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سرمقاله

چون مه و خورشید 
جوانمرد باش

*هرم پور

به  بود  قرار  باشیم،  برادر  همدیگر  با  بود  قرار 
رقیبان احترام بگذاریم، قرار بود تا قبل از اعالم 
نتیجه انتخابات با هم رقیب باشیم و بعدش همه 
با هم رفیق، قرار بود ایران را همه با هم بسازیم، 
افسوس که مثل همیشه همه چیز در حد همین 
با  انگار  و  ماند  کن  خوشحال  کودک  شعارهای 
پایان انتخابات، شیپور آغاز جنگی دوباره نواخته 
 شد؛ جنگ با شایستگی ها، جنگ با ظرفیت ها 
رقبا.  با  جنگ  و   انسانی،  های  توانمندی  و 
دوستان! به این منوال و یا چنین رویکردهایی، ما 
هیچوقت پیشرفت نخواهیم کرد و خرامان خرامان 
های ماندگی  عقب  همان  حالتش  بهترین   در 
از کشورهای پیشرفته  را  تاریخی مان  صد ساله 
ما  انگیز  غم  داستان  بس.  و  کرد  خواهیم  ُپر 
ی  شنبه  صبح  از  که  شود  می  شروع  آنجا   از 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (  ... انتخابات،  از   بعد 

صدور ۱۱۹ میلیون 
دالر کاال از استان 

اقدام دولت برای پاسخ به کنش گران عرصه انتخابات / امیری: دولت در انتخاب هیأت رئیسه مجلس نقشی ندارد/ دشمنان در صدد خارج کردن انقالب از معادالت جهانی هستند / جبهه پایداری بیانیه داد / نگرانی یک وزیر اماراتی از اعتدال گرایی ایران / اندیشکده رند: فشارهای ترامپ به ایران به نفع آمریکا نیست / قطر اعراب را تحریک می کند / جروزالم پست: تحریم های ایران احتماال به قانون تبدیل خواهد شد  / صفحه8

الریجانی : 

 سند 2030
 اشکال قانونی ندارد

محمدرضا تابش :

رفع محدودیت ها صدای غالب 
در این انتخابات بود

احسان قاضی زاده هاشمی: 

روحانی فصل جدیدی
 از عمل به مطالبات را آغاز کند

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان : 

اظهارات روحانی دستاوردی بزرگ
 برای دشمنان بود

حجت االسالم رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی  :

مردم با انگیزه باال حاضر شدند
 به آقای روحانی رأی دهند

حق شناس: 

آقای روحانی باید ٥0 درصد 
از کابینه یا معاونین خود را ترمیم کند

      ۴۶ گروه جهادی به مناطق محروم 
خراسان جنوبی اعزام شدند

 صفحه ۷

 ثبت نام از دارندگان قبوض ودیعه 
گذاری حج تمتع تا پایان سال138٥

 صفحه ۷

سفره های ساده افطاری در بقاع 
متبرکه استان میزبان روزه داران است

صفحه ۷

اجرای مسابقه نقاشی
 به مناسبت هفته میراث فرهنگی

صفحه ۷

کاهش 1٥ درصدی تردد وسایل 
نقلیه نسبت به ماه گذشته

صفحه ۷

یرخورد با روزه خواری در مألعام 
طبق قانون 

صفحه ۷

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

مدیرکل گمرکات استان خراسان جنوبی گفت: در ۲ ماه گذشته ۶۴۴ هزار و ۹۱۴ تن کاال به ارزش ۱۱۹ میلیون و ۸۵ هزار و ۷۹۰ دالر از 
گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.به گزارش خبرگزاری  تسنیم ،محمدعلی خاشی اظهار کرد: صادرات کاال از استان در دو 
ماه گذشته به لحاظ وزنی ۷۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.مدیرکل گمرکات  خراسان جنوبی افزود: به لحاظ 
ارزشی هم این صادرات ۲۰ درصد در مقایسه با دو ماه اول سال گذشته افزایش داشته است.وی گفت: ۲۵۰ هزار و ۲۵۷ تن از این صادرات 
به ارزش 33 میلیون و ۱۴۴ هزار و ۶۵۶ دالر کاالهای تولیدی خراسان جنوبی بودند که مقصدشان کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، 
مصنوعات  و  گازوئیل  فرنگی،  گوجه  رب  طیور،  خوراک  سیمان،  سرامیک،  کاشی،  کرد:  بیان  است.خاشی  بوده  ارمنستان  و  ترکمنستان 
پالستیکی مهمترین این کاالها بوده است که به لحاظ وزنی ۶۸ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی ۱۵ درصد کاهش دارد.مدیر کل گمرکات 
استان خراسان جنوبی صادرات ماده ۱۱۶ )اظهار شده از گمرکات سایر نقاط کشور و خروجی از گمرکات خراسان جنوبی( را نیز 3۹۴ هزار 
و ۶۵۶ تن اعالم کرد. صادرات این کاالها هم ۷۷ درصد به لحاظ وزنی و ۴۲ درصد به لحاظ ارزشی افزایش دارد. ... ) ادامه خبر در صفحه ۷ ( 

جناب آقای محمد حاجی زاده مدیر محترم کاروان 

جناب حجت االسالم هادی نبیی  روحانی محترم
از مدیریت شایسته و زحمات فراوان شما عزیزان در سفر زیارتی عتبات عالیات 

که شیرینی زیارت را در کاممان دوچندان نمود
 کمال تشکر و قدردانی داریم. مراتب سپاس بیکران ما را پذیرا باشید

زائرین اعزامی عتبات عالیات دفتر زیارتی عماد  مورخ ۹6/2/28

استاد و حقوقدان فرزانه جناب آقای دکتر طاهری
انتخاب مجدد جناب عالی را توسط شهروندان فهیم بیرجندی  به عنوان عضو شورای شهر 

خدمت جناب عالی و خانواده محترم تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در راه خدمت به همشهریان عزیز از خداوند آرزومندیم.

مهندس خواجوی و بانو

پنجمین سالگرد  
درگذشت پدر عزیزمان مرحوم

 کربالیی محمد حسن دیمه ور 
 را به یاد نیکی ها، فداکاری ها و مهربانی اش

 با ذکر فاتحه ای به روان پاکش
 گرامی می داریم.

فرزندان

همشهریان زعزی و مردم فهیم و نجیب بیرجند
وظیفه خود می دانم که به حکم اخالق اسالمی - انسانی و روحیه مردم ساالری دینی از اعتماد مجدد به 
اینجانب و حضور غرور آفرین و خلق حماسه سیاسی- اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
اسالمی سپاسگزاری نمایم. قدردان همراهان دلسوز که ما را بدون چشم داشت یاری نمودند نیز هستیم. 

امیدواریم با همفکری همه شهروندان عزیز و با مالک قرار دادن قانون، اخالق و انصاف این شهر 
فرهنگی – تاریخی بتواند بیش از پیش در مدیریت شهری راه ترقی و تعالی را طی نماید. 

 محمد علی طاهری بجد

صاحبان مشاغل و کسبه محترم )اشخاص حقیقی(:
شما می توانید بدون مراجعه به  ادارات امور مالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 

جاری ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید. شرط برخورداری از نرخ  صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون 
مالیات های مستقیم و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱526

رنا
: ای

س 
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مچ بندهای الکترونیکی زائران حج ساخت داخل و با برد مفید 10 سانتی متر

ایرنا- سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مچ بندهای همراه زائران حج 96 که برای 
اولین بار مورد استفاده قرارمی گیرد گفت: این مچ بند ها تنها از فاصله 10سانتی متری قادر به انتقال اطالعات 

زائربه گوشی های همراه مدیران کاروان ها و نیروهای امدادی هستند.

سرمقاله

 اعزام 40 کاروان تا پایان نیمه اول
 ماه رمضان به عتبات

ایرنا - مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت از اعزام 40 کاروان در 
قالب دو هزار نفر تا پایان نیمه اول ماه مبارک رمضان به عتبات 
عالیات خبر داد. حسن نظافتی افزود: از روز گذشته تاکنون اعزام 
زائران ویژه ماه مبارک رمضان آغاز شده است، البته اعزام ها تا نیمه 
اول این ماه به دلیل تعطیلی هتل ها به خاطر بازسازی و تعمیرات 
به صورت بسیار محدود انجام می شود. وی ادامه داد: از مهمترین 
دالیل کاهش اعزام ها به عتبات در این ماه تعطیلی حدود 70 
درصد هتل های طرف قراداد با ایران تا نیمه اول ماه مبارک رمضان 
است؛ البته در نیمه دوم این ماه اعزام ها به روزانه اعزام 40 کاروان 

و در کل حدود 23 هزار نفر افزایش خواهد داشت.

عصراعتبار-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اظهار کرد: امسال سبد حمایت غذایی ماه 
تومان  میلیارد  با 220  را  رمضان   مبارک 

پوشش دادیم . بین 160 تا 180 میلیارد 
این  که  بودیم  گذاشته  ها  درسبد  تومان 
کردیم. تومان  میلیارد   220 را  ها   سبد 
پوشش  تحت  که  خانوارهایی  افزود:  وی 
هزار  و  888  میلیون  قرار می گیرند سه 
خانوار  بعد  با  که  هستند  خانوار  و 574 
تقریبا بیش از 10 میلیون نفر می شوند. 
عالوه بر آن زنان باردار  و کودکان دارای سوء 
تغذیه نیز از قبل شناسایی شده اند که آنها 
در این پوشش حمایتی قرار می گیرند . 

وزیر  کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از 
آنجایی که در ماه مبارک رمضان قرار داریم 
و مصرف بیشتر به سمت پروتئین است 
کاالهای درنظر گرفته شده شامل گوشت 
قرمز، گوشت سفید ، روغن ، برنج ، خرما، 
حبوبات و سایر کاالهای مصرفی ماه مبارک 
است که  هرکسی می تواند از هریک از 
اقالم به هر مقداری که می خواهد خرید 
دارد  وجود  نیز  تنوع  افزود:  ربیعی   . کند 
که  هایی  فروشگاه  به  توانند  می  افراد  و 

قبال در سایت اعالم شده مراجعه کنند و 
با اختیار خود می توانند نه یک بار بلکه 
چند بار خرید خود را انجام دهند . مطالعه 
ای انجام شده که  نشان می دهد معموال 
خرید ها در سه ماه انجام می شود و سه 
برای  وی  گفته  .به  دارند  فرصت  نیز  ماه 
خانوارهای یک نفره حدود  30 هزار تومان 
، دونفره 60 هزار تومان خانوار های 3 نفره 
به باال به ازای هر نفر 10 هزار تومان افزوده 
می شود که در نهایت تا سقف  120 هزار 

تومان کاال دریافت خواهند کرد .وی گفت: 
در جلسه ای که درکمیسیون تخصصی 
از  یکی  کردیم،  برگزار  رفاه  عالی  شورای 
تحت  جمعیت  که  بود  این  ما  مباحث 
مقداری  را  غذایی  حمایت  سبد  پوشش 
تجدید نظر کنیم و بیشتر به سمت هزار 
روز اول زندگی برویم و اگر بتوانیم همین 
با یک سری جمعیت  را  فعلی  جمعیت 
جدید شاید درمقاطع خاص نیازمند سبد 

غذایی باشند را هم پوشش دهیم.

