از  بعد  برای  انرژی،  از  سرشار  و  پرشور  مریم 
پاک شدنش نقشه های فراوانی کشیده است. 
از ادامه کار و زندگی اش گرفته تا کوهنوردی 
 6 و  است  ساله   23 مداوم.  های  ورزش  و 
 . است  کرده  مصرف  شیشه  و  کریستال  ماه 
از  بود. طالق  ناباب شده  دوست  نیزگرفتار  او 
همسرش و ناراحتی های روحی باعث شد به 

یک تعارفی که برای مصرف شیشه به او می 
شود پاسخ مثبت دهد. می گوید: تمام درآمدم 
اندازی  پس  و  کردم  می  مواد  خرید  را صرف 
که  زمانی  تا  داشت  ادامه  او  اعتیاد  نداشتم. 
او  به  و  شده  موضوع  متوجه  کارش  صاحب 
االن  مریم  دهد.  می  پاک شدن  برای  مهلتی 
این جا به امید زندگی بهتر و خالی از فرصت 

سوزی روزها را می گذراند.

کنجکاوی دختر 13 ساله 
و تجربه تلخ 18 سال مصرف 

تریاک، شیره، کریستال و شیشه

کناری  اتاق  در  فردی  های  ناله  صدای  حاال 

وارد  »تازه  گوید:  می  لیال  شود.  می  بلند 
هستند، چند روزی را برای تمام شدن دردشان 
در اتاق سم زدایی می گذرانند و بعد از آن به 
داشته  لغزش  بار   2 او  شوند«.  می  ملحق  ما 
است. پدر و مادرش تریاک و شیره مصرف می 
به  را  مواد  به  شدن  نزدیک  اجازه  ولی  کردند 
لیال نمی دانند تا جایی که کنجکاوی دختر 13 
ساله و رهایی از درد جسمی باعث شد تجربه 
تریاک، شیره، کریستال  تلخ 18 سال مصرف 
ازهمسرش  نیز  او  باشد.  داشته  را  شیشه  و 
طالق گرفته و دختری 7 ساله دارد که اکنون 

با مادربزرگ و پدربزرگ خود زندگی می کند. 
علت لغزش هایش را پیدا نشدن کار و نداشتن 
خانه عنوان می کند و می گوید: بعد از طالق 
امداد هم  ،به کمیته  است  ام قطع شده  یارانه 
که مراجعه کردم کاری از پیش نبرد. موسسات 
کاریابی هم فقط پول می گیرند و بعد هیچی!

می خواهم پاک شوم
 تا برای پسرم خواستگاری بروم

است و 58 سال سن  تر  از همه مسن  کبری 

از 30 سالگی  را  تریاک  دارد. مصرف شیره و 
برای رفع خون ریزی ناشی از سقط شدن بچه 
هایش شروع کرده بود. اگرچه او را با رضایت 
خودش به کمپ نیاورده اند ولی از وضع فعلی 
تا  پاک شود  است  امیدوار  و  است  راضی  اش 
برود.سمانه  خواستگاری  سربازش  پسر  برای 
خودش  مانند  که  فردی  توصیه  به  را  شیره 
و  کرد  مصرف  داشت  چربی  و  قند  بیماری 
معتاد شد. خودش به این جا آمده است تا پاک 
شود زیرا که االن می داند نه تنها درمان نشده 
بلکه اعتیاد خانمان سوز خیلی آرام در زندگی 

اش رخنه کرده بود.

از عرش به فرش آمده بود

فاطمه حرف نمی زند، لبخندی کمرنگ روی 
های  زخم  است.  ساکت  ولی  نشسته  لبانش 
زیاد  مصرف  از  نشان  پاهایش  روی  ناجور 
تا  کردند  تشویقش  دوستانش  دهد.  می  مواد 
ماجرای پر فراز و نشیب زندگی اش را بگوید. 
فرش  به  عرش  از  چطوری  »بگو  گویند:  می 
باز  را  دهانش  قفل  جمله  همین  و   « آمدی 
از  یکی  که  دارد  پسر   2 و  دختر   2 کند.  می 
نیز معتاد شده است. شوهرش در  دخترهایش 
کار قاچاق محموله های بزرگ مواد بوده و به 
این جرم 12 سال زندان رفته است. با یادآوری 
آن روزها تعریف می کند: ماشین داشتم و در 
آژانس به عنوان راننده کار می کردم، از مواد 
تهدید  را  شوهرم  حتی  آمد  می  بدم  به شدت 
کراک  به  خودم  متاسفانه  اما  کردم  طالق  به 
به جایی رسید که  کار  و  معتاد شدم  و شیشه 
همه زندگی ام را برای خرید مواد فروختم و به 
گدایی روی آوردم. به گفته خودش ، خانواده 
برادرانش  از  یکی  و  دارد  نسب  و  اصل  با  ای 
او  تا  کرد  تالش  بارها  پدرش  است.  کارمند 
نسبت  به  که  بکشد  شیره  الاقل  یا  کند  ترک 
کم ضرر تر از سایر مواد است. می گوید: یک 
گدایی  مشغول  قرمزی  چراغ  پشت  که  روز 
همکارانش  و  برادرم  حامل  که  ماشینی  بودم 
رفتم.  سمتشان  به  من  و  شد  متوقف  بود 
متاسفانه برادرم من را در آن حال دید و خیلی 
بود  خجالت کشید در حدی که همه جا گفته 
من  برای  این  است.  مرده  و  ندارم  خواهری 
تکدی گری  هنگام  را  من  بود.  خیلی سنگین 
االن  ولی  آوردند  جا  این  به  و  کردند  دستگیر 
می  نگاهم  بغض  با  نهایت  در  هستم.  راضی 
کند و می گوید: شماره دخترم را از مدیر مرکز 
بگویم  و  کنم  او صحبت  با  بگذارید  و  بگیرید 

این جا هستم...

اکثرا در خانواده و محیطی قرار دارند 
که مستعد اعتیاد است

خانم  با   ، گفتگوها  و  دیدارها  این  ادامه  در 
که  او  کردیم.  مصاحبه  مرکز  مدیریت  گنجی 
مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی دارد و می 
گوید: اکثر زنانی که به این جا می آیند زندگی 
کارهایی  انجام  به  مجبور  و  دارند  تلخی  های 

با  وی  نیست.  بیان  قابل  حتی  که  شوند  می 
بیان این که اکثرا به دلیل موقعیت جغرافیایی 
می  عنوان  هستند  معتاد  کریستال  به  منطقه 
کند: آنان در خانواده و محیطی قرار دارند که 
مستعد اعتیاد است. به عقیده گنجی این افراد 
با  و  دانند  می  مخدر  مواد  را  دردی  هر  دوای 
وجود پیشرفت علم متاسفانه آموزش ها به قدر 
کافی نیست.او بازگشت هرکدام از این زنان به 
را خاطره ای شیرین می  جامعه و پاک شدن 
دختر  بیمارانم  از  یکی  دهد:  می  ادامه  و  داند 
به زندگی نداشت.  امیدی  بود که هیچ  جوانی 
و  جلسات  در  حضور  و  مدتی  گذشت  با  اما 
کالس های مشاوره ای بهتر شد. به گونه ای 
مورد  رشته  در  و  است  کرده  ازدواج  االن  که 

دیگری  بیمار  کند.  می  تحصیل  اش  عالقه 
که به شیشه معتاد شده بود )با وجود این که 
درمان این ماده مخدر به مراتب خیلی سخت 
پاک  االن  تا   92 آبان  از   ) است،  بر  زمان  و 
بوده و در زمان حاضر رهجویان )افرادی که با 
راهنمایی فرد پاک شده، می خواهند از اعتیاد 

رهایی پیدا کنند( خودش را دارد.

یکی از مهم ترین بسترهای
 اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر 

اطالع رسانی است

مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  زندی 
مخدر نیز با تاکید بر این که یکی از مهم ترین 
و  معنویت  کمبود  مخدر  مواد  مصرف  دالیل 
روابط محبت آمیز و صمیمانه در بین اعضای 
حداقل  متاسفانه  کند:  می  بیان  است  خانواده 
به  را  است  گفتن  »نه«  که  زندگی  مهارت 
به  اشاره  با  وی  دهیم.  نمی  آموزش  فرزندان 
مواد  حمل  جرم  به  که  جوانانی  اکثر  که  این 
ندارند  کافی  آگاهی  شوند  می  دستگیر  مخدر 
علل  از  یکی  فقط  بیکاری  کند:  می  اضافه 
اجتماعی  نشاط  نبود  در حالی که  است  اعتیاد 
رفاه  امکانات  از  استفاده نکردن  برای جوانان، 
نشینی  حاشیه  غیرصحیح  مدیریت  و  عمومی 
به خاطر  از دیگر عواملی است که جوانان  ها 
آن رو به مصرف مواد می آورند. زندی یکی از 
اولویت های مبارزه با مواد مخدر را اجتماعی 
شدن آن و استفاده از توان ائمه جمعه، بسیج، 
سازمان  و  کالم  صاحبان  و  منتفذان   ، سپاه 
های مردم نهاد می داند. به گفته وی یکی از 
با  اجتماعی شدن مبارزه  مهم ترین بسترهای 

مواد مخدر اطالع رسانی و آگاه سازی است.

بدعت ها و باورهای غلط
از شایع ترین علل گرایش

 به مواد مخدر

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
یکی از شایع ترین علل گرایش به مواد مخدر 
را بدعت ها و باورهای غلط عنوان می کند و 
می گوید: همانطور که در این خانم ها مشاهده 
می  مصرف  مواد  درد  رفع  برای  اکثرا  کردید 

اجتماعی  های  مراقبت  نبود  به  زندی  کردند. 
می  اشاره  اعتیاد  ترک  مرکز  از  خروج  از  پس 
کند و می افزاید: سازمان های خدمت رسانی 
کاری  کم  هستند  اجتماعی  مسائل  متولی  که 
دانند.  می  قانون  نبود  را  علت  و  کنند  می 
برای  متولی  دستگاه  هیچ  االن  که  همانطور 
درمان نیست واین شورا خارج از چارت کاری 
خود هزینه درمان افراد را می پردازد.به اعتقاد 
است  دالیلی  از  اجتماعی  مقبولیت  عدم  وی 
از  درصد   20 فقط  که  شود  می  موجب  که 
افراد موفق به ترک شوند و 80 درصد لغزش 
خواهند داشت.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
این که متاسفانه  بیان  با  مواد مخدر همچنین 
پیدا نمی کنند  نیز ورود  این بخش خیران  در 

فرهنگ  مردم  بین  در  باید  کند:  می  عنوان 
پاک شده  که  فردی  به  بتوانند  تا  سازی شود 
است اعتماد کنند و اجازه کار کردن در جامعه 

را به وی بدهند.

مواد مخدر بیماری را درمان نمی کند، 
فقط مسکن موقتی است

از  یکی  دیدار،  این  از  دیگری  بخش  در 
هماهنگی  شورای  دبیر  همراه  کارشناسان 
سوال  این  به  پاسخ  در  مخدر،  مواد  با  مبارزه 
درمان  را  چربی  و  قند  مخدر  مواد  آیا  که 
فقط  مواد  مصرف  شود:  می  یادآور  کند  می 
حالی  در  کند  می  منفی  را  آزمایشات  نتیجه 
گفته  به  است.  باال  طور  همان  اصلی  قند  که 
وی مصرف مواد درد و بیماری را درمان نمی 
اثرات  حتی  و  است  موقتی  مسکنی  بلکه  کند 
خواهد  برجای  بیمار  روی  بر  را  بیشتری  سوء 
گذاشت. این ها فقط تبلیغات قاچاقچیان مواد 

برای فروش بیشتر است.

نه ارگانی برای حمایت ندارند 
و نه خانواده کاملی

چرخه  اما  رسد  می  پایان  به  هم  گزارش  این 
شوند  می  اعتیاد  قربانی  که  زنانی  زندگی 
این  های  دوره  شدن  تمام  با  ندارد.  تمامی 
10 نفر، خانم های دیگری به این مرکز وارد 
می شوند و روزها و شب ها را به امید جامعه 
اما  شمارند.  می  روشن  ای  آینده  و  پذیرا  ای 
تنها  دوباره  شدن،  پاک  از  بعد  که  افسوس 
و  ندارند  حمایت  برای  ارگانی  نه  شوند.  می 
نه خانواده کاملی... شاید لغزش کنند و دوباره 
اتاق های این مرکز شوند که آن هم  مهمان 
مشروط به داشتن اراده ای قوی و دلی محکم 
شاید  بگذاریم  که  آنان  جای  را  دارد.خودمان 
ما نیز پس از طرد شدن از جامعه، بی هویت 
سرنوشتی  مالی  استقالل  نداشتن  و  شدن 
از  سازی  فرهنگ  لزوم  باشیم.  داشته  مشابه 
شخص آغاز می شود. هر زمان که بتوانیم این 
افراد را به عنوان انسانی سالم و بدون گذشته 
ای دردناک ببینیم می توانیم خودمان سازنده 

»آتیه روشن« برای آنان باشیم.