توزیع نخستین سبد حمایت غذایی ۹۶ ازامروز در سراسر کشور 

راهور  پلیس  حقوقی  اداره  ایسنا-رئیس 
اخذ  شیوه  در  تغییر  با  گفت:  ناجا 
گواهینامه، محدودیت های جدیدی برای 
اند  گرفته  گواهینامه  تازه  که  کسانی 
ایجاد شده است. سرهنگ محمد ترحمی 
از  پس  بیشتری  های  محدودیت  گفت: 
اخذ گواهینامه در انتظار داوطلبان است 
اند  گرفته  گواهینامه  تازه  که  کسانی  و 
تنهایی  به صورت  رانندگی  حق  ماه   3 تا 

با  افراد  است  الزم  و  داشت  نخواهند  را 
رانندگی  گواهینامه  دارای  که  ای  تجربه 
هستند، آنها را همراهی کنند. همچنین 
برای یکسال حق رانندگی در مسیر های 
افراد صلب شده  این  از  نیز  برون شهری 
ساعت  از  رانندگی  داد:  ادامه  وی  است. 
از  دسته  این  برای  صبح   5 تا  شب   12
است  و الزم  بود  رانندگان ممنوع خواهد 
و  مبتدی  راننده  شکل  مثلث  عالمت 

نمایند.  نصب  روی خودرو  بر  را  کار  تازه 
سرهنگ ترحمی گفت: اگرچه نصب تابلو 
برای رانندگان جوان خوشایند نیست، اما 
نصب تابلو خطر باعث می شود دیگران 
تشخیص  و  کنند  بیشتری  مراعات 
برای  سایرین  از  گواهینامه  تازه  رانندگان 
با  وی  بود.  خواهد  آسان  بسیار  پلیس 
اخذ  مراحل  نسبی  بودن  ساده  به  اشاره 
به دیگر  گواهینامه در کشورمان نسبت 

رانندگی  رتبه  افزود:  پیشرفته  کشورهای 
رانندگان ما از آسیا بهتر است، اما نسبت 
به وضعیت رانندگی در اروپا فاصله زیادی 
داریم.سرهنگ ترحمی با تاکید بر اینکه، 
به  نهایت  در  ها  محدودیت  این  اعمال 
این  امیدواریم  گفت:  است،  همه  نفع 
برخی  وقوع  از  بتواند  ها  محدودیت 
کم  از  ناشی  اشتباهات  و  تصادفات 

تجربگی رانندگان جوان جلوگیری کند.

شروط صدور گواهینامه های جدید رانندگی

رویکرد اقتصاد سبز دولت یازدهم موجب بهبود 
شاخص های اقتصادی و حفظ محیط زیست شد

ایرنا-معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم 
مسائل  به  جمهوری  رییس  شخص  و 
دولت  کرد:  تصریح  محیطی  زیست 
های  شاخص  بهبود  هدف  با  یازدهم 
محیط  حفظ  همچنین  و  اقتصادی 
زیست، اقتصاد سبز را در دستور کار خود قرار داد. معصومه 
تلفیقی به مسائل زیست محیطی می  نگاه  ابتکار گفت: در 
پیدا  توسعه  و  رشد  ای  گونه  به  اقتصادی  های  فعالیت  باید 

کند که به محیط زیست آسیب کمتری وارد شود.

شیوع تب کریمه کنگو از سیستان و بلوچستان 

ایسنا-مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
از  کنگو  کریمه  تب  بیماری  شیوع  از  دامپزشکی  سازمان 
استان سیستان و بلوچستان خبر داد. عباس عباسی گفت: 
از  مراکز خارج  از  را  نیاز خود  مورد  قرمز  نباید گوشت  مردم 
شبکه های دامپزشکی و بدون مهر تایید این سازمان تهیه و 
مصرف کنند و باید به نکاتی از جمله نگهداری گوشت قبل 
پخت  و  ساعت   24 تا  درجه   -4 حدود  دمای  در  مصرف  از 
مصرف  فرهنگ  به  توجه  با  البته  که  کنند  توجه  آن  کامل 
گوشت قرمز در ایران و حساس بودن این ویروس به دمای 65 
تا 85 درجه می توان گفت هیچ نگرانی برای مصرف گوشت 

قرمز در این بازه زمانی وجود ندارد.

 150 هزار بازنشسته کشوری
 امسال به سفر می روند

ایرنا- مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشوری گفت: امکان استفاده 150 
هزار بازنشسته این صندوق از تورهای گردشگری 
طی سال جاری فراهم شده است.رشیدی اظهار 
داخلی  سفرهای  برای  بازنشسته  هر  کرد:به 
همین  نیز  وی  همراه  به  و  تومان  هزار   300
مبلغ داده خواهد شد. همچنین برای سفر به 
عتبات عالیات به هر بازنشسته 600 هزار تومان 
و به همراه وی نیز 600 هزار تومان اختصاص 
داده شده است.رشیدی، تعداد بازنشسته های 
صندوق بازنشستگی کشوری را یک میلیون و 

326 هزار نفر عنوان کرد.

نعمت زاده: حتی یک مورد حقوق
 نجومی در وزارت صنعت نداشته ایم

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  ایرنا- 
تابعه  های  شرکت  و  وزارتخانه  این  در 
ایم  نداشته  بگیر  نجومی  مورد  یک  حتی 
تومان  میلیون   20 حدود  حقوق  سقف  و 
است. اظهارکرد: گفته شده 300 نفر در این 
ما  اما  گیرند  می  نجومی  حقوق  وزارتخانه 

یک مورد نجومی بگیر نداشته ایم.

پیاز گران شد

اینکه  بیان  با  اتحادیه میوه و سبزی  رئیس 
قیمت  کاهش  احتمال  آینده  روزهای  در 
هندوانه، ملون و طالبی در بازار وجود دارد، 
پیاز  قیمت  افزایش  از  همچنین  وی  گفت: 
حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  خبر  بازار  در 
تومان  هزار   3 به  پیاز  هرکیلوگرم  قیمت 
که  است  این  نیز  آن  دلیل  که  رسیده 
منطقه  محصول  به  کشور  کل  اکنون  هم 
روز   15 تا   10 و حدود  وابسته شده  دزفول 
بازار می شود و  آینده محصول اصفهان وارد 

قیمت ها متعادل خواهد شد.

اعالم مهلت دوباره برای ثبت نام
 در آزمون ارشد پزشکی دانشگاه آزاد

از  جامانده  متقاضی  افراد  خبرنگاران-  باشگاه 
ثبت نام در آزمون کارشناسی  ارشد علوم پزشکی 
دانشگاه آزاد اسالمی تا هفتم و هشتم خرداد ماه 

فرصت دارند در این آزمون شرکت کنند.

 چون مه و خورشید 

جوانمرد باش

*هرم پور

وقت  از  نیمی  تقریبًا   )  1 صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (

را  استان  از مدیران و مدیران کل محترم  برخی 
جابجایی نیروهایی گرفته که احیانًا در محیط کار 
از نامزد رقیب حمایتی کرده اند و یا  پر و بالشان 
رقیب،   نامزد  آن  انتخاباتی  ستاد  پیکر  و   در  به 
خواسته یا ناخواسته گیر کرده است. واقعًا چنین 
هنده  آزار  و  آور  و خجالت  رویکردهایی سخیف 
مدیران  شایسته  رفتارهایی  چنین  واقعًا  نیستند؟ 
در حکومت اسالمیست؟ براستی چنین اقداماتی 
چاکی  سینه  و  پرکن  دهن  شعارهای  شایسته 
های متعدد برای واژه آزادیست؟ اینچنین دشنه 
سیاسی به دست گرفتن و خنجر بر حلقوم رقیب 
به  گذاشتن و ذبح صالحیت ها و شایستگی ها 
اندیشی  دگم  و  ها  ترس  و  ها  خودخواهی  پای 
چنین  پیش  سال  هشت  ماست؟  ی  شایسته  ها 
هم  اینک  چنان،  هم  قبل  سال  چهار  کردند، 
دوباره باز سالخی نیروها شروع شده، چهار سال 
بعد  هم دوباره گروه دیگری همین رویکرد را در 
همینطور  بعد  سال  هشت   گرفت،  خواهد  پیش 
و  آش  همین  دوباره  هم  بعدش  سال  دوازده  و 
برگردیم:  شعارهایمان  به  دوباره  کاسه!!  همین 
به  بود  قرار  باشیم،  برادر  همدیگر  با  بود  »قرار 
رقیبان احترام بگذاریم، قرار بود تا قبل از اعالم 
بعدش  و  باشیم  رقیب  هم  با  انتخابات  نتیجه 
با هم  را همه  ایران  بود  قرار  رفیق،  با هم  همه 
شعارهایمان  به  و  خودمان  به  دوباره  بسازیم«! 
بر  جنوبی  خراسان  استان  کنیم،  اعتنا  و  اعتماد 
خالف بسیاری از استانهای بزرگ و پهناور کشور 
از  به شدت غنی  به شدت سیاسی هستند و  که 
نیروهای انسانی فراوان، نه ظرفیت پذیرش چنین 
تکانش ها و شوک های سیاسی را دارد ونه منبع 
و فرصتی برای تأمین و ساختن پایه های انسانی 
قوی در حوزه ادارات و ادارات کلش. در وانفسای 
بگیر بگیرهای سیاسی در ادارات که هر کس از 
روز  پایان  صبح  باشد،  شده  رد  رقیب  ستاد  جلو 
رقیب  بوی  بگویند  و  بزنند  اَنگ  او  به  انتخابات 
و  ها  پست  تقلیل  وانفسای  در  و  دهی!!  می  را 
اعزام های اجباری به مناطق محروم برای خدمت 
بیشتر و بهتر به مردم، چه کسی باید به داد استان 
برسد؟ استاندار محترم و مجموعه اجرایی استان 
این  جریان  در  اگر  ذیربط  دستگاههای  سایر  و 
مسائل نیستند که دست مریزاد و خوش به حال 
ما وخوش به سعادت آنها!! و اگر در جریان هستند 
و چون خیلی ها روزه سکوت را جایز نمی دانند 
از تسویه حساب های  بیشتر  استان  به توسعه  و 
قائلند، گامی پیش و قدمی در  کودکانه سیاسی 
همگان  پرآشوب،  جنگ  این  از  و  بگذارند  میان 