عکس:حسینی
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یادداشت

بحران سالمت 
و عدم ایمنی محیطی

* احمد انیسی

ابعاد  در  محیطی  ایمنی  وعدم  سالمت  بحران 
مسکونی  و  شهری  فضاهای  روانی،  و  جسمی 
معاصر را تهدید می کند و این درحالیست که فقدان 
ایمنی شهروندان در مقابل تصادفات، عدم امنیت 
و  افسردگی  انزوا،  فضاهای شهری وسکونتی،  در 
گسست اجتماعی را با خود در پی دارند. از سوی 
اتومبیل وکم  دیگر وابستگی مفرط شهروندان به 
مزمن  های  بیماری  از  مختلف  اقشار  در  تحرکی 
شرایطی  درچنین  که  هستند  ومحیطی  شهری 
طراحی  و  ریزی  برنامه  نوین  رویکردهای  اتخاذ 
شهروندان  محیطی  سالمت  ارتقای  برای  محیط 
محالت  و  باز  فضاهای  طراحی  است.  ضروری 
شهروندان  و سالمت  آسایش  با  متناسب  شهری 
یکی ازاهداف طراحی شهری پایدار به شمار می رود 
که در سالهای اخیر- به ویژه درکشورهای توسعه 
و  راهنماها  ارائه  و  داشته  زیادی  گسترش  یافته- 
معیارهای طراحی برای آسایش، سالمت و ایمنی 
بر  است.  بوده  رویکردی  چنین  ازنتایج  شهروندان 
این اساس طراحی فضاهای باز و سبز محلی، برنامه 
ریزی فضاهای شهری پیاده، ایجادمحالت متراکم 
با کاربری های مختلط مسکونی و تجاری واداری، 
فضاهای  در  افزا  میان  شهری  های  طرح  اجرای 
باز، افزایش دسترسی فیزیکی و بصری ساکنان به 
طبیعت از طریق طراحی طبیعت گرا، ایجاد فرصت 
های فرهنگی - اجتماعی و تجاری- تفریحی در 
محله، کاهش وابستگی زندگی شهری به اتومبیل 
از طریق تجهیز محالت به خدمات عمومی نظیر 
بین  مدارس محله ای، توسعه شبکه حمل ونقل 
محلی و ارتقای کیفیت فضاهای جمعی در مراکز 
محلی متناسب با گروه های جمعیتی استفاده کننده 
از راهبردهای پایدار برای ارتقای سالمت وایمنی 

عمومی در محیط شهری شناخته شده است.
بدیهی است که افزایش کارایی محیط و منظر 
ترویج  به  نیز  بیشترشهروندان  واستفاده  شهری 
وگسترش فعالیت فیزیکی وحمل نقل غیر موتوری 
نیز کمک خواهد کرد. در عین حال المانهای شهری 
هم در این ماجرا دست پرتوانی بوده و در سالمت 
روانی و نشاط شهروندان موثر است که شامل نصب 
المانها و زییاسازی شهر می شود. از زیر مجموعه 
است  آن  توسعه  و  روان  بهداشت  بهداشت،   های 
میسر  شهری  مناسب  محیط  ایجاد  طریق  از  که 
عوامل  شناسایي  بهداشت،  اهداف  از  و  شود  می 
تهدید کننده سالمت انسان و محیط انساني است 
جسم  با  ارتباط  در  تنها  سالمتي  گذشته  در  اما 
انسان تعبیر و توجهی به سالمت روان افراد نمی 
شد. ماهیت نورپردازي برخوردار از دو جنبه هنري 
و فني است که جنبه هنري داراي رویکرد طراحي 
فضاهاي مختلف جهت خلق زیبایي و جنبه فني آن 
نیز داراي رویکرد استفاده بهینه از تکنولوژي هاي 
نوین است. تغییرات ایجادشده در زمینه نورپردازي 
در دهه هاي اخیر چنان سریع و رو به تکامل بوده 
که امروزه نورپردازي به عنوان یک دانش تخصصي 
تلقي مي شود. نورپردازی در شهر می تواند به جذب 
توریست در شهرها کمک شایانی کند همانگونه که 
اکنون بسیاری از شهرهای دنیا به دلیل نورپردازی 
و روشن بودن در شب معروف و جاذب توریست 
هستند. از این رو ضروریست برای ارتقای سالمت 
زیباسازی  حوزه  به  توریست  جذب  و  شهروندان 
ریزبینانه  به  و  شده  وارد  تخصصی  نگاه  شهری 
موثری  نقش  محیط  نشاط  در  که  عواملی  ترین 
دارند بیش از پیش توجه شود که این مهم جز با 
بکارگیری متخصصان و استفاده از توان و ظرفیت 

هنرمندان این شهر امکان پذیر نخواهد بود.

نکته های مهم 

درباره خریدهای آنالینی

بسیار  آنالین  صورت  به  کردن  خرید  ایسنا- 
راحت است، اینکه تنها با چند کلیک ساده می توانید 
محصول را با قیمت مناسب تر بدون هیچ زحمتی در 
منزل خود تحویل بگیرید. اما در فضایی که کاربر و 
انتقال وجه وجود دارد، هکرهای مخرب و پرسه زن 
هم برای ضربه زدن به حساب ها وجود خواهند داشت 
و یکی از تاکتیک های مورد عالقه هکرهای مخرب 
راه اندازی وب سایت های خرید جعلی است. اول از 
همه اطمینان حاصل کنید که شما در حال خرید از 
یک آدرس اینترنتی واقعی هستید و به سایت های 
کنند،  محافظت  شما  اطالعات  از  که  امن  خرید 
دسترسی داشته باشید. برای خرید از یک وب سایت، 
مطمئن شوید که با SSL رمزگذاری شده است و 
این را بدانید که هر وب سایت با https://  شروع 
می شود و یک نماد قفل سبزرنگ در کنار آن وجود 
دارد. از اتصاالت امن برای خرید آنالین استفاده کنید 
تا ایمن بمانید و دستگاه وای فای خود را در مکان 
مناسب و رمزگذاری با استفاده از WPA2 که یکی 
از بهترین و امن ترین روش های رمزگذاری است قرار 
دهید. سیستم عامل خود را با استفاده از مرورگر و 
آنتی ویروس به روزرسانی کنید. چشم از حساب های 
خود برندارید. یعنی به صورت دوره ای حساب بانکی 
خود را بررسی و چک کرده تا از هرگونه فعالیت 
مشکوک با خبر شوید. از استفاده کلمه عبور یکسان 
برای حساب های خود جدا بپرهیزید. این به خودی 

خود یک خطر امنیتی بزرگ محسوب می شود.
که  خریدهایی  تراکنش  از  نسخه  یک  حتما 
را  داده اید  انجام  آنالین  صورت  به  فروشگاه  از 
توسط  مشکل  بروز  صورت  در  که  کنید  حفظ 
آن پیگیری کنید. از پرداخت به صورت کارت به 
کارت در فروشگاه های آنالین بپرهیزید. همچنین 
از نگهداری رسید بانکی و اطالعات بانکی در کنار 
کارت بانک جدا بپرهیزید. از ذخیره اطالعات بانکی 
روی گوشی های خود هنگام خرید از فروشگاه های 
آنالین بپرهیزید چون هکرها با آلوده کردن گوشی با 
نرم افزارهای مخرب می توانند به راحتی به اطالعات 
عکس ها   یادداشت ها،  تلفن ها،  شماره  حساب ها، 
دسترسی داشته باشند. از فروشگاه هایی خرید کنید 
که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند. حتما از 
صفحه کلیدهای مجازی استفاده کنید. مبالغ را از 
طریق کارت اعتباری پرداخت کنید. این ابزارها از 
و  محافظت  برای  روش ها  اثرگذارترین  و  بهترین 
حمایت از استفاده کننده است. ارسال پول از طریق 
باشد.  داشته  ریسک  می تواند  مخابراتی  سیستم 
همانند ارسال وجه نقد، اگر یک بار ارسال شود، دیگر 
ارسال شده است. شما نمی توانید آن را برگردانید. 
خرید در اینترنت و استفاده از ابزارهای شبه  نقد مانند 
تنها  باشد.  داشته  ریسک  می تواند  چک شخصی 
زمانی از این ابزارها استفاده کنید که شخصی که 

با او معامله می کنید را می شناسید.
در اینجا چند توصیه به کاربران می شود 
از جمله اینکه: 1. هرگز شماره کارت اعتباری 
خود را معرض دید دیگران قرار ندهید 2. از نگه 
داشتن انواع اطالعات حساب های بانکی از قبیل 
رمزکارت و شماره حساب در حافظه گوشی ها و 
کول دیسک ها و  pcها جدا خودداری کنید 3. 
برای  سریعا  خود  کارت  شدن  مفقود  صورت  در 
مسدودسازی آن اقدام کنید 4. هر چند ماه یک 

بار رمز اول و دوم کارت خود را تغییر دهید.

خواندنی ها گفتگو با شاعر طنز پرداز بیرجندی، محمد حسن هاشمی:

طنز پرداز واقعی  به تمسخر فرهنگی نمی پردازد بلکه اثری فاخرخلق می کند 
که  بیرجندی،  پرداز  طنز  شاعر  کاری-  نسرین 
می گوید “الکترونیک ” خوانده است، متولد سال 58 است 
در معرفی خود می گوید:  محمد حسن هاشمی هستم  
کربالیی  بزرگم  پدر  نوه  هاشمی؛  علیرضا  پدرم!  فرزند 
موسی هاشمی زاده در یکی از روزهای بهاری سال 1358 
روایات  البته در  ؛  نیست  روِز دقیقش مشخص  که هنوز 
احتماال  و  بهاری  روزی  یک  در  که  آمده  ما  خانوادگی 
اردیبهشت، اما در شناسنامه اول فروردین نوشته اند ؛که 

مطمئنم الکی است!! به هرحال خدا می داند و بس!! 

دبستان و راهنمایی را در زادگاهم
 نقنج گذراندم

دوره   اینکه  به  اشاره  با  تحصیالتش  مورد  در  او 
ام؛  داشتنی  دوست  زادگاه  در  را  راهنمایی  و  دبستان 
تحصیل  اول  سال  افزاید:  می  گذراندم  نقنج  روستاِی 
من 13۶4 )کالس اول دبستان( ؛ مصادف شد با رفتن 
محترم  مسئول  )مدیر  ؛  نقنج  از  پور  جعفر  آقای  جناب 
معلم  سالها  آن  در  که  جنوبی(   خراسان  آوای  روزنامه 
می  گریه  من  که  بود  اینجا  جالب  بودند؛  ما  روستای 
)به  باشند؛  من  معلم  باید  پور  جعفر  آقای  که  کردم 
دلیل  دوستی که با پدرم داشتند با ایشان آشنا و عالقه 
تحصیلی  سال  آن  در  ایشان  نگو  بودم(؛  شده  مندشان 
هاشمی  بودند.   شده  منتقل  دیگری  جای  به  نقنج  از 
امروزم  همسر  پدر  نیز  راهنمایی  دوره   در  گوید:  می 
مرا  زمان  همان  از  که  بودند  بنده  روزهای  آن  معلم 
من  و  کردند(!  )شکار  برگزیدند  خود  دامادی  تک  به 
بود  خواهم  و  هستم؛  دستبوسشان  سالها  همان  از  نیز 
ابوذر  ای  و حرفه  فنی  هنرستان  در  را  متوسطه  دوران 
الکترونیک  دیپلم  گذراندم؛  الکترونیک  رشته  بیرجند؛ 
کالس  زمان  اون  خیلی  که  نمودم؛  اخذ   ۷۶ سال  را 
بیخیال  نوعی  به  و  لیسانس حسابداری گرفتم  داشت!! 
بیان  ادامه  در  شدم.او  دبیرستان  زحمات  و  الکترونیک 
می کند: حدود پنج سال نیز به دلیل شرایط کاری در 
در  نیز  بنده  داشتم که شروع جدی شعر  اقامت  تهران 
با ساز   83 متاهلم؛ سال 81 عقد و  افتاد.  اتفاق  تهران 
کنون  تا  سالها  همان  از  بخت!!  خانه  رفتم  و..  دهل  و 
متاهل مانده ام ؛ هم اکنون نیز دارای یک همسِرخوش 

بخت  و 4 فرزند پسر هستم ؛ آینده را خدا می داند!!

شعر واقعی به تمام موازین و قواعد
 اشراف دارد

وی در باره شعر طنز می گوید: آنچه  که اینجانب از 
بزرگان این عرصه شنیدم و خوانده ام؛ شعر طنز واقعی 
تمام موازین و مجموعه   به  ؛ شعری است که  و خوب 
داشته  اشراف  دارد  وجود  جدی  شعر  در  که  قواعدی 

داشته  طنز  از  درستی  تعریف  اگر  طنزپرداز  شاعر  باشد. 
باشد و متوجه باشد که طنز قرار نیست به تمسخر کسی 
یا فرهنگی یا قومیتی بپردازد می تواند اثری خلق کند که 
نمونه ی طنز خوب و فاخر باشد. وی یادآوری می کند: 
طنز  شعر  در  هم  آن  هنری  خوب  اثر  خلق  برای  البته 
شاعر طنزپرداز الزم است ؛ تسلط الزم به ظرفیت کلمات 
داشته باشد و در آراسته کردن شعرش از آرایه های لفظی 

و ظرافت های معنوی نیز در خلق آثارش استفاده کند.

در سال 73 اولین تک بیت را سرودم 
که مورد توجه قرار گرفت

شد   چی  اینکه  پاسخ  در  بیرجندی  پرداز  طنز  شاعر 
واقعا  گوید:  می  مندید  عالقه  شعر  به  کردید  حس  که 
نمیدانم چه شد اما تا جایی که یادم هست، در تمام دوران 
تحصیل؛ درس ادبیات برای بنده مثل سایر دروس بود 
و در واقع عالقه ی خاص و ویژه تری نسبت به درس 
با سایر دروس نداشتم؛شاید شروع و  ادبیات در مقایسه 
جرقه شعر برای بنده از جایی بود که  حدود سال ۷2 که 
برای  و  بودم  گفته  بیتی  تک  بودم؛  دبیرستان  دوره  در 
خواهرم که از من کوچکتر بود خواندم، با تعجب پرسید 
خودت گفتی و   به هر حال تشویق شدم و ادامه دادم؛ البته 
نه زیاد جدی و پخته زمان گذشت تا اینکه برای اشتغال 
عازم تهران شدم؛ تنهایی و غربت موجب شد چیزهایی را 

به عنوان شعر که ایرادات زیادی داشت بنویسم.

استاد ناقوس  و مهندس زینلی
 باعث انگیزه در من شدند

هاشمی از خاطراتش می گوید: بر حسب اتفاق یکی 
از همین نوشته ها از طریق همکاران من به دست مدیر 
مجموعه ای که من در آنجا شاغل بودم افتاد )مهندس 

زینلی( ایشان هم باتوجه به درایت، نگاه بلند و دلسوزانه 
را  داشتند؛ من  زیر دست خودشان  به همکاران  که  ای 
ناقوس عزیز)غالمحسین  استاد  به  و  نهایت تشویق  بی 
یوسفی( معرفی کردند؛ خالصه اینکه اشعار را از طریق 
نمابر خدمت ایشان تقدیم و ایشان راهنمایی و تصحیح 
نقدهای  و  ها  تشویق  با  نهایت  بی  و  نمودند؛  می 
استادانه خود باعث ایجاد انگیزه در من شدند، لذا خود 
را مدیون این دو عزیز می دانم، مهندس زینلی که به 
نوعی بنده را تشویق و به استاد ناقوس معرفی نمودند 
آموختند.  بنده  به  تعالیمی که  بابت  نیز  ناقوس  استاد  و 
در  برگشتم،  بیرجند  به  تهران  از  که  نیز    83 سال  از 
هنری  حوزه  شعر  جلسات  ؛  جمله  از  شعری  محافل 
شرکت  جنوبی  خراسان  هنرمندان  کانون  و  استان؛ 
هستم.  اساتید  محضر  در  تلمذ  و  یادگیری  مشغول  و 
اوایل  نیز  قالب سروده های من  و  نوع  افزود:  هاشمی 
بنده  اشعار  بیشتر   )85 سال  )از  بعدها  بود  جدی  شعر 
غزل؛  مثنوی؛  شعری:  قالبهای  در  و  طنز  چاشنی  با 
رباعی؛ دوبیتی؛ چهارپاره  با زبان معیار وبعضا گویشی 

)بیرجندی( سروده شده است.

خراسان جنوبی به دلیل دوری از مرکز 
در زمینه شعر طنز عقب تر از سایر استانهاست

وی درباره مشکالت استان در حوزه طنز بیان می کند: 
استان خراسان جنوبی به دلیل دوری از مرکز در زمینه 
شعر طنز چندین قدم عقب تر از سایر استانها قرار دارد 
خصوص  در  مالحظاتی  است  ممکن  مثال  عنوان  به 
این  شهرها  کالن  در  که  باشد  داشته  وجود  طنز  شعر 
ندارد و مرتفع  گونه مسائل وکوته نظری ها جایگاهی 
که  شعری  محافل  در  بارها  مثال   عنوان  به  اند.  شده 
برگزار شده است شاهد  در محضر مقام معظم رهبری 
طنِز  شاعران  داِر  نیش  و  انتقادی  طنز  شعر  خواندن 

خواندن  است  ممکن  وجود  این  با  ؛  ایم  بوده  کشوری 
به  توجه  با  بیرجند؛  در  اشعار  این  مشابه  طنزی  شعر 
بودن  دار  نیش  و  کنایه  همان  که  طنز  شعر  خاصیت 
به  عزیزان  برخی  طرف  از  را  واکنشهایی  هست؛  آن 
دنبال داشته باشد ؛ که بسیار بسیار در روند پیشرفت کار 
طنز؛ به ویژه شعر در استان تاثیر داشته و خواهد داشت 
مشکل بعدی نبودن شب شعر ویژه طنز  در مرکز استان 
می باشد که انشاا... با همت دوستان شاعر طنز پرداز و 

دستگاهای فرهنگی مربوطه قابل انجام می باشد.

بهترین و موثرترین راه کتابخوانی 
از درون خانواده شروع کنیم

و  مطالعه  فرهنگ  ایجاد  برای  هاشمی  گفته  به 
کتابخوانی راهکارهای کارشناسی شده زیادی وجود دارد 
که به نظر من به عنوان بهترین و موثرترین راه بایستی 
از درون خانواده شروع کنیم؛ تشویق و ترغیب کودکان 
به کتابخوانی می تواند پایه گذار فرهنگ کتابخوانی برای 
آثارش عنوان می کند:  باشد. وی در مورد چاپ  جامعه 
رسیده   چاپ  به  استان  جراید  در  من  اشعار  از  بسیاری 
و  نان  و  گندم  کتاب  بهنیا   دکتر  عزیز  استاد  کتب  در 
چاپ  اینجاب  مرتبط  اشعار  از  تعدادی  ایشان،  زعفران 
که  هایی  تشویق  بابت  نیز  ایشان  از  است  الزم  شده  
نیز در جشنواره ای طنز  نمایم. مقامهایی  تقدیر  داشتند 
زیاد  ی  َمشغله  دلیل  به  حقیقتا   اما  ؛  ام  داشته  استان 
پیگیری  و  ها  جشنواره  در  شرکت  فرصت  کمتر  کاری 
در  امیدوارم  که  ؛  دارم  را  زمینه  این  در  الزم  و  کافی 
سالهای آتی فرصت بهتر و بیشتری داشته باشم. شاعر 
طنز پرداز بیرجندی خاطرنشان می کند: علیرغم چندین 
مورد پیگیری دلسوزانه و محبت آمیز سرکار خانم یعقوبی 
مسئول روابط عمومی حوزه هنری استاِن خراسان جنوبی 
و تاکید همراه با گالیه ِی ایشان جهت آماده کردن فایل 
دیچیتال و نسخه چاپِی اشعار و همچنین اعالم آمادگی 
مدیریت حوزه هنری مبنی بر همکاری چاپ کتاب شعر 
من از حدود سه سال قبل  و از طرفی با اینکه با شاعران 
مطرح طنز کشوری نیز مشورتهایی داشتم و کامال آمادگی 
برای چاپ آن در سایر نشریات خصوصی نیز وجود دارد 
؛ چه کنم که هنوز همت و کوشش الزم در خودم ایجاد 
با کمک دوستان  بتوانم  انشاا... در سال جاری  نشده که 
به  توجه  با  اکنون هم  یادآور می شود:  نمایم. وی  اقدام 
از طریق وبالک و کانال  امکانات فضای مجازی بیشتر 
ارتباط  در  خودم  عزیز  مخاطبان  با  تلگرام؛  در  شخصی 
هستم و با عضویت در کانالهای شعر طنز در کنار شاعران 
طراز اول کشوری و اساتید متخصص در این زمینه مشغول 
یادگیری هستم و اشعار ناقابل  خود را نیز در کانال تلگرامی 
به   @  hashemizoghalkhand آدرس:  به 

دوستان و مخاطبان ارجمند ارائه می نمایم.

کاریکاتور روستای ازمیغان طبس - ابوالفضل هوشمندی کیوان وارثی قاب عکس چه غذایی برای سالمتی پروستات مناسب است؟!

داده نما، آوای خراسان جنوبی

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

لیکوپن )گوجه فرنگی، هندوانه و ...(، ویتامین D )تخم مرغ(
ویتامین  E )بادام، آجیل و ...(، تخم کدو ، چای سبز، امگا3 )ماهی(

خبرها از گوشه و کنار

فقط در پیاده روها راه بروید! 

برای  می کنند  توصیه  دانشمندان  نیوز-  افکار 
جلوگیری از آلودگی مرگبار موجود در خیابان ها تا حد 
امکان از پیاده روها استفاده کنید. به گفته دانشمندان 
راه رفتن در پیاده روها می تواند تا حد بسیار زیادی 
سطوح آلودگی موجود در خیابان ها را کاهش دهد. 
حتی کوچکترین لکه های ذرات آالینده های ناشی 
از سوختن سوخت خودروهای دیزلی می تواند خطر 
حمله قلبی، نارسایی قلبی و مرگ را افزایش دهد. 
سطوح  حتی  که  شدند  متوجه  محققان  بنابراین 
پایین آلودگی هم به قلب آسیب می زند و بنابراین 
نسبت به رعایت اقدامات احتیاطی و دور ماندن از 
مراکز پرتراکم آلودگی به مردم هشدار می دهند.

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

را تجربه کنید.   09158668002

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

 09380160779 - علی آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان  همراه با 
کارگر ماهر   09105451077   اقدامی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 
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قربانی تفکرات منفی بودن

اگر دچار شکست شده باشید همه فکرتان درگیر شکست 
و خراب شدن آینده و پیش نرفتن کارهایتان خواهد شد. 
همه تمرکز و احساسات شما درگیر این تفکرات منفی 
می شوند و تقریبا همه زندگی خود را برای فکرهای 
بیهوده می گذارید و از پیشرفت های آینده وا می مانید. 

این نوع قربانی شدن از دو نظر اشکال دارد:
1.دیگر هرگز برای تالش قدم تازه ای بر نمی دارید. 
شکست و افکار منفی و ناامیدی چیزهایی نیستند که 
هیچ  باشند.  کرده  ریزی  برنامه  آن  برای  ها  انسان 
انسانی از ابتدا با هدف شکست خوردن پیش نمی رود. 
اما بیشتر مردم هنگام رودررویی با موانع و شکست ها، 
دیگر دست از تالش برمی دارند و فرصت های آینده 

را از خود دریغ می کنند.
2.تفکرات منفی همیشه همه ذهن را درگیر نتیجه تالش 
ها می کنند و دیگر یادتان نمی آید چقدر برای این کار، 
تالش های مثبت انجام داده اید. در صورتی که بزرگ 
ترین و مهم ترین بخش هر پروژه، تالش هایی است 
که برای رسیدن به نتیجه انجام می شوند؛ حاال ممکن 

است نتیجه منفی یا مثبت باشد.
هر زمان که دچار شکست شدید هرگز قبول نکنید که 
بازنده هستید. قربانی این فکر پوچ شدن هیچ کمکی به 
شما نمی کند و فقط باعث می شود درجا بزنید و هرگز 
برای  را تجربه ای مفید  پیشرفت نکنید. هر شکست 

پیروزی های آینده خود فرض کنید. 
یکی از هوشمندانه ترین روش ها برای بهره گرفتن از 
شکست در کار یا زندگی این است که نقطه ضعف و 
اشتباهات خود را پیدا و آنها را برطرف کنید. با مرور کار 
قبلی می توانید متوجه شوید کجا اشتباه کرده اید و کجا 

باید با چشم بازتر و بررسی بیشتر وارد عمل شوید.

اینکه دلیل  به  را  او  اما  فهمیدم؛  نمی  را  او   من 
نمی فهمیدم، نکشتم. شما او را نمی فهمیدید، و او 
را به دلیل آنکه نمی فهمیدید، به شنیع ترین شکل 
ممکن کشتید. و این اوج مصیبت انسان عصر ماست: 
له کردن آنهایی که نمی فهمیم شان، فهم خود را اوج 

فهم جهان دانستن...!
ها  تصمیم  این  از  تاریکی  و  تنگ  دهلیز  درون  من 
-از باید نباید هازندگی کردم، و همین مرا حقیرکرد. 
خود  با  شکستم.  سد  جا  همه  ساختم،  سد  جا  همه 
جنگیدم، بی خبر از آنکه مرا جهان من می سازد، و 
هیچ جنگی، در تنهایی، و در اتاق های دربسته، و در 

پستوهای خانه ها، به راستی جنگ نیست...!
 من به جای آنکه از خیابان های وسیع، از دشت های 
پهناور، و از دنیا تمام دنیا بگذرم، از کوچه های باریک 
با دیوار های بلند کاغذی عبور کردم؛ دیوار هایی که 
شده  نوشته  آن  کاغذی  های  تک تک خشت  روی 
بود:من تصمیم گرفته ام و پیمودن سرتاسر حتی یکی 

از این کوچه ها هم ممکن نبود...!
در  یکی  است:  الزم  خورشید  دو  ماندن  زنده  برای 

قلب، دیگری در آسمان...!

فردا شکل امروز نیست / نادر ابراهیمی

زندگی را با کسانی احاطه کنید که دوستتان دارند و به 
شما انگیزه می دهند، تشویقتان می کنند و باعث می 

شوند از اینکه خودتان هستید، حس خوبی داشته باشید

قله ای که یکبار فتح شود،
 تفریحگاه عمومی خواهد شد 

مواظب قله ات باش

یارب منم و بار گناهی   یارب
پرونده ننگین و سیاهی یارب

گویند که در هر دو جهان می بخشی
دریا به نمی کوه به کاهی یارب

و  رضایت  به  مرا  پربرکت  روز  این  در  پروردگارا! 
خوشنودی خویش نزدیک ساز و از خشم و عذاب خود 
لیاقتی عطا کن تا خاضعانه تسلیم تو  برهان. به من 
گردم و تو را از هرچه به اندیشه ام درآید بزرگ تر دانم. 
خدایا! در این ماه توفیق تالوت قرآن را بر من ارزانی 
دار تا چشمم به درخشش آیاتت منور گردیده، قلبم با 

هدایت کتابت تسکین یابد. به حق رحمتت.
 ای رحم کننده ترین رحم کنندگان! آمین!