را بر حذر دارند.
گرم شو از مهر و ز کین سرد باش//

چون مه و خورشید جوانمرد باش..
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره09304943831 ارسال فرمایید(

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

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

الحسنه  قرض  بانک  کارت  شماره 
مهر ایران:  6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  

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

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت      09159632924- امیرآبادیزاده

تولیدی انواع نبات و آبنبات
 نیک افروز

کلی                    جزئی 
شعبه یک: حدفاصل عدل 32-30

شعبه دو: حدفاصل
 مدرس 48 و استانداری

09157563801
32437554

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(

09904712042

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 0۹15۹۶3۹0۶5

علـی آبادی 

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

09155614880 - 09303107002

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی ویژه ماه مبارک رمضان )اقساطی(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 18 ماه گارانتی)بدون قید و شرط(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421۶33 -0۹1554387۶0

کار خوب اتفاقی نیست



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*8  خرداد 1396* شماره 3796

سالم آوا از اینکه موضوع موسسه ... را پیگیری 
کردی ممنونم برای من به عنوان یک شهروند 
دستفرشی  بخواهد  کسی  اگر  که  جالبه  خیلی 
ماست  بخواهد  اگر  شود  می  نظارت  او  بر  کند 
بدهد  پس  جواب  سازمان   100 به  باید  بفروشد 
اگر بخواهد تولید کند باید هزار خان را پشت سر 
موسسه  راحتی  به  کشور  در  افرادی  اما  بگذارد 
غیر مجاز تشکیل می دهند اموال مردم را جذب 
می کنند اما االن هیچکس پاسخگو نیست چرا 
در این مملکت برای کارهای مفید سخت گیری 
خطرناک  و  داللی  امور  در  و  اندازی  سنگ  و 

همراهی و همکای می شود
ارسالی به تلگرام آوا
داخل  چطوری  شهرداری  کنید  پیگیری  لطفا 
کوچه های تنگ مدرس مجوز تجاری می دهد؟؟

این  توی  و  شده  مغازه   انواع  به  تبدیل  خونه ها 
کوچه ها حجم ترافیک را دیوانه وار کرده

 935....146
در جواب شهروند عزیزی که گفته بود انتخابات 
در مرکز استان خیلی ضعیف برگزار شده خواستم 
گفت  می   ... خدماتی  نیروهای  از  یکی  بگم 
رعایت  کاندیداها  همه  تبلیغات  اول  روزهای 
تبلیغات قوانین را مد نظر داشتند  میکردند و در 
اما وقتی دیدند چقدر نظارت ضعیفه هر کسی کار 
خودش را می کرد و به ساز خودش می رقصید . 

کاش این موارد مورد توجه قرار گیرد
936 ... 770
با سالم،خداروشکر که هنوز مهر برگه های رای 
خشک نشده!و یه هفته بیشتر از اون همه وعده 
مسئولین  لطف  به  که  نگذشته  الکی  دادنهای 
مسئول!!هروز شاهد قطع آب در شهرک چهکند  
هستیم،مخصوصا درست موقع افطار حتماباید آب 

قطع شود!!اگه وقت کردین رسیدگی کنید!
915....789
جناب آقای استاندار وآقایان عبادی بزرگوارسالم 
؟چراجوانان  سرکار  بازنشستگان  چرا 
برداشتن  کاندیداها  از  کدام  بیکار؟چراهیچ 
بیکاری  درمان  راههای  از  یکی  را  بازنشستگان 
وقته  خیلی  اینکه  به  توجه  با  نکردند  مطرح 

دستورش آمده؟؟؟چرا چرا چرا؟تاکی صبر...
902....146
آموزشکده  دانشجویان  از  تعدادی  ما  آوا  سالم 
برا  مرتبط  غیر  اساتید  از  متاسفانه  هستیم   ...
رشته  استاد  میکنند  استفاده  ما  دروس  تدریس 
نساجی کامپیوتر تدریس میکنه  یا استاد ریاضی 
ایمیل  ریاضی  برق  استاد  و  حسابداری  کاربرد 
هنوز  و  زدیم  تهران  مرکزی  سازمان  به  هم 
جوابی ندادن این ترم هم تمام شد و امیدواریم 

اوا مشکل ما رو چاپ کنه
915...591
به  نسبت  تقاضامندیم  محترم،  شهردار  از  سالم 
بفرمایند،  اقدام  نصر  خیابان  نظافت  و  اسفالت 
گرد  و  زباله  سطل  نبود  از  خیابان  این  اهالی 

وخاک به امان آمده اند    
915...298
به  نگاهی  یه  شهرداری  مسولین  سالم،لطفا  با 
خیابان نصر بندازن ببینن با اینهمه خاک آشغال 
میشه زندگی کرد ، هیچکس توجهی نداره انگار 

ماساکنان فراموش شده هستیم
990...503
باسالم چرا بلوار مجیدیه درشمال شهر آسفالت 
مدیرراه  نیستند  انسان  مردم  این  آیا  کنید  نمی 
خجالت  شما  اما  گذشت  سال   4 وشهرسازی 
سرکشی  منطقه  ازاین  بار  یک  حتی  نکشیدید 

کنید از زیر مجموعه سوال کنید.
915....017
اذان  وقت  به  نماز  اقامه  ستاد  لطفا  آوا  سالم 
مساجد نظارت بیشتری داشته باشن یک مسجد 
شروع  دیگه  مسجد  یه  تازه  میشه  تمام  اذانش 

میکنه به اذان گفتن. واقعا درست نیست.
915...045
فرماید  اگر عنایت  آقای شهردار  مبارک شد  ماه 
افتاده  عقب  تای   5 همان  از  کار   اضافه  یک 

دستور دهید برا پرسنل واریز کنند تشکر
937...210
سالم  دراسارت آزادی آقای نظامدوست بسیار زیبا 
بود خانمای عزیز وقتی پا به آرامستان میگذارید 

حجابتان رعایت کنید
915...896
با  مکرر  تماسهای  الرغم  علی  باسالم،متاسفانه 
معابر  نظافت  خصوص  در  دو  منطقه  شهرداری 
زباله  سطلهای  شستشوی  و   10 پونه  عمومی 
سوی  از  اقدامی  هیچگونه  آن  بد  بوی  بواسطه 
پیام  این  لطفًا  است.  نپذیرفته  شهرداری صورت 
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
امیدوارم با پایان انتخابات، استان وارد فضای آرام 
 کار و توسعه شود همین االن هر جا صحبت می شود
 از تغییرات می گویند اما لطفا استان درگیر بازی های
 سیاسی نشود و فضای کار و کار و کار فراهم 

گردد تا استان از بن بست توسعه خارج شود
ارسالی به تلگرام آوا
آوا این اتوبوس های زاهدان بیرجند که از ایستگاه 
سهل آباد عبور می کنند به شدت بازرسی شده 
و امری طبیعی است ولی رعایت حال مسافران 
و  کنند  پیاده می  را  گرما همه  و  در سرما  چه؟! 
اصال به زن و بچه کوچک توجهی ندارند صرفا 
کار خودشون رو انجام می دهند آخه حق و حقوق 

شهروندی کجاست ؟یکی پاسخ گو باشد لطفا
ارسالی به تلگرام آوا

بیش از ۲۴ میلیون سهم ملی در تاالر بورس خراسان جنوبی معامله شد

تسنیم-مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی گفت: اردیبهشت ماه امسال تعداد 24 میلیون و 729 هزار و 324 سهم به ارزش 66 میلیارد ریال در تاالر بورس استان 
داد و ستد شد هریوندی اظهار کرد: این میزان در مقایسه با ماه قبل 50 درصد رشد داشته است.وی مجموع ارزش سهام معامله شده در تاالر بورس استان را از 

ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه 110 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 38 درصد آن مربوط به خرید سهام و 62 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

نت
نتر

س: ای
عک

خام فروشی یا فرآوری مواد معدنی

رمضان ماه یافتن واقعی خود و رسیدن به خداست

از یک  بیش  و بخش خصوصی  ایرنا - دولت 
معدنی  خام  ماده  تعریف  سر  بر  که  است  دهه 
و موضوع خام فروشی مواد معدنی به ویژه در 
بخش سنگ آهن با یکدیگر اختالف نظر دارند 
، تاکنون نسبت به رفع این مشکل با وساطت 
طرف  دو  همچنان  و  نشده  اقدامی  مقننه  قوه 
کنند  می  نفی  را  یکدیگر  دیدگاه  موضوع  این 
جمهوری  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  .به 
خیز  نفت  کشورهای  از  یکی  ایران  اسالمی 
اوپک است که سالیانه  از اعضای  خاورمیانه و 
متقاضیان  برای  را  خام  نفت  بشکه  ها  میلیون 
خود صادر می کند و هیچگاه این موضوع مورد 
مختلف  های  بخش  در  مسئوالن  نظر  و  نقد 
به  نزدیک  عمر  با  خام  این صادرات  که  نبوده 
یک قرن چرا صورت می گیرد و همچنان نیز 
تداوم دارد .بررسی صادرات نفت خام ، موضوع 
در  باید  و  نیست  گزارش  این  بررسی  مورد 
از دیدگاه صاحب نظران آن مورد  جایگاه خود 
بررسی قرار گیرد، اما صدور مواد معدنی مساله 

مورد بررسی این گزارش است .

 تعریف ماده خام معدنی
 مطابق استاندارد بین المللی 

ایران  معدن  خانه  رییس  بهرامن  رضا  محمد 
برابر  معدنی  خام  ماده  تعریف   : گفت  ایرنا  به 
قانون و استاندارد بین المللی، آنچه که از کوه 
یا معدن استخراج می شود و در آن هیچگونه 
تغییر از نظر عیار و شکل صورت نگیرد و ارزش 
منزله  به  باشد،  نگرفته  تعلق  آن  به  ای  افزوده 
گفته وی،  .به  کرد  معرفی  توان  می  خام  ماده 
واقع  در  است که  موادی  در شمار  آهن  سنگ 
کانه آرایی می شد و عیار آن ارتقا پیدا می کند 
و از شکل خام آن را تغییر می دهند و ارزش 
ایروانی،  افزوده به آن داده می شود .عباسعلی 
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن توضیح داد: 
عملیات  و  شده  استخراج  معادن  از  که  موادی 
فرآوری و کانه آرایی روی آنها انجام شده، مواد 
توجه  باید  اما  شوند،  می  نامیده  خام  معدنی 
فرآوری  مراحل  طول  در  معدنی  مواد  که  کرد 
در هرمرحله نسبت به مرحله بعد خام به شمار 
می آید.به گفته وی، بررسی ها این امکان را می 
با انجام  از استخراج  دهد که ماده معدنی پس 
باطله ها  جداسازی  امکان   ، کانه آرایی  عملیات 
را فراهم کند و به این ترتیب در مراحل بعدی 
خلوص  افزایش  زمینه  فرآوری،  فرآیندهای  و 

محصول و کیفیت آن را فراهم می کند.