موعد تحویل یا انجام کاری فرا رسیده است با این حال 
شما اصال توانی در خودتان نمی بینید تا آنچه باید را انجام 
بدهید. به همین دلیل ساده خودتان را با کارهای جزیی و 
بی اهمیت سرگرم می کنید مثال ایمیل ها را وارسی می کنید، 
وارد گروه های دوستی می شوید و سرگرم گفتگو می شوید 
و یا کتاب می خوانید و بازی آنالین می کنید. شما می دانید 
که زمان در حال از دست رفتن است و باید کار کنید ولی 
آن انگیزه الزم را برای شروع کار ندارید. با این حال نباید 
اجازه بدهیم که امید به فردا لحظه حال را خراب کند. اگر 
راهکارها  این  کنید  ترک  را  اشتباه  عادت  این  می خواهید 

حتما به کارتان می اید: 
کارها را تقسیم کنید

برایتان  کارها  شروع  می شود  باعث  که  چیزهایی  از  یکی 
دشوار باشد و بخواهید انجام آن را به تعویق بیندازید این 
است که کار یا وظیفه را فراتر از توان خود می بینید.یعنی 
همه چیز فراتر از توان شما به نظر می  آید. برای غلبه بر این 
فشار و ترس و برای ایجاد انگیزه بیشتر بهتر است کارها را 
از آن  دسته بندی و تقسیم کنید و سپس روی هر بخش 
تمرکز کنید. آنقدر کارها را جز به جز انجام بدهید تا دیگر 
احساس نکنید انجام آن برایتان دشوار است.شاید الزم باشد 
را به  برای خواندن یک کتاب مجبور شوید هر روز زمان 
وعده های بسیار کوچکی تقسیم کنید و فقط یک صفحه یا 
پاراگراف را بخوانید. اگرچه این در ابتدا عجیب به نظر می رسد 

اما فکر کردن به یک صفحه کتاب بسیار راحت تر از فکر 
کردن به صد صفحه یک کتاب است. با این روش باالخره 
شما توان مواجهه با وظیفه ای که به عهده شما گذاشته اند را 

پیدا می کنید.  
محیط را تغییر بدهید

و  تولید  میزان  در  متفاوتی  تاثیرات  متفاوت  محیط های 
آن  در  که  اتاقی  یا  کارتان  میز  به  دارند.  شما  بازدهی 
فضایی  و  بدهید  تغییر  را  چیزهایی  و  کنید  نگاه  هستید 
فراهم کنید که در آن برای کار کردن احساس خوشایندی 
دارید. عالوه بر این سعی کنید محیط کارتان را از جای 
استراحت و خواب و تفریح دور کنید. جایی که می توانید 
فضای  باشید  دیگر  کارهای  یا سرگرم  و  بخوابید  آن  در 
مناسبی برای کار کردن نیست. محل کارتان را به فضایی 
برای  را  انگیزه کافی و الزم  تا  تبدیل کنید  الهام بخش 

کار کردن پیدا کنید.  
چیزهایی که باعث حواس پرتی

 هستند را دور کنید
تقریبا انجام هر کاری بهتر از کارکردن و انجام تعهدات 
است. با این حال شما مسئول انجام تعهداتتان هستید. 
عقب  به  را  کارها  می شود  باعث  که  چیزهایی  از  یکی 
دیگر  چیزهای  با  حواستان  دائما  که  است  این  بیندازید 
و  است  باز  بوک  زمانی که صفحه فیس  پرت می شود. 
که  زمانی  یا  و  می کنید  مشاهده  را  نوتیفیکیشن ها  شما 

تلویزیون  یا  و  می شنوید  را  پیامی  دریافت  هر  صدای 
روشن است و حتی وقتی دیگران مشغول صحبت های 
کردن  کار  برای  کافی  تمرکز  شما  هستند  خودشان 
مشکالت  این  از  رهایی  برای  داشت.بعضی ها  نخواهید 
دارند.  نگه  دور  اپلیکیشن ها  از  را  خود  می کنند  سعی 
و  موثر  روش  اما  است  اثرگذار  مدتی  برای  روش  این 
کنید  سعی  آن  کامل  حذف  جای  به  نیست.  ماندگاری 
روش های موثرتر دیگری را پیدا کنید. مثاًلٌ گوشی را در 
حالت خاموش بگذارید یا سرگرمی هایتان را برای زمان 
استراحت بگذارید و فضای کار را از مظاهر حواس پرتی 

دور نگه دارید.  
معاشرت با آدم های الهام بخش

مطمئن باشید اگر ده دقیقه با بیل گیتس معاشرت کنید 
برای کارکردن انگیزه پیدا می کنید. آدم های اطراف شما 
روی رفتارتان تاثیر زیادی دارند. اگرچه شما بیل گیتس را 
در میان دوستانتان ندارید و نمی توانید هر روز با او گفتگو 
کنید اما این باید روش شما در انتخاب دوستان تان باشد. 
با افرادی معاشرت کنید که به شما انگیزه و روحیه تالش 
کردن می دهند نه کسانی که در طول روز هیچ بازدهی 
مفیدی ندارند، هیچ تاثیر اندکی در بهبود زندگی خود و 

جهان ندارند و فقط غرولند می کنند. 
یک شریک با انگیزه پیدا کنید

یکی از راه های تقویت انگیزه و ایجاد شور و هیجان برای 

انجام  فردی  با  در همراهی  را  کارها  که  این است  کار 
بهبود  و  همراهی  و  مشارکت  روحیه  خودش  که  بدهید 
چنین  با  در همراهی  را  کارها  بتوانید  اگر  دارد.  را  کارها 
فردی انجام بدهید و بخواهید در کنار هم اهداف مشترک 
را تعریف کنید بدون شک برای کار کردن عالقه و انگیزه 

بیشتری خواهید داشت. 
که  می اندازید  به عقب  را  کارها  دلیل  این  به  شاید شما 
و  است  چنین  اگر  است.  دشوار  برایتان  کردن  کار  تنها 
شرایط کار به شما اجازه می دهد به فکر یافتن یک همراه 

یا شریک باشید. 
اهدافتان را بازنگری کنید

گاهی فقط به این دلیل کارها را به عقب می اندازید که 
از اهداف و خواسته هایتان دور شده اید  احساس می کنید 
یا کاری که انجام می دهید تکراری، خسته کننده و بدون 
این صورت  در  است.  آینده  به سوی  اندازی  هیچ چشم 
طبیعی است که دلتان نخواهد کار کنید و آن را تا لحظه 
آخر معطل باقی بگذارید و به امید فردایی باشید که شکل 

امروز نباشد.
 در این صورت خوب است اهداف تان را بازنگری کنید. 
این  شاید  اما  نیست  کار ساده ای  تغییر شغل  که  هرچند 
امکان برایتان وجود داشته باشد که کارتان را تغییر بدهید 
و یا با ایجاد اهداف تازه برای همان کار احساس مثبتی 

در خودتان ایجاد کنید. 
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز  دو م ماه رمضان

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

ای پدر به راستی مرا از دانش ]وحی حقایقی به دست[ آمده که تو را نیامده است پس از 
من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم. سوره مریم / آیه  ۴۳

حدیث روز  

آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.»یعنی از گناهان پرهیز کند.«
امام صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

6 راه برای به فردا نیفکندن کارها

طراح: نسرین کاری                        

رومن  ژول  از  اثری   -1 افقی: 
و  کوتاه   -2 فرانسوی  نویسنده 
آتش-  لهیب  و  شعله  ناقص- 
ابوالبشر-   -3 بزرگ  بسیار  نهر 
فراعنه  از  تعدادی  نام  مرطوب- 
4- گرو گذارنده- خالص- امید و 
آبکی-  و  سست   -5 چشمداشت 
مقصود-  و  هدف  بزرگ-  نقیض 
دنبال 6- پایتخت لهستان- خون 
رسول  گرامی  مادر  نام  بها- 
بهادار-  اوراق  از   -7 )ص(  اکرم 
سوریه  در  شهری  سفید-  ابر 
احمد  از  اثری  سرخنای-   -8
محمود- آرام و قرار 9- همدست 
مرد  کاری-  در  یکدیگر  با  شدن 
آلیاژی  روح-  سبک  و  هوش  تیز 
10- کسی  قلع  و  از مس  مرکب 
دیوار  زده شده-  تهمت  او  به  که 
جلفا  ارامنه  بزرگ  کلیسای  گلی- 
که به فرمان شاه عباس در سال 
 -11 شد  ساخته  ق   . هـ   1023
حرف منفی- مرهم که روی ورم 
تاج محل  بمالند- جایگاه  یا زخم 
با ابنیه و آثار تاریخی- امیر قبیله 
12- با وقار- مناسب و به موقع- 
رضوی  خراسان  استان  مرکز 
یافته- بزرگ  ترتیب  13- نظم و 
و کالن- قلمه درخت و بوته گل 
از  جو-  و  گندم  برداشت   -14
مالمت  و  سرزنش  کرج-  توابع 

در  فرانسه  مشهور  امپراتور   -15
قرن نوزدهم میالدی.

عمودی: 1- هرج و مرج طلبی- 
بسته و یخ زده 2- بهترین تنیسور 
جهان در سال 2008 م- ملک و 
قویدل  امیر  از  فیلمی  سروش- 
نافله  رکعت  دو  3- خاک سرب- 
دعای  عشاء-  نماز  از  بعد  نشسته 
خیر 4- سنگ آسیاب- ناشناس- 
پخته  قند  شربت  در  که  ای  میوه 
غوزه  سفره-  برکت   -5 شده 
واقع  قبول  مورد  صنم-  پنبه- 
شده 6- قسمت وسیعی در شمال 
شرقی آسیا با دشت های  متعدد و 
کوه های مرتفع و منابع غنی طال 
قدم یک  اعدام-  و مس- درخت 
ترین  معروفت  حریص-   -7 پا 
تیموری-  عهد  در  ایرانی  نقاش 
یکی  که  بیژن  پدر  و  گودرز  پسر 

است  ایرانی  نام  به  قهرمانان  از 
نیامدنی-  کار  به  و  ضایع   -8
از   -9 برنده  و  تیز  قضاوت- 
عناصر اربعه- حکیم، ریاضیدان و 
ادیب ایرانی صاحب اثر جام گیتی 
زبان  درخت   -10 بیگانگان  نما- 
چیزی  سبزیجات-  از  گنجشک- 
که به گرو گذاشته شده 11- پول 
سطح-  واحد  زنده-  ارزش-  کم 
شروع   -12 فارس-  در  ای  قله 
به کاری- معروف و شهیر- ظرف 
آبغوره  برای  بزرگ  ای  شیشه 
سفید  سنگریزه   -13 سرکه   و 
درخشان- اموالی که از مرده باقی 
آرامگاه  شهر   -14 سمیع  بماند- 
پوشیده-  و  نهفته  فردوسی- 
 -15 مازندان  استان  در  شهری 
و  تکریم  پنهانی-  حیله  و  مکر 

گرامی داشتن کسی.
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جوردابکیتامونب1

ورجکهقاندنوای2

هداداشمابیندش3

رالاسواراسمب4

شنمیسنتالکشه5

وایسامزیهاما6

رانهمیتییگنر7

هوسارکشینمتیا8

ندوسشکنانایر9

بداهوشریروژت10

ردننامکبیاکو11

ودیدهمنارتول12

شرامینادانولو13

وسهرقرهامهلاي14

رتمویدارهدندکی15

فراخوان جذب نیرو
یک شرکت معتبر ساختمانی و 

تاسیساتی جهت تکمیل کادر فنی و 
اجرایی پروژه های در سطح استان 

دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس عمران الزاماً 3 سال 

سابقه فعالیت کارگاهی و پیمانکاری
تسلط کامل به امور دفتر فنی و امور 

اجرایی ، بومی خراسان جنوبی
ارسال رزومه : 

 mobtaker.sazan@yahoo.com

تلفن هماهنگی: 32237942

*  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

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     3237۱3۵4 - 3237۱3۵۵

قالیشویــی ملکــه

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09۱۵72۱3۵7۱ - صالحی منش

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ 
و پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیـک رایگـان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 18 تا 1 بامداد

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ
آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز می باشیم. 

خدمات ویژه )نان، پنیر، سبزی، چای( رایگان 

ورودی و هزینه پذیرایی رایگان 
فروش نشاء گوجه و بادمجان

09۱۵72۱23۵9

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09۱۵7639200

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویـش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما را در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت 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

فروش مسکن مهر در مکان عالی طبقه همکف ، هزینه امتیاز آب، برق و 
توکاری با خریدار همت 2 ، فرعی 2، منزل چهارم    09۱۵۵6۱0262



مناسب ترین مواد غذایی که می توان بین وعده افطار 
تا سحر میل کرد تا هم از چاق شدن در ماه رمضان 
جلوگیری کرده باشید و هم سالمت بدنتان را به خطر 
نینداخته باشید، در ادامه این مطلب بیان شده است. 
گنجاندن لبنیات در وعده های غذایی بسیار ضروری 
است و گنجاندن ماست و دوغ خانگی کم نمک در 

وعده های افطار و سحر چربی های بدن را با سرعت 
بیشتری می سوزاند. نوجوانان برنامه غذایی ایام روزه 
داری را به گونه ای انتخاب کنند که میزان کالری 
و پروتئین توصیه شده روزانه را در دو وعده افطار و 
سحری دریافت نمایند و از خوردن غذاهای ُپرحجم، 
کم کالری و بسیار آبکی در افطار خودداری کنند و 

حتما برای صرف سحری از خواب برخیزند. مصرف 
میوه و سبزی در وعده های سحر و افطار تاکید می 
شود. میوه ها و سبزیجات ، به دلیل ماندگاری بیشتری 
که در بدن دارد، ضمن اینکه سیری طوالنی تری را 
ایجاد می کند حاوی مقدار زیادی آب است که با تامین 
آب مورد نیاز بدن از بروز تشنگی جلوگیری می کند.

بخور و نخورهای بین افطار و سحر
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نقره سعید مالیی در رقابت های جودو قهرمانی آسیا

در  ایران  کیلوگرم   81 منهای  وزن  کار  جودو  مالیی  سعید  ایرنا- 
مقابل  با شکست  این وزن  فینال  دیدار  در  آسیا  پیکارهای قهرمانی 
قهرمانی  جودو  پیکارهای  یافت.  دست  نقره  مدال  به  ژاپنی  حریف 
قاره کهن از روز جمعه با حضور 242 جودوکار از 28 کشور در هنگ 
کنگ آغاز شد. سعید مالیی کاپیتان تیم ملی که در دور اول استراحت 
داشت در دور دوم و در نخستین مبارزه خود جودوکار قطری را ایپون 
کرد و در مرحله یک چهارم نهایی »لی مون جی« دارنده نشان برنز 
آسیا و پنجم جوانان جهان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. 
وی در نیمه نهایی »والدیمیر زالف« قرقیزستانی دارنده عنوان پنجم 
قاره کهن در سال 2013 و نشان برنز گرند پریکس آلماتی را از پیش 
رو برداشت و فینالیست شد. مالیی در دیدار فینال مقابل »سوتارو 
قهرمان   ،2015 سال  در  جهان  جوانان  قهرمان  نایب  فوجیوارا« 
کاپ آزاد جوانان اروپا در سال 2016 و نشان برنز کاپ آزاد روم در 
سال 2017 از ژاپن مغلوب شد و مدال نقره را به گردن آویخت.