 صادرات مواد معدنی
 نیازمند تعریف راهبرد

نبود   : است  معتقد  ایران  معدن  خانه  رییس 
راهبرد مشخص در بخش معادن سبب شده تا 
در دوره های زمانی متفاوت، نسبت به این امر 
تصمیم گیریهای متفاوتی صورت گیرد، زمانی 
است،  آزاد  ساختمانی  و  تزئینی  سنگ  صدور 
می  وضع  آن  برای  درصدی   70 عوارض  بعد 

شود، سپس ملغی شد .وی تصریح کرد: راهبرد 
صادرات در این بخش به منزله نقشه راه است 
و همسو با کشورهای صادرکننده مواد معدنی، 
پیش می رویم و مزیت های خود را نیز باید باز 

تعریف کنیم .

قابلیت صادراتی
 بیش از 90 درصد مواد معدنی 

جمهوری  در  معدنی  ماده  نوع   68 تاکنون 
نشان  ها  بررسی  و  شده  کشف  ایران  اسالمی 
معدنی  مواد  درصد   90 از  بیش  که  دهد  می 
دارند  صادراتی  قابلیت  کشورمان،  در  موجود 
به سنگ آهن،کرومیت،  توان  از جمله می  که 
سنگ سرب و روی، سنگ مس در کنار عناصر 
های  کانی  بر  .عالوه  کرد  اشاره  خاکی  نادر 
فلزی، غیر فلزی ها نیز از جمله تالک، گوگرد، 

سیلیس،باریت، سلستین، بنتونیت، زغال سنگ، 
کربنات  مانند  معدنی  پودرهای  و  گیلسونایت، 
کلسیم و غیره برای خود بازارهای صادراتی در 

نقاط مختلف دنیا به ویژه چین دارند.

 صادرات 21.1 میلیون تنی سنگ آهن 

آمارهای منتشر شده نشان می دهد که سال 95 
مجموع صادرات سنگ آهن به رقم 21 میلیون 

دالر  میلیون   818 ارزش  به  تن  هزار   193 و 
 55 ترتیب  به  ارزش  و  وزن  نظر  از  که  رسید 

و 56 درصد نسبت به سال 94 افزایش یافت .

 سیاست دولت برخورد با خام فروشی 

معدن  صنعت،  وزیر  زاده  نعمت  رضا  محمد 
مواد  فروش  دوران  است:  معتقد  وتجارت 
معدنی خام پایان یافته و پارسال در دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی معدن در تهران توضیح داد 
باید اهل حرفه در  ، براساس فضای پسابرجام 
در  و  کنند  تالش  معدنی  مواد  صادرات  زمینه 
صنعت  نمایند.وزیر  ایجاد  تحول  بخش  این 
بخش  فعاالن  که  رود  می  انتظار  کرد:  تاکید 
باشند و  اندیشه فرآوری مواد معدنی  معدن در 

ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.

 صادرات سنگ آهن 
به ارزش یک ششم واردات فوالد 

جعفر سرقینی معاون امورمعادن و صنایع معدنی 
وزارت صنعت براین باور است که نبود راهبرد 
برپایه  تا  شد  سبب  صادرات  زمینه  در  الزم 
در  در سال های92 - 1384  موجود  آمارهای 
مجموع 120 میلیون تن سنگ آهن در کشور 
به ارزش پنج میلیارد دالر صادر شود، از سوی 

دالر  میلیارد   30 میزان  به  مدت  این  در  دیگر 
فوالد وارد کشور شده است و در واقع یک ششم 
صدور سنگ آهن، ارزش فوالد وارداتی داشتیم.

بهره برداری مفت از معادن 

سرقینی معتقد است: افرادی که در دوره 92- 
1384 مواد معدنی و سرمایه کشور را به » ثمن 
بخس « به کشور چین و دیگر کشورها صادر 
کردند و اینها باید امروز شرمنده باشند، زیرا با 
حقوق دولتی به خزانه واریز می کنند، در واقع 
بهره برداری از معادن مفت صورت گرفته است. 

هیچ تولیدی به شکل خام صادر نشود 

اموراراضی  و  حفاظت  معاون  منصور  مسعود 
 : آبخیزداری گفت  سازمان جنگل ها، مراتع و 

باید از صادرات مواد خام جلوگیری  بطور کلی 
هیچ  تا  گیرد  صورت  هم  الزم  تالش  و  شود 

محصولی به شکل خام از کشور صادر نشود.
شکل  به  محصوالتی  چنانچه  وی،  گفته  به 
قانونی صادرمی شود ، بهتر است ابتدا فرآوری 
و سپس صادر شود، زیرا خام فروشی ضربه ای 

بر بنیان های اساسی کشور است. 

 کارخانه های ایران
 در فرآوری سنگ ضعف دارند

ایران  سنگ  انجمن  رییس  شفیعی  ابوالقاسم 
به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: آمار های واقعی 
سنگ  صادرات  میزان  که  دهد  می  نشان 
ساختمانی و تزئینی ایران سالیانه به رقم 250 
 200 رقم  این  از  که  رسد  می  دالر  میلیون 
بقیه  و  خام  سنگ  صدور  ارزش  دالر  میلیون 
فرآوری شده است .وی گفت : صنعت فرآوری 
سنگ ساختمانی وتزئینی ایران ضعیف است و 
رشد تقاضای سنگ در داخل کشور، مانع از رشد 
و ارتقای جایگاه ایران در این عرصه شده است.
رقیب  یک  عنوان  به  ترکیه  کرد:  تصریح  وی 
ایران امروز به سطح 2.5 میلیارد دالر صادرات 
درحالی که سال 1369  رسیده،  این بخش  در 
حدود 50 درصد ارزش صادرات ایران را داشت 
و به زحمت به رقم 40 میلیون دالر می رسید.

صدور خام مواد معدنی ادامه دارد 

سازمان  عامل  هیات  رییس  کرباسیان  مهدی 
ایران  معدنی  وصنایع  معادن  ونوسازی  توسعه 
پذیرفت  باید  را  واقعیت  یک  افزود:  ایمیدرو(   (
خام  به صورت  باید  معدنی  مواد  از  برخی  که 
صادر شود و این امر کم و بیش ادامه دارد، اما 
افزوده در کشور و  ارزش  ایجاد  سیاست دولت 
جلوگیری از خام فروشی است. براساس آمارهای 
نخست  کشور   10 شمار  در  ایران  المللی،  بین 
نظرداشتن  از  خاورمیانه  کشور  اولین  و  جهان 
مرکز  گزارش  استناد  به  و  است  معدنی  ذخایر 
هفت  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد، 
گذشته،  های  در سال  قابلیت  این  وجود  با  اما 
رشد  برای  ویژگی ها  این  از  نتوانسته  ایران 

اقتصادی کشور استفاده کند.

دالری  میلیارد   7 از  بیش  ارزش   
صادرات مواد وصنایع معدنی 

براساس عملکرد تجارت خارجی ایران در سال 
به  معدنی  صنایع  و  مواد  صادرات  میزان   ،95
به  تن   164 و  هزار   684 و  میلیون   57 میزان 
ارزش هفت میلیارد و دو میلیون دالر بود که از 
نظر وزن وارزش نسبت به سال 94 به ترتیب 
رشد 38 و 17 درصدی را ثبت کرد .برابر آمارها، 
صادرات وزنی تولیدات معادن و صنایع معدنی 
و ارزشی به ترتیب 44 و 16 درصد ارزش کل 

صادرات را دارد.

 جمع بندی و نتیجه گیری 

شکل  به  باید  معادن  قانون  در  خام  ماده 
و  تبیین  مقننه  قوه  سوی  از  تری  مشخص 
تفسیر  و  زنی  گمانه  هرگونه  و  شود  تشریح 
نداشته  آن  از  قانون  مجریان  را  متفاوت 
نیز  معادن  عالی  شورای  اینکه  ضمن  باشند، 
های  تشکل  و  نظران  صاحب  دیدگاه  از  باید 
در  واحد  تعریفی  به  دستیابی  برای  معدنی 
ساختار صنعتی،  .ضعف  گیرد  بهره  بخش  این 
عواملی  جمله  از  وارداتی  صنایع  به  وابستگی 
رونق  موجب  گذشته  های  دوره  در  که  است 
می  وانتظار  شده  خام  مواد  صادرات  افت  یا 
نوسازی  در  موثری  نقش  برجام  توافق  رود، 
تا  معدن شود  آالت بخش  ماشین  بهسازی  و 
کند  کمک  معدنی  مواد  فرآوری  بهبود  امر  به 
.امروز عالوه براینکه سنگ آهن به عنوان یک 
قرار می گیرد، شمش  ارزیابی  ماده خام مورد 
خام  نیز   ... و  مسی   ، آلومینیومی  فوالدی، 
خوانده می شود و به این ترتیب همچنان ابهام 
حرفه  اهل  و  است  باقی  خود  قوت  به  مساله 
بومی  هستند.فرهنگ  روبرو  متفاوتی  آرای  با 
چارچوب  در  موثر  اقدامات  از  صنعت،  سازی 
این  اما  است،  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 
به  ندارد و  اجرا  قابلیت  تمامی صنایع  مهم در 
عبارتی نیاز به اختراع مجدد چرخ نیست، ولی 
داخلی  قابلیت های  از  دارد  امکان  آنجا که  تا 
به منظور فرآوری مواد معدنی باید بهره گیری 
شود تا ارزش افزوده این مواد در داخل کشور 
هدایت شود و زمینه اشتغال بیشتری را فراهم 
سرمایه  جذب  و  جلب  اینکه  آخر  .کالم  سازد 
برای  اصلی  های  راه  از  یکی  خارجی  گذاری 
جلوگیری از خام فروشی است، زیرا با فناوری 
روز خارجی می توان مواد معدنی غنی کشور 
به  افزوده  ارزش  باالترین  با  و  فرآوری  را 
بازارهای صادراتی، عرضه کرد و ضمن توسعه 
صنایع ومعادن کشور، در چارچوب سند چشم 

انداز 1404 حرکتی با شتاب الزم را داشت.