ایران میزبان ورزش های زمستانی معلوالن آسیا شد

المللی  بین  کمیته  زمستانی  های  ورزش  سالیانه  نشست  در  ایران 
ایرنا،  گزارش  به  شد.  آسیایی  کاپ  مسابقات  میزبان  پارالمپیک 
اجالس سالیانه ورزش های زمستانی کمیته بین المللی پارالمپیک 
پیشنهاد  و  شد  برگزار  اسلوونی  در  کشور   60 نمایندگان  حضور  با 
)مارپیچ  آلپاین  های  رشته  در  آسیایی  کاپ  مسابقات  برگزاری 
میزبانی  به  بزرگ(  )اساللوم  اسنوبرد  و  کوچک(  مارپیچ  و  بزرگ 
جانبازان  فدراسیون  اسکی  انجمن  رئیس  رسید.  تصویب  به  ایران 
بازی های  ورودی  مسابقات سهمیه  این  اینکه  بیان  با  معلولین  و 
سال  ایران  که  آنجایی  از  گفت:  دارد،   2018 زمستانی  پارالمپیک 
گذشته میزبان مسابقات بین المللی اسکی بود و عملکرد خوبی در 
این زمینه داشت، با میزبانی کشورمان در کاپ آسیایی موافقت شد.

صعود نماینده ایران به مرحله یک چهارم نهایی

با  اقیانوسیه  از رقابت های بوچیا قهرمانی آسیا و  برنا- سومین روز 
ایران به مرحله یک چهارم نهایی همراه شد. فرشید  صعود نماینده 
استجلو در کالس 4 مرحله مقدماتی رقابت های انفرادی، با شکست 
حریفانی از استرالیا و ماکائو به مرحله ی نیمه نهایی صعود کرد و در 
این مرحله با حریفی از چین روبرو می شود. رقابت های مرحله ی 
مقدماتی پایان یافت و سایر نمایندگان ایران از راه یابی به یک چهارم 
نهایی بازماندند. رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با حضور 80 
ورزشکار از کشورهای استرالیا، چین، چین تایپه، هنگ کنگ، ایران، 
ژاپن، کره، ماکائو، مالزی، سنگاپور و تایلند از 3 تا 7 خرداد برگزار می 
شود. تیم ملی بوچیا ایران با ترکیب فرشید داغستانی، فهیمه عباسی، 
رضا محمدی پناه، راضیه کاظم پور، حسین جعفری، فرشید استجلو، 
مریم ملکی فالح و جمیله فالح در این مسابقات حضور یافته است.

توصیه های روزه داری 
برای ورزشکاران و بیماران دیابتی

یک متخصص طب سنتی گفت: افراد باید افطار 
خود را با آب گرم به همراه خاک شیر باز کنند و 
بعد از فاصله ای از افطار؛ غذای اصلی را میل 
کنند و در نهایت بعد از دو ساعت نوشیدنی و 
میوه هایی مانند کاهو مصرف کنند. ورزشکاران 

در ماه رمضان مدت ورزش خود را کم کنند 
نیز  ورزش های سنگین  از  و  نکنند  قطع  ولی 
پرهیز کنند و زمان ورزش خود را در اوقات شب 
انجام دهند. بیماران مبتال به دیابت حتماً در ماه 
را  الزم  مشورت های  خود  پزشک  با  رمضان 
انجام دهند، زیرا برخی بیماران دیابتی ُپرخطر 
به هیچ عنوان نباید روزه بگیرند زیرا به بدن 
آسیب واردشده و این خود گناه محسوب می شود.

شیرینی خوشمزه اما خطرناک

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با اشاره به اینکه در ماه رمضان مصرف برخی 
مواد غذایی به شدت زیاد می شود که زولبیا و 
این  گفت:  آنهاست،  مهم ترین  از  یکی  بامیه 
شیرینی خوشمزه چون با روغن و شکر فراوان 
تهیه می شود به بدن آسیب وارد می کند. دکتر 

افزود: عمدتا روغنی که در  کوروش جعفریان 
تهیه این مواد غذایی استفاده می شود روغن 
ترانس است، این نوع روغن از مضرترین نوع 
از  از بیماریها  روغن است و سبب بروز برخی 
جمله قلبی می شود. استفاده از این روغن در 
دنیا تقریبا ممنوع است و اگر در تهیه محصولی 
بیش از یک درصد از کل انرژی آن استفاده 
شود، امکان عرضه آن ماده غذایی وجود ندارد.

هشت تصور غلط ورزشی

برخی توصیه های ورزشی پایه و اساس علمی 
درستی ندارند اما در بین ورزشکاران بسیار گفته 
می شوند و ممکن است که موجب راهنمایی 
غلط و تمرینات اشتباه شوند.  مانند: 1. انجام 
حرکات کششی قبل از ورزش برای جلوگیری 
از آسیب دیدگی  2. با شکم خالی ورزش کنید 

تا بیشتر چربی بسوزانید 3. ضربان قلب خود را 
به هنگام ورزش اندازه گیری کنید 4. به هنگام 
راه رفتن وزنه حمل کنید 5. کفش های دویدن 
را مطابق با نوع پای خود انتخاب کنید 6. آب 
میزان  دهنده  نشان  ادرار  رنگ   .7 بنوشید 
کمبود آب بدن است )مصرف مواد غذایی نیز 
می توانند در رنگ ادرار تاثیرگذار باشند( 8. بعد 
از ورزش غذا بخورید تا انرژی بدن تامین شود.

فواید آب پرتغال برای سالمتی

 آب پرتغال تازه و طبیعی فواید بسیاری برای 
از  تازه منبعی غنی  پرتغال  دارد. آب  سالمتی 
ویتامین C بوده و همچنین محتوی موادمعدنی 
از جمله پتاسیم و منیزیم است. این آب میوه 
میزان پایینی چربی دارد و فاقد کلسترول می 
پرتغال  آب  لیوان  یک  افزودن  واقع  در  باشد. 

بهبود فشارخون  به  تواند  به رژیم غذایی می 
دیاستولیک کمک کند. این آب میوه می تواند 
به تنظیم فشارخون و کاهش خطر بیماری های 
قلبی-عروقی کمک کند. نوشیدن آب پرتغال به 
صورت منظم باعث کاهش سطوح لیپوپروتئین 
با چگالی پایین یا کلسترول LDL می شود. 
همینطور باعث درخشندگی پوست می شود 
و فواید بسیاری برای سالمت پوست دارد.

کاهش احساس تشنگی 
با مصرف سبزی، شیر گرم و فرنی

کارشناس بهداشت مواد غذایی گفت: استفاده از 
مواد غذایی آبکی مثل سوپ، آش، حلیم بــدون 
روغن و هم چنین مایعات به هنگام افطار و سحر 
موجب حفظ تعادل آب و امالح بدن فرد روزه دار 
می شود. حسین عبدالعزیزی در پاسخ خصوص 

مواد غذایی مناسب برای جلوگیری از تشنگی 
شدید در ایام روزه داری اظهار کرد: مصرف شیر 
گرم و فرنی یا شیر برنج در هنگام افطار مناسب 
است. وی عنوان کرد: مصرف مایعات مثل آب 
آشامیدنی، آب میوه، شیر کم چربی، دوغ بدون 
نمک در فاصله پس از افطار تا هنگام خوابیدن 
کمک می کند که تعادل آب و الکترولیت های 
بدن شما در مدت زمان روزه داری خفط شود.

واژگونی سمند در روستای گوگچین بیرجند چهار مصدوم بر جای گذاشت

شهرستان  »گوگچین«  روستای  در  سمند  سواری  دستگاه  یک  واژگونی  شب  جمعه 
بیرجند چهار نفر را مصدوم و روانه بیمارستان کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، سرهنگ حسین رضایی در رابطه با این خبر گفت: ساعت 20 و 55 دقیقه جمعه 
روستای  در  خودرو  واژگونی  بر  مبنی   110 پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم  با  شب 
اعزام  حادثه  محل  به  راه  پلیس  کارشناسان  و  امدادی  نیروهای  بالفاصله  گوگچین 
یک  کردند  مشاهده  حادثه  صحنه  در  حضور  با  مأموران  داشت:  اظهار  وی  شدند. 
با چهار سرنشین که از سمت بیرجند به روستای  دستگاه خودروی سمند سفید رنگ 
واژگون  نامعلومی  علت  به  گوگچین  راهی  سه  در  است  بوده  حرکت  در  »گوگچین« 
شده است. سرهنگ رضایی افزود: بر اثر واژگونی خودرو راننده و سه سرنشین خودرو 
شهرستان  رضا)ع(  امام  بیمارستان  به  امدادی  نیروهای  توسط  که  شدند  مصدوم 
بیرجند منتقل شدند و کروکی صحنه تصادف تنظیم و علت حادثه در دست بررسی است.

جان باختن راکب 80 ساله موتورسیکلت
در شهرستان سرایان 

بر  کشته  یک  سرایان،  شهرستان  دوحصاران  روستایی  محور  در  رانندگی  حادثه 
یک  برخورد  اثر  در  جمعه  گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس  جانشین  گذاشت.  جا 
دستگاه خودروی پیکان با یک دستگاه موتورسیکلت در کیلومتر 47 جاده روستایی 
دوحصاران، راکب موتورسیکلت که پیرمرد 80 ساله ای بود زخمی شد. سرهنگ 
به  که  منتقل شد  فردوس  بیمارستان شهید چمران  به  پیرمرد  این  افزود:  نیکمرد 
حادثه   34 در  گذشته  هفته  در  باخت.  جان  بیمارستان  در  جراحات  شدت  علت 
نفر زخمی شدند.   40 و  نفر کشته   4 استان،  برون شهری  در محورهای  رانندگی 
آن  درصد   26 در  و  است  داده  رخ  روستایی  محورهای  در  حوادث  این  درصد   52
موتورسیکت ها مقصر وقوع تصادف بودند. وی عدم رعایت حق تقدم و بی توجهی به 
جلو را از مهمترین دالیل حوادث رانندگی هفته گذشته در خراسان جنوبی اعالم کرد.

کشف 237 کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی استان گفت: طی 72 ساعت گذشته در بازرسی از هفت 
خراسان  در  متهم  هفت  و  کشف  تریاک  کیلوگرم   237 خودرو  دستگاه 
جنوبی دستگیر شده است. سردار مجید شجاع افزود: مأموران یگان امداد 
خوسف هنگام کنترل خودروهاي عبوري در مسیر خور به خوسف به دو 
به مشکوک شدند و خودروها  وانت سفید رنگ  پیکان  دستگاه خودروي 
را جهت برسی بیشتر متوقف کردند که در بازرسی از این خودروها 110 
کیلوگرم تریاک کشف شد. سردار شجاع ادامه داد: در چند عملیات جداگانه 
در سرایان در بازرسی از یک دستگاه 405 مقدار 40 کیلوگرم تریاک و در 
نهبندان در بازرسی از دو دستگاه سواری پژو و یک دستگاه سواری ام وی 
ام  87 کیلوگرم تریاک کشف شده است. وی تصریح کرد: در مجموع این 
عملیات ها 237 کیلوگرم تریاک کشف و هفت متهم دستگیر شده اند.

تاالر و رستــوران کریـــم خــان
32222490 - 09151606836 خیابان ارتش - حدفاصل معلم و غفاریمیزبان جلسات افطاری شما در ماه مبارک رمضان می باشیم
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مدرسه شطرنج کیش
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خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
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برگزاری جشنواره عکس حرفه ای و 

موبایلی ماه رمضان در خراسان جنوبی

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مهر-مدیرکل 
موبایلی  و  ای  حرفه  برگزاری جشنواره عکس  از 
داد. خبر  استان  در  رمضان  مبارک  ماه  ویژه 

احمد محبی بیان کرد: جشنواره عکس حرفه ای و 
موبایلی محافل قرآنی، شب های قدر، دعای نیایش 
و مراسم افطار و سحر در خراسان جنوبی برگزار می 
شود.وی بیان کرد: این جشنواره با هدف پر رنگ 
کردن هر چه بیشتر قرآن و نیایش در سطح جامعه 
برگزار می شود.محبی با بیان اینکه این جشنواره در 
دو بخش حرفه ای و موبایلی برگزار می شود، گفت: 
عالقه مندان می توانند آثار خود را تا ۳۰ خردادماه 
جاری به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
ارشاد  و  فرهنگ  دهند.مدیرکل  تحویل  جنوبی 
اسالمی اظهار کرد: به نفرات اول تا سوم بخش حرفه 
ای این جشنواره به ترتیب از اول تا سوم لوح تقدیر و 
کارت هدیه سه میلیون ریال، دو میلیون ریال و یک 
میلیون ریال اعطا می شود.وی ادامه داد: همچنین 
به برگزیدگان اول تا سوم بخش موبایلی نیز هر کدام 
لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال اعطا می شود.

بهره برداری بیش از ۱۳ هزار کیلومتر 
راه  هوایی جدید در کشور

تسنیم-مدیرکل فرودگاه های استان گفت: با وجود 
راه  هوایی  از ۱۳ هزار کیلومتر  بهره برداری بیش 
جدید اما همچنان نیازمند بازنگری های زیادی در 
ایران  کرد:  اظهار  هستیم.سالمی  هوایی  راه های 
در منطقه ای واقع شده که مانند راه ابریشم محل 

و  هست  و  بوده  هوایی  و  زمینی  راه های  تالقی 
و  آسیای جنوب شرقی  مسیر  بهترین  نیز  اکنون 
خاورمیانه از ایران می گذرد.وی با اشاره به اجرای 
شرکت  ایرانشهرتوسط  آسمان  مدیریت  پروژه 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: اگر راه های 
هوایی تقویت شوند و دستگاه های کمک ناوبری و 
زمینی افزایش یابند قطعاً ایرالین های سراسر دنیا 
ترجیح می دهند که از این فضا استفاده کنند که 

قطعاً به اعتبار و اقتصاد کشور می افزاید.