و  خود  واقعی  یافتن  ماه  رمضان  ماه  ایرنا-   
ضیافت  این  در  انسان  و  خداست  به  رسیدن 
و  به کمال  نفس  تزکیه  و  باوری  با خود  الهی 
ماه  رسد.رمضان  می  اخروی  و  دنیوی  سعادت 
یافتن واقعی خود و رسیدن به خداست گردش 
سرمنزلی  به  را  ما  دیگر  باری  سال  های  ماه 
رمضان...  ، آری  خداست،  میزبانش  که  رساند 
همان ماهی که حتی نفس کشیدن در آن هم 
ثواب دارد و ماهی است که شیطان در غل و 
مومنان  دل  در  تواند  می  کمتر  و  است  زنجیر 
رخنه ایجاد کند.در این ماه بزرگ اعمال انسان 
پذیرفته می شود و دعاهایش مستجاب و حتی 
نزد خود پروردگار عالمیان هم جزو بهترین ماه 

هاست.

 ماه رمضان ماه ضیافت الهی است

با  گو  و  گفت  در  بیرجند،  موقت  جمعه  امام 

خبرنگار ایرنا، ماه مبارک رمضان را ماه ضیافت 
ماه های سال  و گفت: همه  الهی عنوان کرد 

در  تر  ویژه  نگاهی  خداوند  اما  خداست  ماه 
االسالم  دارد.حجت  خود  بندگان  به  ماه  این 
علیجان دلدار، افزود: موقعی که میزبان اصلی 
یک مهمانی، خود خداوند باشد مسلما باید یک 
این  از  باید  هم  مهمان  و  باشد  ویژه  میهمانی 
فرصت به وجود آمده بهترین استفاده را بکند.
به گفته وی در این ماه بزرگ آنچه مهم است 
رضایت  بلکه  نیست  آشامیدن  و  خوردن  فقط 
در  باید  مومنان  و  است  امور  صدر  در  خداوند 
نظر داشته باشند که خداوند عنایت ویژه ای در 

این ماه به بندگان خود دارد.

فراهم کردن رشد معنویت 
در ماه رمضان 

حقیقت  بعد  رمضان  اصلی  نظر  داد:  ادامه  وی 
انسان  رشد  و  عظمت  و  است  انسان  اخالقی 
خداست  دستورات  و  آداب  اخالق،  رعایت  در 

و  حق  رشد  زمینه  که  است  ماهی  رمضان  و 
اظهار  کند.وی  می  فراهم  را  روحی  معنویت 

این  تربیتی و اخالقی روزه داران در  آثار  کرد: 
ماه مبارک بدون شک تاثیر مثبتی در جامعه می 
اجتماعی  برکت های  آثار موجب  این  و  گذارد 

روشن در بین مردم می شود.

 حفظ اخوت یکی از مهم ترین 
آثار ماه رمضان است

بیان  با  دلدار  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
از مهمترین  برادری یکی  اینکه حفظ اخوت و 
آثار وارده به جامعه در این ماه است، افزود: در 
آیات و روایت های مختلف از دوستی و برادری 
مومنان یاد شده و آنچه که باید در این ضیافت 
الهی مورد توجه قرار گیرد با خبر شدن از احوال 

برادران دینی است.
وی تصریح کرد: آنچه که مسلم است افراد از 
برخی  و  نیستند  مساوی  هم  با  موقعیت  لحاظ 
ماه  این  هستند  مومنان  دیگر  کمک  نیازمند 

و  نیازمندان  به  کمک  برای  مناسبی  فرصت 
جلب رضایت خداوندی است.

 رمضان ماه پیروزی بر شیطان است

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت و گو 
از رمضان به عنوان ماه پیروزی بر شیطان یاد 
کرد و گفت: شیطان در این ایام در بند است و 
انسان به راحتی می تواند بر شیطان فایق آید.
به گفته وی اگر انسان بخواهد خدا هم کمک 
می کند و بر شیطان پیروز می شود و این ماه 
باید تمرینی باشد تا نفس آنقدر قوی شود که 
جایی برای دسیسه های شیطانی نداشته باشد.

تقویت روح آدمی تنها راه تحقق تقواست

های  گفتن  اکبر  اهلل  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
که  است  جزم  عزمی  نشانه  مبارک  ماه  پایان 
می شود بر شیطان فایق آمد فقط آنچه که نیاز 
است تقویت روح آدمی است که تنها راه تحقق 
آن تقواست که در ماه رمضان محقق می شود.
در  را  انسان  تعالی  و  پاکی  که  رمضان  ماه  در 
پی دارد سفارش زیادی به اطعام افراد مستمند 
شده و شاید یکی از مهمترین دالیل انجام این 

به  مومنان  شدن  نزدیک  الهی)روزه(  وظیفه 

همدیگر و با خبر شدن از وضعیت زندگی و نوع 
ارتزاقشان است.در ادوار مختلف در کنار افرادی 
افرادی  ندارند  مشکلی  معیشت  لحاظ  از  که 
شبشان  نان  به  حتی  که  کردند  می  زندگی 
است  فرصتی  رمضان  ماه   ، بودند  محتاج  هم 
و  کند  توجه  بیشتر  نوعانش  هم  به  انسان  که 
بیشتر با طرز زندگی فقرا و مستمندان آشنا شود.
صادق)ع(  امام  مستمندان  و  فقرا  اطعام  درباره 
از عذاب جهنم  را  انسان  فرمودند: » چند چیز 
آنها سیر  از مهمترین  نجات می دهد، که یکی 

کردن انسان های گرسنه است. 

 آثار مفید روزه در افراد سالم 

های  بیماری  تحقیقات  مرکز  رئیس  همچنین 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  عروق  و  قلب 
روزشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: روزه گرفتن در 
افراد سالم آثار مفیدی در کنترل و کاهش چربی 
اما در  خون، قندخون و وزن فرد روزه دار دارد 

نسخه  یک  توان  نمی  عروقی  و  قلبی  بیماران 

به  پاسخ  در  کاظمی  طوبی  دکتر  پیچید.  واحد 
سئوالی در مورد نقش روزه در سالمت قلب افراد 
سالم )بدون سابقه بیماری قلبی( افزود: روزه بطور 
مستقیم بر قلب تاثیر نمی گذارد بلکه از طریق 
کاهش  باعث  قلبی  خطر  فاکتورهای  کنترل 
احتمال ابتال به بیماری قلبی در یک فرد سالم 
می شود. استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بیماری  خطر  عوامل  بیرجند،  درمانی  بهداشتی 
باال،  خون  چربی  شامل  را  عروقی  قلبی  های 
چاقی و اضافه وزن، پرفشارخون، کم تحرکی ، 
رژیم غذایی ناسالم، سیگار، استرس و دیابت ذکر 
کرد. وی با اشاره به اینکه در یک فرد سالم روزه 
تاثیر مفیدی بر چربی خون دارد، گفت: تحقیقات 
نشان داده است بعد از ماه مبارک رمضان میزان 
کلسترول و چربی مضر ) ال-دی-ال( کاهش و 
چربی مفید ) اچ -دی- ال( افزایش می یابد. وی 
ادامه داد: روزه داری بر وزن و چاقی شکمی تاثیر 
مثبتی دارد، بعد از ماه مبارک وزن کاهش یافته و 

چاقی شکمی کمتر می شود. 

اختالف نظر دولت و بخش خصوصی بر سر یک مفهوم

عکس:اینترنت
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طنز نگاشت

ماه رمضان به صرف کلمه

مهدی محمدی  *

گفت: ماه رمضان که بیاید کمر شیطان را 
می شکنم. وقتی ماه رمضان آمد روی کمر 
شیطان نشسته بود و داشت قولنج شیطان 
بودند،  روزه  همکارانش  همه  می گرفت.  را 
فقط او بود که می خواست ناهار بخورد ولی از 
گلویش پایین نمی رفت. شیطان راه حل داد: 
سفره های  ماه،  یک  مدت  به  سیاه؟  یا  زرد 
آن هایی  یاد  کاش  می شود،  جمع  ناهارمان 
پهن  غذایشان  سفرۀ  وقت  هیچ  که  باشیم 
نمی شود. روزه اش را تا افطار باز نکرد تا تمام 

راه ها به روی شیطان بسته شود.
روزه اش را با شیشلیک باز کرد ولی دلش 

برای گرسنه ها کباب بود.
کسی که از شیطان سیر شده است، گرسنگی 

را به راحتی تحمل می کند.
همۀ  در  گرسنگی  افطار،  از  بعد  امیدوارم 

خانه ها فقط یک در حد یک کلمه باشد.
سحر خواب مانده بود، ولی وجدانش تا افطار 
بیدار ماند. میز ناهارخوری، به مدت یک ماه 

به مرخصی می رود.
به دکتر زیرمیزی دادم تا قبول کند که از 
لحاظ پزشکی به خاطر نزدیک بینی نمی توانم 
روزه بگیرم. ماه رمضان، برای دالل خرما از 
همه بابرکت تر بود. به مدت سی روز هر روز 

ظهر، غذا، قضا می شود.
آن قدر برای مهمانی خدا عجله داشت که 
نمی توانست تا افطار صبر کند، برای همین 

سفرۀ ناهار را پهن کرد.
با  که  بود  فعال  درونش،  کودک  قدر  آن 
وجود شصت سال سن، روزۀ کله گنجشکی 
می گرفت. شیطان به او نخ داد. گفت: فقط 
همین یک نخ سیگار! نقطۀ مشترک تمام 
موجه  عذر  بدون  را  روزه شان  که  کسانی 
می خورند، این است که قبل از خوردن هر 

چیزی، گول شیطان می خورند.
با اینکه کسی ماه رمضان سفره نمی اندازد، 
خواهر ۹ساله ام این کار را کرد. او سفرۀ دلش 

را پیش خدا باز کرد.
جلوی چشم بقیه روزه دارها، هشت تا سیگار 
بود. دم  ترازو ۱۰گرم  کشید، وزنشان روی 
توی  ولی  کباب شد،  افطار دل گرسنه اش 

سفرۀ افطار فقط نان و پنیر و سبزی بود.
شیطان  نشستم،  سحری  سفرۀ  پای  وقتی 
گفت: من می رم، شب هم منتظر من نباشید. 
سفرۀ افطار مرد فقیر خالی بود، گل های سفره 
پژمرده شدند. از سحر تا افطار نان حالل، 
به سن  وقتی  نان حرام می شود.  به  تبدیل 
تلکیف رسید به خدا گفت: درسته که بزرگ 

شدم، ولی هنوز هم کوچیک شما هستم.
گرسنگی  مقابل  در  صبرش  کاسۀ  وقتی 
را جایگزین کرد.  آبگوشت  شکست، کاسۀ 
وقتی مادر دید پسرش روزه اش را شکسته 

است، دلش شکست.
می گیرند  روزه  که  را  کسانی  تمام  شیطان 
دوست دارد به شرطی که در روز عید فطر 
این کار را بکنند. شیطان برایم سفرۀ افطار را 
پهن کرد و گفت: ساعت پذیرایی، از سحر تا 
اذان مغرب. روز اول ماه رمضان وقتی سفرۀ 
ناهار را پهن کرد، شیطان به افتخارش یک 

نوشابه باز کرد و به او داد.
ماه رمضان ماهی است که انسان دلش را از 
غذا خالی نگه می دارد و در عوض خدا دلش 

را از غم و غصه خالی می کند.
را پهن کرد و  ماه رمضانی شیطان سفره 
مرد  گذاشت.  مرد  جلوی  را  سوپ  ظرف 
نمی خورم.  هم  قاشق  یک  حتی  گفت: 
شیطان گفت: ولی ما با هم دوستیم. مرد 
قرمه  بودی،  واقعی  دوست  تو  اگر  گفت: 

سبزی برایم بار می گذاشتی!