امکان فراهم شدن تحصیل طالب در سطوح 
۲ و ۳ در مدرسه تخصصی امیرالمؤمنین 

مدیر  مشرفی  محسن  االسالم  تسنیم-حجت 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  علمیه  حوزه های 
از کشور محل  این منطقه  تا  این است  تالشمان 
رشد علما باشد گفت: با راه اندازی مدرسه تخصصی 
نیاز  تحصیل  ادامه  برای  طالب  امیرالمومنین)ع( 
این مرکز در  بروند که در  به قم و مشهد  نیست 

سطوح ۲ و ۳ تحصیل می کنند.

پیش بینی برداشت ۸ هزار تن 
محصوالت جالیزی در شهرستان طبس

مهر-مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: پیش بینی 
می شود طی سال جاری بیش از هشت هزار تن 
محصوالت جالیزی در طبس برداشت شود.بخشایی 
بیان کرد: برداشت محصوالت جالیزی از سطح ۳۵۸ 
طالبی،  خربزه،  شامل  این شهرستان  مزارع  هکتار 
هندوانه، خیار و کدو از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز 
شده و پیش بینی می شود از این سطح بالغ بر هشت 

هزار تن انواع محصوالت جالیزی برداشت شود.

اجرای تفاهم  نامه تشکیل و توسعه 
تعاونی های متشکل از بازنشستگان

 و فرزندان آن ها در استان

اجتماعی  ورفاه  کار  اداره کل  تعاون  تسنیم-مدیر 
از اجرای تفاهم نامه تشکیل و توسعه تعاونی های  
و  داد  آنها خبر  بازنشستگان و فرزندان  از  متشکل 
گفت: بخش تعاون آماده جذب و اشتغال فرزندان 
بازنشستگان است.سروری در نشستی که به منظور 
بررسی چگونگی اجرای مفاد تفاهم نامه ملی سازمان 
بازنشستگی و معاون امور تعاون وزارت کار و رفاه 
اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: تفاهم نامه تشکیل و 
توسعه تعاونی های  متشکل از بازنشستگان و فرزندان 
آنها در استان اجرایی می شود.وی گفت: این تفاهم نامه 
به منظور ایجاد و تقویت زمینه همکاری های مشترک 
و هم افزایی برای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی 
منعقد شده است.سروری افزود: فرزندان بازنشستگان 
مهمترین سرمایه آنها هستند که باید با برنامه ریزی 
شورای  ظرفیت های  همه  از  استفاده  و  هدفنمند 
هماهنگی رفاه دغدغه اشتغال آنها را برطرف کرد.

مردم از خرید مواد پروتئینی
 خارج از یخچال خودداری کنند

تأکید  با  استان  دامپزشکی  سیما-مدیرکل  و  صدا 
افزایش سرعت فساد پذیری  بر گرم شدن هوا و 
از خرید  از مردم خواست  فرآورده های خام دامی 
مواد پروتئینی مورد نیاز از جمله گوشت، شیر، تخم 
مرغ و غیره که خارج از یخچال نگهداری می شوند 
خودداری کنند و در صورت مشاهده موضوع را از 
طریق کد ۱۵۱۲ به دامپزشکی استان اطالع دهند. 

تالوت قاریان بین المللی در شهرهای مرزی خراسان جنوبی
شبستان-رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی استان گفت: قاریان و حافظان ممتاز بین المللی و کشوری از پنجم ماه مبارک رمضان به مدت سه روز در شهرهای مرزی استان 
به تالوت و اجرای زنده می پردازند.سلمانی اظهار کرد: در ایام ماه مبارک رمضان، یک گروه از قاریان و حافظان برجسته بین المللی و کشوری با حضور در شهرهای مرزی استان 
به اجرای برنامه می پردازند. وی با اشاره به برپا شدن یک هزار و ۵۰۰ جلسه قرآنی در ماه رمضان گفت: ۲ هزار جلد قرآن نیز بین جلسات خانگی قرآن کریم توزیع خواهد شد.
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انتقال ندادن خط های تلفن قدیمی 
تخلف است

 ، تلفنی  های  تماس  اخیر  روزهای  مالیی-طی 
پیامکی و اعتراضات ساکنان محله زعفرانیه و ظفر 
بیرجند مبنی بر همکاری نکردن شرکت مخابرات و 
انتقال ندادن خط های تلفن قدیم به شبکه جدید 
شهروندان  این  های  نارضایتی  موجب  مخابراتی 
منطقه مدعی هستند که خط  است.ساکنان  شده 
تلفن ثابت در چند سال گذشته از شرکت مخابرات 
را به مبلغ ۱۰۰تا ۲۰۰هزار تومان خریده و اکنون 
که به مخابرات مراجعه می کنیم تا خط تلفن را 
تلفن  خط  باید  گویند  می  مسئوالن  دهند  انتقال 
جدید بخرید و خط های قدیمی وصل نمی شوند. 
برای پیگیری موضوع با دلگیر مدیر کل ارتباطات 
استان گفتگو کردیم که وی  اطالعات  فناوری  و 
عنوان کرد: در تماس هایی که با مخابرات داشتیم 
مسئوالن گفتند که تجهیزات جدید در آنجا نصب 
شده ولي هنوز  راه نیفتاده است.وی افزود: آن جا 
قسمت جدید شهر است و اولویت به کساني داده 
شده که بخواهند خط جدید بخرند ولي از نظر ما باید 
مخابرات به درخواست انتقال خط هاي قدیمي پاسخ 
بدهد.دلگیر بیان کرد: در صورت  انتقال ندادن خط 
های تلفن قدیم شهروندان از طریق سامانه ۱9۵ 
و  ارتباطات  کنند.مدیرکل  مطرح  را  خود  شکایت 
فناوری اطالعات تاکید کرد: اگر مخابرات شهروندان 
را به خرید خط جدید اجبار کند و خط را انتقال ندهد 
قطعا تخلف کرده است و از نظر ما باید مخابرات به 

درخواست انتقال خط هاي قدیمي پاسخ بدهد

موزه اکبریه بیرجند عنوان
 موزه برتر کشور را کسب کرد

موزه  گفت:  استان  موزه های  غالمی-مسئول 
دولتی کوچک  موزه های  میان  در  بیرجند  اکبریه 
عنوان موزه برتر کشور را کسب کرد. شعیبی اظهار 
کرد: کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم( به مناسبت 
بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی 
برگزار  تهران  در خانه هنرمندان  در مراسمی که 
شد موزه اکبریه بیرجند را در شاخص »نگهداری و 
حفاظت« به عنوان موزه برتر معرفی و از آن تقدیر 
کرد.مسئول موزه های استان گفت: در دهمین دوره 
انتخاب موزه برتر که توسط کمیته ملی موزه های 
ایران )ایکوم( برگزار شد هیئت داوران موزه اکبریه 
بیرجند را در سه شاخص »توسعه مدیریت، کودک 

و نوجوان و بازدید« شایسته تقدیر دانست.

طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان
 تا ۴ تیر اجرا می شود

سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  تسنیم-رئیس 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه 
۴۳ بازرس و ۶۵۴ ناظر افتخاری در طرح بازرسی و 
نظارتی در ماه رمضان همکاری دارند گفت: طرح 
رمضان سازمان صنعت،  مبارک  ماه  ویژه  نظارتی 
معدن و تجارت تا ۴ تیر ادامه دارد. تهوری اظهار 
کرد: ۴۳ بازرس و ۶۵۴ ناظر افتخاری با همکاری 
اتاق اصناف و دیگر دستگاه های نظارتی بر عرضه 
اقالمی مانند برنج، روغن، قند وشکر، خرما، میوه، 
 سبزیجات و شیرینی های ماه رمضان نظارت می کنند

روزه داران طبسی
 میهمان سفره امام رضا)ع( می شوند

موسی  بن  حسین  آستان  فرهنگی  مهر-معاون 
در  وحی  گلشن  برنامه  ویژه  اجرای  از  الکاظم)ع( 
ایام ماه رمضان خبر داد و گفت: روزه داران طبسی 
ضیافت افطاری میهمان سفره امام رضا)ع( خواهند 
بود. فروزان با اشاره به اینکه از ابتدای ماه مبارک 
رمضان، ضیافت افطاری با غذای متبرک حضرت 
موسی  بن  حسین  آستان  در  السالم(  )علیه  رضا 
الکاظم )علیه السالم( پهن می شود، ادامه داد: تمامی 
مواد غذایی و اقالم مورد نیاز از میهمانسرای حضرت 
رضا)ع( تهیه شده است و روزانه ۶۰۰ روزه دار متنعم 

از غذای متبرک امام رضا)علیه السالم( می شوند.

۸۶ میلیون لیتر انواع مواد سوختی
 در استان توزیع شد

خراسان  روستایی  تعاون  سازمان  تسنیم-رئیس 
مواد  انواع  لیتر  میلیون   ۸۶ اینکه  بیان  با  جنوبی 
در  استان  روستایی  تعاون  شبکه  توسط  سوختی 
سال گذشته توزیع شده است گفت: در حال حاضر 
۱9 هزار و 9۷۷ نفر از بهره برداران به طور مستقیم 
هستند.محسن  عضو  کشاورزی  صنفی  نظام  در 
اسفندیاری اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱9 
هزار و 9۷۷ نفر از بهره برداران به طور مستقیم در 
نظام صنفی کشاورزی در راستای هویت بخشیدن 

به کشاورزان خراسان جنوبی عضو شده اند.

تولید مکمل کودی باغی، 
توسط پژوهشگر دانشگاه بیرجند

صدا و سیما-مکمل کودی باغی که توسط عضو 
بیرجند  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  علمی  هیات 
الشعرا  افخم  رسید.  انبوه  تولید  به  بود،  ابداع شده 
مکمل کودی باغی که تاکنون در ایران تولید نشده 
با عنوان مکمل آبیاری کشاورزی  ثبت اختراع شد 
و با هزینه ۸۰۰  تومان تا ۲ هزار تومان بسته به نوع 
درخت در اختیار کشاورزان و متقاضیان قرار می گیرد.

طالی کثیف شهر، مدفون زیر خاک ها
شهر  شورای  جلسه  دیروز  صبح  حسینی- 
کمیسیون  سه  های  نامه  بررسی  موضوع  با 
عمران، خدمات و فرهنگی و پیگیری ساخت 
کارخانه کمپوست )تجزیه موادآلی موجود در 
زباله های فساد پذیر( و جمع آوری زباله های 
عفونی مطب پزشکان برگزار شد.مدیح شهردار 
بیرجند با بیان این که بیش از ۱ میلیارد تومان 
برای ساخت سوله و زیرساخت های کارخانه 
کمپوست هزینه شده است عنوان کرد: برای 
خصوصی  شرکت   9 با  گذار  سرمایه  جذب 
مذاکره کردیم که اعالم کردند چون تناژ تولید 
گذاری  سرمایه  است  تن  از ۱۰۰  کمتر  زباله 
توجیه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به این که 
با مصوبه شورای شهر برای اخذ وام به بانک 
به  توجه  با  داد:  ادامه  دادیم  درخواست  شهر 
طوالنی شدن روند اخذ وام از این بانک، اگر 
موافق هستید از بانک ملی یا رفاه که اعالم 
آمادگی نیز کرده اند وام دریافت کنیم.شهردار 
با گالیه از این که چرا از ابتدای کار تاکنون 
بازدید  برای  شورا  اعضای  از  نفر  یک  حتی 
اضافه کرد: شهرداری  اند  نیامده  کار  روند  از 
علی رغم رکود مالی که داشت بیکار نبوده و 

بسترهای کارخانه را فرآهم کرده است.

زباله عفونی  کننده  تولید  قانون  طبق 
مکلف به بی خطرسازی آن است

شهرداری  شهری  خدمات  معاون  »خانزاد« 
نیز درباره جمع آوری زباله های عفونی مطب 
پزشکان عنوان کرد: سال 9۴ تحت نامه ای که 
شورا به شهرداری ابالغ کرد، موظف شدیم که 
کار جمع آوری را برعهده بگیریم و با پیمانکار 
قرارداد بسته و از ماه آذر تا اسفند نیز این کار 
مرکز  جلسه  در  وی  گفته  به  دادیم.  انجام  را 
بهداشت شهرستان مصوب شد حمل زباله های 
عفونی فقط با ماشین مجهز و ایزوله، با حضور 
کارشناس محیط زیست و کارشناس بهداشت و 
شرایط دیگری انجام شود که شهرداری دارای 
این شرایط نبود. خانزاد با بیان این که مطابق 
این مصوبه شرکتی معرفی شد که این شرایط 
بیمارستان ها  را داشت خاطرنشان کرد: تمام 
اما مطب  بستند  قرارداد  ما  با  انجام کار  برای 
ها و آزمایشگاه ها هیچ کدام برای عقد قرارداد 
نیامدند. وی با تاکید بر این که طبق قانون تولید 
کننده زباله مکلف به بی خطرسازی آن است 

اظهار کرد: حمل و دفن آن به عهده این شرکت 
خواهد بود و اگر تولید کننده به وظیفه خود عمل 
این  تکمیل  در  دارد.مدیح  قانونی  پیگرد  نکند 
سخنان عنوان کرد: به نظر می رسد پزشکان 
از عملکرد این شرکت که تنها شرکت داخل 
استان است زیاد راضی نیستند. وی پیشنهاد داد 
که اگر شورا موافق باشد فراخوانی سراسری در 
تمام کشور داشته باشیم تا از استان های دیگر 

برای این کار حضور پیدا کنند.

زباله های عفونی و غیر عفونی
 در سطل های زباله داخل شهر

 ریخته می شود!

به  اشاره  با  از اعضای شورا  »طاهری« یکی 
تولید  زباله ها وظیفه  این که بی خطرسازی 
است  بهداشت  شبکه  نظارت  تحت  و  کننده 
بیان کرد: به لحاظ حقوقی فراخوان دادن در 
حیطه کار شهرداری نیست مگر این که تولید 
کننده خودش از شهرداری درخواست کند. وی 
همچنین با بیان این که وام گرفتن شهرداری 
االن در این شرایط کار درستی نیست اضافه 
زیربار قسط می  بعدی  اینگونه شهردار  کرد: 
رود و نمی تواند از تمام توان خود برای شهر 
استفاده کند.حسنی صفت دیگر عضو شورا نیز 
نیز جمع  این که در زمان حاضر  بر  تاکید  با 

داد:  ادامه  گیرد  نمی  انجام  ها  زباله  آوری 
متاسفانه مطب ها زباله های عفونی را با زباله 
داخل  زباله های  در سطل  عفونی  غیر  های 

شهر می اندازند.