ماه رمضان

سحرگاهان به قصد روزه داری 
شدم بیدار از خواب و خماری
برایم سفره ای الوان گشودند

 به آن هر لحظه چیزی را فزودند
برنج و مرغ و سوپ وآش رشته
 ُسس و استیک با نان برشته

خالصه لقمه ای از هرچه دیدم
 کمی از این کمی از آن چشیدم
پس از آن ماست را کردم سرازیر

 درون معده ام با اندکی سیر
وختم حمله ام با یک دو آروغ
 بشد اعالم بعداز خوردن دوغ

سپس یک چای دبش قند پهلو
 به من دادند با یک دانه لیمو
خالصه روزه را آغاز کردم
 برای اهل خانه ناز کردم

برای اینکه یابم صبر و طاقت
 نمود م صبح تا شب استراحت
دوپرسِ  کلّه پاچه با دو کوکا

 کمی یخدر بهشت یک خورده حلوا
به افطاری برایم شد فراهم

 زدم تو رگ کمی از زولبیا هم
وسی روزی به این منوال طی شد
نفهمیدم که کی آمد و کی شد

به زحمت صبح خود را شام کردم
به خود سازی ولی اقدام کردم

به شعبان من به وزن شصت بودم
به ماه روزه ده کیلو فزودم

اگرچه رد شدم در این عبادت
به خود سازی ولیکن کردم عادت

خدایا ای خدای مهر و ناهید
بده توش و توانی را به» جاوید«

که گیرد سالیان سال روزه
اگرچه او شود از دم رفوزه

* بیتوته

غلط زیادی که جریمه ندارد !
رسید. تنومندی  گردوی  درخت  به  برد  صحرا  به  را  گله  چوپانی 

از آن  باال رفت و به چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد 
را  ای  شاخه  باد  ترسید.  آید،  فرود  خواست  گرفت،  در  سختی  
دید  برد.  می  آن طرف  و  این طرف  به  بود  آن  روی   که چوپان 
نزدیک است که بیفتد و  دست و پایش بشکند.در حال مستاصل 
گله  زاده  امام  گفت:ای  و  دید  را  ای  امامزاده   بقعه  دور  شد...از 
و  باد ساکت شد  قدری  بیایم.  پایین   سالم  از درخت  تو،  نذر  ام 
و  کرده  پیدا  پایی  و  جای  زد  تری دست  قوی  شاخه  به  چوپان 
زاده خدا  راضی  امام  ای  بقعه گفت:  به  را محکم گرفت.رو  و  خود  بمیرند  و خواری  تنگی  از  بیچاره  من  بچه  و  زن  که  نمی شود 

تو همه گله را صاحب شوی.نصف گله را به تو می دهم و نصفی  
هم برای خودم...قدری پایین تر آمد.وقتی که نزدیک تنه درخت 
رسید گفت: نصف گله را چطور نگهداری می کنی؟ آنها را خودم 
تومی  به  را  و پشم نصف گله  نگهداری می کنم در عوض کشک 
دهم. وقتی کمی پایین تر آمد گفت: باالخره چوپان  هم که بی 
مزد نمی شود کشکش مال تو، پشمش مال من به  عنوان دستمزد. 
به  نگاهی  رسید   زمین  به  پایش  و  ُسرخورد  را  تنه  باقی  وقتی 
غلطی  یک  ما  پشمی؟  چه  کشکی  گفت:چه  و  انداخت  دوروبر 
کردیم غلط زیادی که جریمه ندارد. / منبع: کتاب کوچه؛ احمد شاملو

 سمعک ...       
مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده 
دانست  نمی  ولی  بگذارد  باید سمعک  که همسرش  رسید  نظرش  به  است. 
این موضوع را چگونه با او درمیان بگذارد. به این خاطر، نزد دکتر خانوادگی 
شان رفت و مشکل را با او درمیان گذاشت. دکتر گفت: برای اینکه بتوانی 
آزمایش  است،  چقدر  همسرت  ناشنوایی  میزان  که  بگویی  من  به  دقیقتر 
ساده ای وجود دارد. این کار را انجام بده و جوابش را به من بگو. » ابتدا 
در فاصله ۴ متری او بایست و با صدای معمولی، مطلبی را به او بگو. اگر 
به  و  متری   ۲ در  بعد  کن.  تکرار  متری   ۳ فاصله  در  را  کار  همین  همین ترتیب تا باالخره جواب بدهد. «. آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه نشنید، 

سرگرم تهیه شام بود و خود او در اتاق پذیرایی نشسته بود. مرد به خودش 
گفت: االن فاصله ما حدود ۴ متر است. بگذار امتحان کنم. سپس با صدای 
معمولی از همسرش پرسید: » عزیزم ، شام چی داریم؟« جوابی نشنید بعد 
بلند شد و یک متر به جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و همان سوال را دوباره  
پرسید و باز هم جوابی نشنید. بازهم جلوتر رفت و به درب آشپزخانه رسید. 
سوالش را تکرار کرد و بازهم جوابی نشنید. این بار جلوتر رفت و درست از 
پشت همسرش گفت: » عزیزم شام چی داریم؟ « و همسرش گفت: » مگه 

کری؟! « برای چهارمین بار میگم: »خوراک مرغ  «!

داستان طنز

خودش  اندازه  به  را  خرش  که  مال  دوستان 
روز  به  روز  که  شدند  متوجه  شناختند،  می 
ضعیف تر می شود. روزی به او گفتند: مال، 
اینقدر ضعیف  مگر به خرت غذا نمیدهی که 
از  جو  من  دو  ، شبی  چرا  گفت:  ؟ مال  شده 
پس  گفتند:  دوستانش  گیرد.  می  جیره  من 
اینقدر الغر شده؟ مال نصرالدین گفت :  چرا 
هی بسوزه پدر نداری. بیچاره خرم جیره یک 

ماهش را از من طلبکار است.

کاریکاتور نازنین زهرا نجیبیجواد طریقی اکبرپور قاب عکس چه غذاهایی سطح کلسترول بد خون را افزایش می دهند؟

داده نما، آوای خراسان جنوبی

پا َخر ُو ُخرجین ِد ُدو نِیه:پای خر و خرجین در میدان نیست. یعنی پاي حرف در میان است و از عمل خبري نیست.

اََدِم پُر َسرو َزبُونیِه: در مورد شخصي گفته مي شود که حاضر جواب است و خوب سخن مي گوید.

عجیب اما واقعی

 ۱۹8۰ سال  در  آمریکایی  کالهبردار  یک 
انرژی  با  لباس  کننده  “خشک  فروش  آگهی 
ثبت  از  پس  مردم  کرد.  چاپ  را  خورشیدی” 
نام و واریز پول، تنها چیزی که دریافت کردند 

مقداری طناب و گیره لباس بود!!!

وعده های انتخاباتی 

شورا  کاندیداهای  از  یکی  پیش  هفته  چند 
اومد روستای ما. گفت چه مشکالتی دارید؟ 
مشکل  دوتا  واال  گفتیم  کنم.  حل  تا  بگید 
خیلی مهم داریم. اولیش اینه که گاز نداریم 
نگفته  رو  دومی  هنوز   .  ... که  اینه  دومیش 

بودیم که گفت صبر کنید. 
به  بده  موبایلو  اون  گفت  دستیش  بغل  به 
در  االن  بنده  فالنی،  آقای  سالم  الو!  من... 
لطف  ندارن،  گاز  مردم  این  و  هستم  روستا 
انجام  گازکشی  براشون  من  دستور  به  کنید 
...کی؟...  میکنم  خواهش   ... جان؟   ... بدید 
یک هفته بعد از انتخابات؟ ... بله بله ... پس 

من قول بدم از جانب شما؟... بسیار خوب.
گوشی رو قطع کرد. گفت این حل شد، حاال 

مشکل دوم رو بگید.
گفتیم مشکل دوم اینه که اینجا آنتن موبایل 

کار نمیکنه و آنتن نداریم !!!

مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز )همینطور سوسیس و ...(، فست فود 
و سرخ کردنی ها، روغن های گیاهی حاوی چربی های ترانس باال 

مصرف قندهای مصنوعی، شیرینی و ...

جواد طریقی اکبرپور

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( 
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ویژگی های رفتاری را در نظر بگیرید

 یکی دیگر از شرایط همسفر خوب این است که از 
لحاظ ویژگی های ُخلقی و روانی تفاوت های عمیقی 
با شما نداشته باشد. برای مثال فرض کنید شما فردی 
نسبتاً درون گرا هستید. حاال اگر با کسی که خیلی 
برونگرا و هیجان طلب است همسفر بشوید به احتمال 
زیاد وسط سفر مجبور خواهید شد راهتان را از هم 
جدا کنید.همینطور باید دقت داشته باشید که کسی 
را که به عنوان همسفر انتخاب می کنید تا چه حد 
روحیه جمعی دارد. به این معنی که برای مثال اگر در 
بین سفر تصمیم گرفتید خودتان غذایی فراهم کنید 

آیا او هم مشارکت خواهد کرد یا نه؟ 
سازگاری و انعطاف پذیر بودن هم یکی دیگر از ویژگی 
های رفتاری است که در انتخاب همسفر باید به آن 
دقت داشته باشید. دو ویژگی منفی رفتاری یک همسفر 
که بدون شک می تواند بهترین شرایط سفر را هم به 
کام شما تلخ کند ُغرُغرو بودن و خسیس بودن است. 
پس به این دو نکته هم توجه ویژه ای داشته باشید!اگر 
شما کسی را به عنوان همسفر خود انتخاب کنید که 
در سفر حرفه ای تر از شما باشد دو مزیت را برایتان به 
دنبال خواهد داشت: اول اینکه او می تواند سفرتان را به 
سمت استفاده بهتر از زمان هدایت کند برای مثال اگر 
قرار است فقط یک روز در یک شهر اقامت داشته باشید، 
تجربه او به شما کمک می کند تا بتوانید در همین مدت 
کم از مکان های تاریخی- فرهنگی- طبیعی بیشتری 
 بازدید کنید. دوم اینکه داشتن یک همسفر مجرب 
می تواند صرفه جویی اقتصادی برای شما به ارمغان 
بیاورد برای مثال ممکن است برای خریدن سوغات شما 
را به بازارهایی که قیمت مناسبتری دارند راهنمایی کند 

و یا اقامت گاه های مناسب تری را سراغ داشته باشد

»آیا شما هم روزه هستید؟«

چند  رمضان  ماه  در 
جوان پیرمردی را دیدند 
که پنهانی غذا می خورد. 
به او گفتند: »ای پیرمرد 
نیستی؟«  روزه  مگر 
پیرمرد گفت: »چرا روزه 

 هستم. فقط آب و غذا می خورم.« جوانان خندیدند
و گفتند: »واقعاً؟«

پیرمرد گفت: »بله، دروغ نمی گویم، به کسی بد نگاه 
نمی کنم، کسی را مسخره نمی کنم، با کسی با دشنام 
سخن نمی گویم، کسی را آزرده نمی کنم، چشم به 
بخاطر  فقط  نمی کنم   غیبت  ندارم،  کسی  مال 
بیماری که دارم متاسفانه نمی توانم معده را هم روزه 
دارش کنم... « بعد پیرمرد به جوانان گفت: »آیا شما 

هم روزه هستید؟«
یکی از جوانان درحالی که سرش را پایین نگهداشته 
غذا  و  آب  فقط  ما  خیر،  گفت:  آرامی  به  بود 
آنهایی که چشم  بر همه  ماه رمضان  نمی خوریم!« 
و دل و زبان و گفتار وافکار و کردارشان در خدمت 
از خدای  از آنها آسیبی به هیچ آفریده  خداست و 

مهربان نمی رسد مبارک باد.