دفن زباله هنوز به طور سنتی
 انجام می شود

تکمیل سخنان  در  شورا  دیگر  بهترین عضو 
ابتدای  از  کرد:  آغاز  گونه  این  را  خود  کالم 

زباله و جمع  تشکیل شورا دو موضوع عمده 
آوری و تفکیک آن مطرح شد. وی با بیان این 
که االن ۷۰ درصد از زباله های شهری دفن 
شده و فقط ۳۰ درصد بازیافت می شود تصریح 
کرد: ۲۶ سال است که این مشکل را داریم و 
دفن زباله به طور سنتی انجام می شود. وی 
درباره نفوذ شیرآبه های این تناژ زباله به منابع 
آب شهری هشدار جدی داد و افزود: با واقف 
مجتمع  برای  موضوع  این  اهمیت  به  بودن 
فرآوری زباله ۸ میلیارد تومان بودجه اختصاص 
دادیم. به گفته وی کارخانه ای که سال 9۳ با 
۶ میلیارد تومان می شد راه اندازی کرد االن 
با ۱۳ میلیارد تومان باید کار را انجام داد. چه 

کسی باید این جا پاسخ گو باشد؟
برای  انتظار  از  نشان  که  بلند  با صدایی  وی 
دریافت پاسخ بود، اعالم کرد: در این ۴ سال 

ها  زباله  از  تا ۷۰ درصد  باید تالش می شد 
فروخته شود و الجرم ۳۰ درصد آن دفن شود. 
آیا این کار شدنی نبود؟ ما هنوز در ابتدای راه 
می  خاک  زیر  را  مردم  این  ثروت  و  هستیم 
از  بیش  جمعیت  به  اشاره  با  بهترین  کنیم! 
برای  تولید  بیرجند و سرانه  نفری  ۲۰۰ هزار 
هر نفر ۵۰۰ گرم است اظهار کرد: تناژ زباله 
از  و  بود  خواهد  تن   ۱۰۰ از  بیشتر  تولیدی 
طرفی طبق ابالغیه استانداری می توانید زباله 

های شهرهای کوچک و روستاهای اطراف را 
این  اگر  این که  بر  تاکید  با  بیاورید. وی  نیز 
طرح واقعا توجیه اقتصادی ندارد چرا سال 9۲ 
شرکت های اول و دوم برنده شده در مناقصه 
سوم  شرکت  با  شما  کرد:  بیان  زدید  خط  را 
قرارداد بستید و سر همین موضوع که جلوی 
آن را بگیریم با رئیس شورا به کجاها رفتیم! 
به  چشم  نباید  که  همیشه  بهترین،  گفته  به 
نوسازی ساختمان و عوارض داشت، فرآوری 

زباله یک منبع درآمد عالی است.

در موضوع سالمت جامعه 
متولی اصلی شهرداری است

این  به  اشاره  با  همچنین  شورا  عضو  این 
و  قهریه  قوه  از  استفاده  با  توان  نمی  که 

و  ها  درمانگاه  ها،  بیمارستان  با  دادگستری 
مطب ها برخورد کنیم اضافه کرد: ۲۷ سال 
نظام پزشکی هیچ کاری  دادگاه و  است که 
تبعات  به  بهترین  دهند.  انجام  اند  نتوانسته 
سطل  در  عفونی  های  زباله  وجود  از  ناشی 
های  زباله  افزود:  و  کرد  اشاره  زباله  های 
است که  زباله های عامی  از  عفونی جزوی 
وظیفه  آن  آوری  جمع  آن  درباره  شهرداری 
جامعه  سالمت  موضوع  در  و  دارد  مستقیم 

متولی اصلی شهرداری است. 
مدیح در پاسخ به این اظهارات عنوان کرد: 
تولید شده  زباله  تناژ  ما  آذر سال گذشته  در 
کردیم  اعالم  بیشتر  معمول  حد  از  حتی  را 
ولی باز هم سرمایه گذار با بررسی هایی که 
انجام داد حاضر به سرمایه گذاری نشد. وی 
کاری که شهرداری  این که هر  بر  تاکید  با 
می کند و هر هزینه ای که داشته است زیر 
نظر شورا بوده ادامه داد: حضور سرمایه گذار 
به نفع ما است ولی االن تنها راه وام گرفتن 
است که خود شما هم موافقت کرده بودید.در 
پایان با اکثریت آرا موافقت شد که شهرداری 
بانک دیگر مراجعه  از دو  به یکی  وام  برای 
کند. همچنین برای جمع آوری و امحاء زباله 

فراخوان سراسری داده شود.
)Ava.news13@gmail.com(

سازش 25 درصدی پرونده های طالق توافقی در نهبندان
در  نهبندان  بهزیستی  اداره  قاسمی-رئیس 
گفت و گو با آوا از سازش قطعی ۲۵ درصد 
این  در  توافقی  متقاضی طالق  های  زوج  از 
شهرستان، در سال9۵ خبر داد.»محمد بارانی« 
تصریح کرد که این سازش ها در قالب طرح 
خدمات مشاوره در طول سه جلسه، از طریق 
ها  زوج  این  به  دولتی  غیر  و  دولتی  مشاوره 
اجرایی شده است.به گفتۀ وی از جمله دالیل 
بیکاری،  اعتیاد،  نهبندان  در  توافقی  طالق 
روابط  اطرافیان،  دخالت  اجباری،  ازدواج 
طبقاتی،  فاصله  مجازی(،  فرازناشویی)فضای 

ازدواج(  تنفر و عدم عالقه، تدلیس)فریب در 
اثرگذار  نقش  به  باشد.وی  می  خیانت  و 
و  استحکام  در  زندگی  مهارت های  آموزش 
اشاره  جوان  زوج های  مشترک  زندگی  تداوم 
کرد و افزود: بسیاری از اختالفات در زندگی 
مهارت های  آموزش  عدم  از  ناشی  زوجین، 
را  ها  آموزش  این  بتوان  اگر  و  است  زندگی 
تردید  بدون  کرد  الزامی  مختلف  مقاطع  در 
برداشته  اساسی  گام  طالق  آمار  کاهش  در 
نهبندان  بهزیستی  اداره  شد.رئیس  خواهد 
تحت  بهزیستی  مشاوره  مراکز  کرد:   اظهار 

مشغول  خانواده،  بنیان  تحکیم  مرکز  قالب 
می  آستانه طالق  در  خانواده های  به  خدمت 
باشند و با ارائه مشاوره هایی در زمینه خانواده، 
خصوص  در  آموزشهایی  مذهبی،  زناشویی، 
روابط بین فردی و روابط موثر و همدلی، در 
ایفا می  زمینه کاهش طالق نقش مهمی را 
سال  در  که  کرد  نشان  خاطر  کنند.»بارانی« 
گذشته تعداد ۱۶۸ نفر به مراکز مشاوره دولتی 
و غیر دولتی جهت دریافت مشاوره در زمینه 
مشکالت  کودکان،  ازدواج،  تحصیل،  های 
اختالالت  طالق،  فرزندپروری،  خانوادگی، 

اضطرابی و خلقی مراجعه کرده اند که در این 
هزار   ۳۶۰ و  ۳میلیون  مبلغ  بهزیستی  زمینه 

تومان سرمایه گذاری کرده است.

استقبال زوج های نهبندانی
 از مشاوره ژنتیک

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه زوج های نهبندانی از آغاز اجرای طرح 
مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج استقبال کردند، 
عنوان کرد: از ابتدای آذر 9۵ تاکنون ۶۰۰ زوج 
برای مشاوره ژنتیک به بهزیستی مراجعه و از 

این تعداد ۳۵۸ زوج به عنوان زوجین پرخطر 
شناسایی و به پزشک ارجاع داده شدند.به گفتۀ 
وی ۶۰ زوج به پزشک ژنتیک مراجعه کردند 
نبود  دلیل  به  پرخطر،  های  زوج  مابقی  ولی 
پزشک در نهبندان و دوری از مرکز استان و 
همچنین هزینه بر بودن آزمایش ها نتوانستند 
بهزیستی  اداره  انجام دهند.رئیس  را  کار  این 
نهبندان با اشاره به اینکه تمام مراحل مشاوره 
که  کرد  بیان  شده،  انجام  رایگان  ژنتیک 
و ۴۰۶  میلیون   ۷ ها  زوج  این  برای  تاکنون 

هزار تومان هزینه شده است.

آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با خودروهای مزاحم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی:

استان   رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
امنیت  ارتقاء  طرح  گفت:  جنوبی  خراسان 
اجتماعی و برخورد با خودروها و موتورسیکلت 
سواران مزاحم در استان خراسان جنوبی آغاز 
،سرهنگ  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  شد.به 
اجرای  آغاز  مراسم  در  رضایی  علیرضا 
با  برخورد  و  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح 
در  مزاحم  سواران  موتورسیکلت  و  خودروها 
طرح  این  در  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان 

و  خودروها  با  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
اقدام  که  متخلف  سواران  موتورسیکلت 
فاقد  و  کرده  نمایشی  حرکات  اجرای  به 
مزاحمان  با  و  بوده  مخدوش  پالک  پالک، 
این  در  افزود:  می کند.وی  برخورد  نوامیس 
با  که  خودروهایی  و  موتورسیکلت ها  طرح 
آرامش  سلب  سبب  ناهنجار  صداهای  ایجاد 
مردم می شوند توقیف می شوند.رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان  خراسان جنوبی با 

ثبت اشاره به اجرای طرح شناسایی غیر محسوس  از  پس  گفت:  مزاحم  مشخصات و اعمال قانون فرد متخلف، مالک خودروهای 
خودرو احضار و برابر مقررات با وی برخورد 
بیرجند  شهرستان  انتظامی  می شود.فرمانده 
نیز از آغاز طرح سالم سازی پارک ها و مناطق 
تفریحی در شهر بیرجند خبر داد.امیرآبادی زاده 
افزود: در راستای اجرای این طرح، تیم های 
با  امداد  یگان  و  کالنتری  گشت های  ویژه، 
حضور در پارک ها و تفرجگاه ها و برخورد با 
مزاحمان امنیت شهروندان را تأمین می کنند.

طرح عارضه یابی در معادن راکد و نیمه فعال خراسان جنوبی آغاز شد

معاون سازمان صنعت استان:

و  امور معادن سازمان صنعت، معدن  معاون 
طرح  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  تجارت 

راکد  بررسی مشکالت معادن  عارضه یابی و 
گزارش  شد.به  آغاز  استان  در  فعال  نیمه  و 

از  بازدید  در  ساالری   ، تسنیم  خبرگزاری 
بررسی  و  عارضه یابی  طرح  اجرای  مراحل 
نیمه فعال خراسان  مشکالت معادن راکد و 
راستای  در  طرح  این  کرد:  اظهار  جنوبی 
تولید  مقاومتی،  اقتصاد  سال،  شعار  تحقق 
معادن  امور  می شود.معاون  اجرا  اشتغال،   و 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
خراسان جنوبی گفت: در این طرح مشکالت 
معادن تعطیل شده، نیمه فعال و راکد بررسی 

می شود.ساالری  تالش  آن  رفع  برای  و 
در  مشکالتی  با  معدنکاران  چنانچه  افزود: 
اجرایی  دستگاه های  نقدینگی،  خصوص 
مرتبط و بازار فروش مواجه هستند می توانند 
به ادارات صنعت، معدن و تجارت مراجعه و 
فرم مخصوص این طرح را  کامل کنند.وی 
گفت: پس از بررسی کارشناسان و کارگروه 
رفع موانع تولید برای برطرف کردن مشکل 
معادن  امور  می شود.معاون  اقدام  معدنکاران 

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
خراسان جنوبی بیان کرد: این استان با وجود 
استان های مطرح در  از  ۴9۴ معدن مختلف 
تنوع و تعداد مواد معدنی  در کشور است که 
فعال  نیمه  این معادن  اکنون ۴۰ درصد  هم 
معدنی  ذخایر  گفت:  است.ساالری  راکد  و 
است  تن  میلیارد    ۲.۵ از  بیش  استان  این 
که پارسال ۱۴ میلیون و ۸۱۴ هزار تن مواد 

معدنی از معادن استخراج شده است.

عکس:اینترنت
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امام باقر علیه السالم می فرمایند:
   والّصائِموَن فیِه أضیاُف ا... وأهُل َكراَمتِِه  

روزه داران در آن )ماه رمضان(، میهمانان خدا و اهل كرامت الهی اند.
)فضائل األشهر الثالثة ، ص ۱۲۳ (

عارف: مطهری خط قرمز ماست

مجلس  امید  فراكسیون  رئیس  عارف  محمدرضا 
این  تصمیم گیری  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
فراكسیون برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس در هفته 
جاری گفت: حفظ مطهری و پزشکیان، نواب رئیس 
فعلی مجلس خط قرمز این فراكسیون خواهد بود.

قاضی پور: اصرار دولت روحانی 
به اجرای 2030 خالف قانون است

نادر قاضی پور با اشاره به سند ۲0۳0 و بیان این كه 
براساس اصل 77 قانون اساسی، تمامی توافقنامه  
ها و قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس 
شورای اسالمی برسد، اظهار داشت: متاسفانه این 
نیز  فرهنگی  انقالب  ستاد  تصویب  به  حتی  سند، 
كه  این  بنابراین  كرد:  تصریح  وی  است.  نرسیده 
گفته  خود  اخیر  صحبت های  در  جمهور  رئیس 
خالف  نمی گذرم«   ۲0۳0 از  بگذرم  چیز  هر  »از 
باشد. ادعایی داشته  بوده و نمی تواند چنین  .قانون 

هیچ رئیس جمهوری در ایران نداریم
که با رای حرام روی کار آمده باشد

محمدتقی رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز اظهار 
كرد: ما تا حاال رئیس جمهوری با رای حرام نداشته 
ایم. وی گفت: مجددا تاكید می كنم در ایران رئیس 
جمهوری نداشته ایم كه با رای تقلبی و حرام روی 
كار آمده باشد. مراجع رسیدگی كننده مثل هیئت 
نظارت و وزارت كشور انسان های بی دینی نیستند.