خوب بودن خود را منوط به خوب بودن دیگران 
نکن و بد بودن خود را به علت بد بودن دیگران 

توجیه نکن.ما آیینه نیستیم، انسانیم!

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می دهند. افراد 
غیر منطقی سعی می کنند دنیا را با خودشان تطبیق 

دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است
رو شاد بزی اگرچه برتو ستمی است

با اهل خرد باش که اصل تن تو
گردی و نسیمی و غباری و دمی است

خدایا روزی کن مرا در آن روز هوش و خودآگاهی را 
و دور بدار در آن روز از نادانی و گمراهی و قرار بده 
مرا بهره و فایده از هر چیزی که فرود آوردی در آن 

به بخشش خودت، ای بخشنده ترین بخشندگان

خدایا! مرا از دوستانم محافظت بفرما. 
چون می دانم چگونه خویشتن 

را در مقابل دشمنانم حفظ کنم! 

زنها  که  است  بالهایی  بدترین  از  یکی  شدن  قربانی 
گاهی خودشان سر خودشان می آورند زنهای فداکاری 
رفاه  فدای  را  خودشان  کشند  می  زحمت  بسیار  که 
درک  و  دیده  زیاد  متاسفانه  اما  کنند  می  اطرافیان 
نمی شوند. و مهمتر اینکه محبوب و مطلوب نیستند 
و گاهی از این شکل زندگی ضربات بدی متحمل می 
شوند. ولی قبل از هر کسی باید خودشان را مالمت 
کنند نوع نگاه و طرز فکر و عادتهای اخالقی خودشان 

مهمترین عامل در قربانی شدن ایشان است .

 خدمتکار خانه نباشید
بعضی از خانم ها عادت کرده اند به شکلی وسواسی 
توجه   ، کنند.  می  خانه  کارهای  را سرگرم  خودشان 
بیش از حد به نظافت منزل، درس و مشق بچه ها یا 
... از این زنها خدمتکارانی ساخته که وقت و حوصله 
ای برای دلبری و دلربایی باقی نگذاشته است. اگر چه 
رسیدگی به کارهای خانه بسیار خوب و موجب فراهم 
آمدن محیطی آرام و دلپذیر خواهد بود اما نباید زن را 
تبدیل به خدمتکار خانه کند. برای زن بهتر است که 

بیشتر خانم خانه باشد نه خدمتکار آقا.
خانم لمبروزو در کتاب روح زن می گوید :عشق مرد 
ارتباطی با فداکاریها و نیکوکاریهای زن ندارد و اساساً 
این چیزها در عالم عشق مردانه بی مفهوم است. هر 

چند ممکن است قدردانی، ستایش و تحسین مردان 
را برانگیزد. سعی کنید کارها را بیشتر در زمانی که 
همسرتان نیست انجام دهید. زمانی که همسرتان در 
با هم حرف  خانه است ساعاتی را کنار هم بنشینید 
بزنید و شوخی کنید یا با هم فیلم ببینید و به مهمانی 
بروید. حتی با هم غذا درست کنید و ... به هر حال 

سعی کنید با هم باشید. 

معلم همسرتان نباشید 
به  گاهی  گراها  اخالق  اما  است  خوب  گرایی  اخالق 
اگر  مخصوصا  شوند  می  تبدیل  اخالق  های  معلم 
توجه  باید  است  بیشتر  همسرتان  از  تحصیالتتان 
داشته باشید که معلم همسرتان نباشید . معلم ممکن 
است مورد اعتماد یا مورد ستایش قرار گیرد اما مورد 
از  معلم همسر شدن  نیست.  تضمینی  بودنش  عالقه 
دلبری شما می کاهد. وقتی در جایگاه همسر هستید 
خودتان  رفتار  است.  دلربایی  و  دلبری  اول  اولویت 
اهل  باشید  مواظب  باشید  داشته  نظر  مد  مدتی  را 
شما  نباشید  دادن  نشان  راهکار  و  کردن  نصیحت 
باشید. ممکن است  باید محبوب  بانوی خانه هستید 
در  مواهب  آن  از  باشد  زیاد  شما  شخصیتی  مواهب 
جای خودش استفاده کنید. یک زن مامور به تربیت 
شوهر نیست بلکه مسئول آرامش و محبت خانه است. 

 مرد زندگی نباشید 
باشید  داشته  زیادی  مهارتهای  و  توانایی  چند  هر 
خودتان را مرد زندگی نکنید و مسئولیتهای مردانه را 
به عهده نگیرید. گاهی عدم توانایی و ضعفهای اخالقی 
برخی مردان به مرور از زنهای ایشان مردهای توانایی 
می سازد اما این کار هم موجب ظلم به زن و هم موجب 

تحقیر مرد است .
 این چنین زنها اگر چه بسیار فداکاری می کنند و در 
واقع خودشان را قربانی می کنند اما باز هم محبوبیت 
ندارند. مرد ها اصوال عاشق زنی  و مطلوبیت چندانی 
او  از  بتوانند  و  باشند  داشته  تسلط  او  به  که  هستند 
مراقبت و حمایت کنند نه زنی که برایشان مادری می 
کند. اگر همسرتان شخصیت اهمال کار یا ضعیفی دارد 
مسئولیتهای او را مستقیما به عهده نگیرید بلکه مانند 
معلولی که به او یاد می دهند چطور خودش کارهای 
او یاری برسانید که خودش  به  انجام دهد  را  خودش 

مسئولیتهای خودش را انجام دهد. 
خودش  کنید  کمک  او  به  نکنید  کار  او  جای  به 
کارهایش را انجام دهد. البته گاهی هم دستپاچگی و 
عجول بودن زنها را به دخالت در کارهای مردانه وامی 
دارد. بهتر است نگاه و طرز فکرتان را اصالح کنید و 
در کارهای همسرتان دخالت نکنید و مزه زن بودن 

در کنار یک مرد را تجربه کنید. 

 موتور اقتصادی نباشید 
خرج  کمک  دارید  خوبی  درامد  و  هستید  شاغل  اگر 
اقتصاد  مدیر  نباشید.  اقتصادی  موتور  اما  باشید  منزل 
خانواده باید مرد خانه باشد. گاهی بعضی زنها با مهربانی 
و فداکاری همه محصول کارشان را در اختیار خانواده 
قرار می دهند و هیچ توقعی ندارند اما نهایتا از این کار 
بیشتر مورد  زنانی  ضربه های بدی می خورند. چنین 
طمع واقع می شوند تا مورد محبت. انتظارات اطرافیان 
از شما باال می رود و یک روز متوجه می شود که دیگر 
نمی توانید کار نکنید و مجبورید ادامه بدهید ولی با همه 
فداکاریهایی که می کنید خیلی محبوبیت ندارید بلکه 
انتظارات زیادی که نمی توانید براورده کنید دیگران را 
زود از دست شما عصبانی می کند. شما می توانید به 
کار دلخواهتان مشغول باشید اما حواستان باشد موتور 
اقتصادی خانواده نباشید. ساعات کاری شما نباید زیاد 
باشد و اولویت شما باید همسری و مادری باشد. پول 
جمع کردن و تامین مخارج خانواده وظیفه شما نیست 
. طوری رفتار نکنید که اگر نتوانستید به کارتان ادامه 
دهید به زندگی لطمه ای وارد شود یا همسرتان ناراحت 
شود.هر روز یک زمانی را در لیست برای شخص خودتان 
برای استراحت، ورزش، درست  در نظر بگیرید، زمانی 
کردن ناخنها، کتاب خواندن و غیره. این کارها را حتما 

در لیست وارد کنید و گرنه هیچوقت به آن نمی رسید
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نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

به یک کارمند بازنشسته جهت همکاری 
در مشاور امالک نیازمندیم.

09301501544

به یک شاگرد ساده و یک شاگرد نیمه ماهر 
جهت کار در در کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

09155626909 - 32433535

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

قالیشویــی ملکــه

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
آدرس: خیابان محالتی تقاطع 
استقالل، اول سپیده کاشانی

 09157639200

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 در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

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

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

فروش مسکن مهر در مکان 
عالی طبقه همکف ، هزینه امتیاز 

آب، برق و توکاری با خریدار 
همت 2 ، فرعی 2، منزل چهارم    

09155610262

مزایده فروش
یک دستگاه پیکان وانت مدل 

85 کم کار از طریق مزایده
 به فروش می رسد. قیمت 

پایه: شصت و پنج میلیون ریال 
تلفن تماس: 32440193

هیئت مدیره شرکت در رد 
و قبول پیشنهادات

 مجاز می باشند.
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان 

خراسان جنوبی

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

به اطالع می رساند 
آژانس آرامش پیمای سعادت

 واقع در خیابان شهید مفتح 25 
 نیاز به چند راننده با ماشین

 به صورت تمام وقت و نیمه وقت 
دارد.  09155620547 
مدیر آژانس  )سعادت پور(

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

اکرولیک،  مولتی کالر،  کنیتکس 
کناف و... با قیمت مناسب   

09156633230- برگی

رستوران و غذای آماده 
 1400

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

 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398



از  بامیه  زولبیا  جمله  از  سنتی  شیرینی  خرید   .1
از مراکز و محل ها ی  مراکز مجاز و عدم خرید 
2. خرید شیرینی های  غیر مجاز و دستفروشان  
سنتی از جمله زولبیا بامیه در جعبه های مشخص 
داروی  و  غذا  سازمان  و  استاندارد  مهر  دارای  و 
وزارت بهداشت 3. خرید و تهیه آش و حلیم و مواد 

غذایی مشابه از محل های مجاز و شناخته شده 4. 
در هنگام خرید توجه نمایند که شاغلین این مراکز 
بهداشت فردی و بهداشت محل را رعایت کنند 5. 
در هنگام تهیه و خرید آش و حلیم و موادغذایی 
مشابه توجه به ظروف یکبار مصرف داشته باشند 
که از ظروف یکبار مصرف مناسب ترجیحًا بر پایه 

استانی  هم  توجه  قابل   .6 شود  استفاده  گیاهی 
نوشیدنی  و  غذایی  مواد  نگهداری  عزیز:  های 
و  پالستیکی  مصرف  یکبار  ظروف  در  نباید  داغ 
یا ظروف یکبار مصرف نازک و رنگ روشن باشد.