آیت ا... اراکی: سند 2030 
بزرگترین ظلم در حق »زنان« است

دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب گفت: آنچه 
در  موارد  از  بسیاری  در  شده  قید   ۲0۳0 سند  در 
دولت  و  است  كشور  فرهنگی  هویت  با  تعارض 
كند. اجرا  را  آن  بندهای  تمام  كه  است  ملزم 

حیدر پور: عربستان در حال اجرای 
نقش صدام در دهه 80 است

شرایط  با  ما  كه  این  بیان  با  حیدرپور  عوض 
و  اسالم  جهان  خاورمیانه  آرایش  در  جدیدی 
گفت:  هستیم،  روبرو  خودمان  عمومی  منطقه 
پان  آن  مجددا  كه  شاهدیم  جدید  آرایش  این  در 
به  بود،  آن  سردمدار  صدام  قبال  كه  عربیسمی 
است. شکل گیری  حال  در  عربستان  رهبری 
ابتدا  عربستان  كه  این  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
كرد  درست  یمن  ائتالف  عنوان  تحت  را  ائتالفی 
هم  حاال  كرد:  خاطرنشان  كرد،  حمله  یمن  به  و 
های  ارتش  حضور  با  ائتالفی  تشکیل  حال  در 
امنیت  كمیسیون  سابق  است. عضو  اسالم  جهان 
عربستان  زمامداران  كرد:  تصریح  مجلس  ملی 
صدام  كه  هستند  نقشی  همان  ایفای  حال  در 
می خواست در دهه 80 در منطقه به عهده بگیرد.

امیر اسماعیلی: نیروهای مسلح با 
تهدیدکنندگان ایران مماشات ندارند

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش عنوان كرد: امروز، 
خاكریزها شبکه های اجتماعی هستند و باید در آن 
فعال بود. امیراسماعیلی گفت: نیروهای مسلح با هر 
این  ندارد.  ایران را تهدید كند، مماشات  كسی كه 
مجموعه تنها یک فصل الخطاب دارد و آن رهبری 

است كه هر سخنی بگویند همان خواهد شد.

آیت ا... هاشمی شاهرودی: بحرین از 
شعله ور کردن آتش فتنه قومی بپرهیزد

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه 
ای، هتک حرمت شیخ عیسی قاسم را محکوم كرد 
و گفت: به حکومت بحرین سفارش می كنیم از 
برخوردهایی كه آتش فتنه قومی را در این كشور 

شعله ور می كند، بپرهیزد.

کمالوندی: آمریکا و برخی کشورهای 
عربی از برجام راضی نیستند

اتمی  انرژی  سازمان  كمالوندی، سخنگوی  بهروز 
در واكنش به اظهارات ترامپ در خصوص این كه 
برجام ایران را جسور كرده است، اظهار كرد: واقعیت 
راضی  برجام  از  كه  هستند  كشورهایی  است  این 
نیستند و در راس این كشورها هیئت حاكمه آمریکا 

و برخی از كشور های عربی حضور دارند.

فارین پالسی: روحانی چهره
 اصالح طلبانه تری به خود گرفته است

فارین پالسی نوشت: روحانی رای قاطع تری نسبت 
به دوره قبل دریافت كرده است. او بعد از این كه 
كار خود را به عنوان یک چهره اعتدال گرا آغاز 
كرد و بحران هسته ای را به سرانجام برجام رساند 

چهره اصالح طلبانه تری به خود گرفت.

بیانیه ترامپ به مناسبت ماه رمضان

ترامپ با صدور بیانیه ای به همه مسلمان جهان، 
به  آمریکا  مردم  از طرف  را  ماه  این  فرا رسیدن 
است:در  آمده  بیانیه  این  در  گفت.  تبریک  آنان 
این ماه مسلمانان آمریکا و سراسر جهان از سنت 
های نیکوكاری و مراقبه الهام می گیرند كه این 
مساله سبب تقویت جوامع ماست. نفی خشونت، 
پیگیری صلح و كمک به نیازمندانی كه از فقر و 
جنگ رنج می برند وظیفه مشترک ماست و ماه 
رمضان آگاهی از این وظیفه را تقویت می كند. 

  نباید منتظر باز شدن درهای بسته باشیم!

مهدی فضائلی نوشت: انتخابات ریاست جمهوری را 
از ابعاد و زوایای مختلف می توان تحلیل و بررسی 
كرد. در ۲۲ خرداد 9۲، یادداشتی با عنوان »با این 
كلید دری گشوده نخواهد شد« به قلم بنده منتشر 
شد و امروز با این استدالل یا بهتر بگویم، بهانه ای 
كه روحانی برای ناكارآمدی كلیدش مطرح كرده و آن را به گردن مردم 
انداخته، متاسفانه باید بگویم، باز هم نباید منتظر باز شدن درهای بسته باشیم!

دولت نباید درگیر کشمکش های فرسایشی شود

چقدر  این كه  درباره  مجلس  اصالح طلب  نماینده 
ضرورت دارد دولت از پاسخگویی به ادعاها و اتهامات 
خودداری كرده و زمان و توان خود را برای عملیاتی 
كردن وعده ها صرف كند،  گفت: فکر می كنم دولت 
نباید خیلی درگیر تقابل و كشمکش های فرسایشی 
شود تا نیروی خود را تقلیل دهد. صادقی افزود: دولت باید برنامه های خود را 

هم در چینش كابینه و هم تعامل با مجلس به سرعت آغاز كند.

دشمنان جرات نزدیک شدن به مرزها  را ندارند

مسئول روابط عمومی كل سپاه گفت: امروز ایران 
اسالمی به آن چنان قدرت نظامی و اطالعاتی رسیده 
كه دشمنان حتی جرات نزدیک شدن به مرزهای 
ایران را ندارند. سردار شریف بیان كرد: امروز همه دنیا 
با دیده تکریم و احترام به ملت ما می نگرند. وی با 
اشاره به انتخابات ریاست جمهوری متذكر شد: مشاركت مثال زدنی و امنیت 

این انتخابات برای جهانیان درس عبرتی است و امیدواریم كه درس بگیرند.

عباس عبدی به روزنامه اعتماد گفت: 
برداشت من این است كه مخالفان 
اصولگرایان  میان  در  روحانی  آقای 
شکاف شان زیاد می شود. تندروهای 
می كنند  فکر  كماكان  جریان  این 
اما بخش های  كنند  باید حمله  كه 
دیگرشان با توجه به نتایج انتخابات و 
مصالح كشور دست از مخالفت های 
گذشته  در  اگر  می دارند.  بر  گذشته 
به دنبال این هدف بودند دلیل شان 

این بود كه در انتخابات اخیر بتوانند از 
طریق این مخالفت ها برای خود، رایی 
به دست آورند. تجربه مخالفت های 
چشم بسته هم به آنها نشان داد كه 
است.  آن  پی  در  فاحشی  شکست 
فکر می كنم بخش هایی از نیروهای 
معتدل تر اصولگرا دست از مخالفت 
را  سازنده تری  نگاه  یک  و  بردارند 
پیشه كنند ولی بخش های تندرو بعید 
است از خط مشی ای كه تا به حال 

داشته اند ، عقب نشینی كنند. 
وی افزود: جریان تندرو به هر حال 
خیلی نانش در آرامش نیست، این 
به  هم  بتواند  جایی  هر  را  آرامش 
بزند سعی می كند این كار را انجام 
دهد . از طرف دیگر معتقدم رهبری 
نظام هم كامال به این موضوع توجه 
دارند كه به هم ریختن آرامش در این 
شرایط به نفع كشور نیست. بنابراین 
حتما به شکلی مقابله خواهند كرد و 
اجازه نمی دهند كه این اتفاق بیفتد. 
حکومت ایران در سال های گذشته 
هم نشان داده كه از این نظر خیلی 
محتاط و دقیق عمل می كند اما به 
خارجی  مسایل  حوزه  در  حال  هر 
كه  دارد  وجود  امکان  این  همیشه 
دردسر  روحانی  آقای  دولت  برای 

درست كنند.

سازش با آمریکا به نفع ویالنشین ها است
سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اشاره  با  اسالمی  انقالب  پاسداران 
در  گفت:  مقدس  دفاع  دوران  به 
تنها  ملت  یک  سال  هشت  طول 
در مقابل تمام ابرقدرت های جهان 
طرف  یک  دولت ها  همه  ایستاد. 
بودند و كشور ما تنها با عنایت الهی 
و رزمندگان غیور به پیروزی رسید. 
دیگران  اگر  كرد:  خاطرنشان  وی 
توكل را در كتاب ها خوانده اند ما به 
چشم خود دیده ایم و در طول انقالب 
بارها عنایت خداوند شامل حال این 
سردار  است.  شده  كشور  و  ملت 
نقدی تصریح كرد: كسانی می توانند 
بیت المقدس  رزمندگان  مانند 
بیاندیشند كه پاک باشند، وابستگی 
باشند،  نداشته  دنیا  به  تعلقات  و 
قطعًا  و  باشد  الهی  شان  آرمان 

برای  شان  تالش  همه  كه  افرادی 
رسیدن به قدرت و ثروت و سکنی 
ماشین های  و  خانه ها  در  گزیدن 
فراغت  اوقات  و  است  لوكس 
می گذرد  مجلل  ویالهای  در  شان 
بیاندیشند.  خدا  به  نمی توانند  كه 
سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
افراد  این  این كه  بیان  با  پاسداران 
ادامه  می زنند،  سازش  از  دم  مرتب 
داد: می گویند؛ با قدرت ها كنار بیاییم، 

گذاشتیم، موشک  كنار  را  هسته ای 
هم كنار بگذاریم، دین را هم فراموش 
حمایت  نیز  مستضعفان  از  كنیم، 
نکنیم، همه آرمان ها را كنار گذاشته 
و تسلیم آمریکا شویم تا ما چند روزی 
راحت باشیم. سردار نقدی اظهار كرد: 
در  می توانید  شما  سازش ها  با  بله 
ویالهای خود لذت ببرید ولی مردم 
به چیزی نمی رسند. مردم ما 50 سال 
نتیجه دوستی با آمریکا را چشیده اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی :

مخالفان روحانی دچار شکاف می شوند
 عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب :

استهالل ماه مبارک رمضان در بیرجند * عکس: ایرنامراسم جشن عقد در جوار شهدای گمنام * عکس: تسنیمنمایش تئاتر » پنج وارونه « در بیرجند به روی صحنه رفت *  عکس:ایرنا

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
هیچ سفره ای با برکت تر از سفره ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم )ص(

دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از 
شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند، هر روز و  هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست.

ضمن تشکر و  سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی 
شما خیرین ارجمند بابت اطعام نیازمندان  و ایتام در ماه مبارک رمضان هستیم.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009

شماره کارت مجازی: 6037991899549160
پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4518#*8877*

آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(- داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 
تلفن: 09151631855- 32313472-056 طاهری

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی 
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی

شماره فراخوان آگهی 200965261000001
 مجوز برگزاری مناقصه توسط مرکز به شماره 1/2842845  مورخ 95/12/25 صحیح می باشد

تاریخ دریافت اسناد: از مورخ 96/3/6 لغایت 96/3/11
زمان بازگشایی پاکت ها: دوشنبه 96/3/22 ساعت 10 صبح

فروشی یا معاوضه 
 ملک تجاری پنج طبقه با 5 سند مجزا و ششدانگ دارای کلیه 

امتیازات مستقل واقع در بهترین نقطه بیرجند 
بلوار معلم حاشیه خیابان فردوسی در پنج سقف: 

)زیرزمین تجاری - همکف مغازه تجاری - سه طبقه واحد تجاری
 باالی مغازه ( با زیر بنای 293 متر     09151613680

 یک رسانه )خبرگزاری( با قالب فرهنگی - اجتماعی و مذهبی

 جهت تکمیل تیم خبری خود از بین عالقه مندان به 

نماید.  می  همکاری  به  دعوت  گزارش  و  خبر  حوزه 

متقاضیان محترم می توانند با ارسال درخواست خود 

به پیوست رزومه فعالیت های مرتبط با این حوزه به 

آدرس ایمیل frnewskhj@yahoo.com همکاری 

خود را اعالم فرمایند. بدیهی است برای کلیه پذیرفته 

شدگان دوره آموزشی مرتبط برگزار و پس از تایید 

قرارداد خرید خبر و گزارش منعقد می گردد.

عنوان برنامهسخنران )ساعت11-12(ایام هفته

شرح فرازهای پایانی دعای افتتاحآقای دکتر دیانیشنبه

نکاتی از آیات روز با استفاده از تفاسیرسرکار خانم وریدییکشنبه

بیان احکامحجت االسالم حاج آقای اسدیدوشنبه

نکاتی از آیات روز با استفاده از تفاسیرسرکار خانم عبداللهی سه شنبه

شرح خطبه شعبانیهحجت االسالم حاج آقای رضاییچهارشنبه

نکاتی از آیات روز با استفاده از تفاسیرسرکار خانم حسنیپنجشنبه

-قرائت دعای ندبه- جزءخوانیجمعه
 سایر برنامه ها:

 جزءخوانی قرآن کریم همه روزه از ساعت 10 صبح
 اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

 پاسخگویی به مسایل شرعی همه روزه از ساعت 9 تا 12 
 ساختمان شماره 2 )مدرس 13،پالک 77(

        زمان     عنوان برنامه
10:30 - 11:30جزءخوانی قرآن کریم

11:30 - 12تفسیر و بیان احکام

12- اذاناقامه نماز قضا
نماز جماعت ظهر و عصر

برنامه های ماه مبارک رمضان مکتب نرجس)س(
ساختمان مرکزی  )خیابان طالقانی(