روابط عمومی معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند

توصیه های بهداشت محیطی به روزه داران در ماه مبارک رمضان )1(

6
دوشنبه * 8 خرداد  1396 * شماره 3796

آغاز ثبت نام برای مسابقات فوتبال 
جام شهدای مدافع حرم

شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه  بدنی  تربیت  مسئول  حسینی- 
مدافع حرم خبر  فوتبال جام شهدای  برگزاری مسابقات  از  بیرجند 
داد و در این رابطه عنوان کرد: ثبت نام از 6 خرداد شروع شده و 
ورزشی  فرهنگی  کانون  به  جاری  ماه   11 تا  توانند  می  متقاضیان 
جوانان بسیج مراجعه کرده و یا با 32922807 تماس حاصل نمایند.

جودو قهرمانی آسیا؛ 
تیم مردان ایران بر سکوی سوم قاره کهن ایستاد

جودو  ملی  تیم  ایرنا- 
شکست  با  ایران 
برنز  نشان  به  قزاقستان 
قهرمانی  پیکارهای 
در  آسیا  بزرگساالن 
بخش تیمی دست یافت. 
با  جمعه  روز  از  شرایطی  در  کهن  قاره  قهرمانی  جودو  پیکارهای 
حضور 242 جودوکار از 28 کشور به میزبانی سالن وندروم هنگ 
با  )یکشنبه(  گذشته  روز  ها  رقابت  این  که  است  جریان  در  کنگ 
جودو  تیم  اساس  این  بر  رسد.  می  پایان  به  تیمی  مبارزات  انجام 
پیکارهای  برنز  نشان  به  قزاقستان  تیم  شکست  با  ایران  مردان 
تیمی دست یافت. تیم ایران پیشتر در مبارزه نخست تیم پاکستان 
تیم  مغلوب  دوم  دیدار  در  و  برداشت  رو  پیش  از  یک  بر  چهار  را 
قدرتمند ژاپن شد، ملی پوشان تیم جودو ایران در نخستین مبارزه 
تیم  دادند.  شکست  را  چین  یک  بر  چهار  مجدد  شانس  جدول 
محمد  خجسته،  علیرضا  ترکیب  با  مبارزه  آخرین  در  کشورمان 
ملک  حمیدرضا  و  نوری  وحید  مالیی،  سعید  بریمانلو،  محمدی 
زاده و با شکست تیم قزاقستان برسکوی سوم قاره کهن ایستاد.

کاپ جهانی آب های آرام؛ 
ششمی بهترین نتیجه نمایندگان ایران

عادل مجللی در روز پایانی کاپ جهانی آب های آرام در مجارستان در 
ماده 200 متر ششم شد. مسابقات کاپ 2 جهانی آبهای آرام از پنجم 
خرداد در شهر »سگد« مجارستان آغاز و روز یکشنبه به پایان می رسد. 
روز گذشته و در روز پایانی کاپ 2 جهانی آبهای آرام در مجارستان، 
قایقرانان کشورمان در پنج ماده به مصاف رقبا رفتند. در فینال B کایاک 
یک نفره 200 متر بانوان آرزو حکیمی در جایگاه نهم قرار گرفت. در 
فینال C کانوی یک نفره 200 متر بانوان آتنا رئوفی رده ششم را به 
خود اختصاص داد. در فینال B کانوی دونفره 500 متر آتنا رئوفی و هیوا 
افضلی نهم شدند. در فینال A کانوی دونفره 200 متر بانوان آتنا رئوفی 
و هیوا افضلی در جایگاه هفتم جهان قرار گرفتند. در فینال A کانوی 
یک نفره 200 متر مردان عادل مجللی در رده ششم جهان قرار گرفت.

اولین اقدام پس از عقرب گزیدگی

بایر  و  خشک  مناطق  در  معموال  عقرب ها 
زندگی می کنند و در مناطق سرسبز نباید نگران 
آن ها بود. این موجودات دوست دارند که در 
مکان های تاریک و در سایه ها پنهان شوندمثاًل 
عقرب های  نیش  کفش ها.  و  چکمه ها  درون 
سّمی می تواند دستگاه عصبی را مسموم کند، 

با  را  قربانی  فرد  و  بیاورد  به وجود  دید  تاری 
مشکالت تنفسی، آسیب های مربوط به ناحیه 
در  پس  سازد.  روبه رو  پانکراتیت  و  میوکارد 
صورت گزیدگی، محل را بشویید و با کمپرس 
سرد ببندید. در این حالت، فرد قربانی باید بدون 
پزشکی  مرکز  اولین  به  سریعا  و  بماند  حرکت 
فرستاده شود. آنتی هیستامین ها و مسّکن ها در 
تسکین درد و تورم ناشی از نیش موثر هستند.

موادغذایی سرشار از فروکتوز

آیا شما هم در معرض خطر ابتال به عوارض 
بر  نظارت  پس  دارید؟  قرار  خون  قند  سطوح 
فروکتوز  حاوی  موادغذایی  دریافت  میزان 
باالیی  میزان  با  موادغذایی  است.  ضروری 
 .2 ها  میوه   .1 از:  عبارتند  فروکتوز  قند  از 
پیاز،  فرنگی،  تره  بروکلی،  سبزیجات)لوبیاها، 

)خرما،  خشک  های  میوه   .3 فرنگی(  گوجه 
انجیر، سیب، آناناس و کشمش( 4. سس ها و 
تاپینگ ها )سس ها و چاشنی ها،  سس باربیکیو 
و  عسل، تاپینگ آناناس، توت فرنگی، کارامل، 
بلوبری و بستنی سیب( 5. نوشیدنی های بدون 
کافئین و کافئین دار گازدار )آب گالبی، آب انبه، 
آب پرتغال، انار و سیب( 6. موادغذایی فرآوری 
شده )ادویه جات، سس گوجه فرنگی و ...(

عابر پیاده 81 ساله در شهرستان بشرویه بر اثر برخورد با موتورسیکلت جان باخت

شنبه شب بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده در شهرستان بشرویه ،عابر پیاده 81 ساله بر اثر شدت جراحات 
وارده جان باخت.سرهنگ علیرضا رضایی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: ساعت 20 و 36 
دقیقه شنبه شب با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بریک فقره تصادف جرحی در بشرویه بالفاصله نیروهای امدادی 
و کارشناسان راهور به محل حادثه اعزام شدند. وی بیان داشت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه 
موتورسیکلت هوندا مشکی رنگ به راکبی فردی 19ساله که از سمت مخابرات به طرف میدان اصلی شهر در حرکت بوده است، 
روی خط عابر پیاده با فردی 81 ساله برخورد کرده و وی را مصدوم کرده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان 
جنوبی ادامه داد: مصدوم قبل از رسیدن ماموران توسط اورژانس به بیمارستان بشرویه منتقل شد و علت تصادف  توسط افسر 
کارشناس راهور، عدم توجه به جلو  از جانب راکب موتورسیکلت اعالم شد. سرهنگ رضایی تصریح کرد: عابر پیاده به علت 
شدت جراحات به بیمارستان شهید چمران فردوس منتقل شد ولی با اعالم خانواده وی بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان 
باخت. وی بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و افزود: رانندگی در شب با میدان دید کمتری همراه است 
و رانندگان می بایست با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا در صورت نیاز قادر باشند وسیله نقلیه خود را کنترل و متوقف کنند.

کشف 56میلیون ریال کاالي  قاچاق 
از یك دستگاه اتوبوس

رئیس پلیس آگاهي استان از کشف 56 میلیون ریال کاالی قاچاق 
در بیرجند خبر داد. سرهنگ غالمرضا حسیني گفت: روز شنبه 
مأموران انتظامي ایست و بازرسي علي آباد بیرجند در راستاي اجراي 
طرح ممنوعیت ورود کاالي قاچاق، به یک دستگاه اتوبوس که از 
سیستان و بلوچستان عازم خراسان رضوي بود مشکوک و خودرو را 
جهت بازرسي متوقف کردند. وي افزود: مأموران در بازرسي ازخودرو 
تعدادي لوازم و قطعات خودرو به ارزش 56 میلیون ریال که به 
صورت قاچاق و فاقد هرگونه اسناد گمرکي بود کشف شد. سرهنگ 
با  متهم  و  توقیف  خودرو  رابطه  این  در  داشت:  بیان  حسیني 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

کشف 240 قطعه پرنده کمیاب در نهبندان

پرنده  قطعه   240 کشف  از  نهبندان  انتظامي  فرمانده 
داد. سرهنگ غالمرضا  این شهرستان خبر  در  کمیاب 
شاهوردی گفت: مأموران انتظامي شهرستان هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و 
افزود:  وی  کردند.  هدایت  بازرسی  الین  به  را  خودرو 
مأموران در بازرسی از اتوبوس240قطعه مرغ مینا که به 
طرز ماهرانه اي جاساز شده بود کشف کردند. سرهنگ 
شاهوردی اظهار داشت: در این رابطه اتوبوس به پارکینگ 
منتقل و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
روانه دادسرا شد. وی در پایان گفت: پلیس با تمام توان 
به دنبال برخورد با قاچاقچیان و مخالن اقتصادي است.

نسخه طب سنتی برای

معده  دچار  روزه  گرفتن  با  که  کسانی 
درد می شوند، موقع سحر مقداری ترنجبین 

و خاکشیر مخلوط کنند و بخورند و موقع افطار 
یک لیوان عرق نعناع با نبات یا عسل میل کنند.

از  بعد  ساعت  یک  به  را  خوابیدن 
بعد  بالفاصله  و هرگز  کنید  سحری موکول 

از خوردن سحری نخوابید.

در وعده سحری به هیچ وجه ماهی نخورید.

واجب  سحری  وعده  الغر  افراد  برای 
است و باید حتمًا خورده شود.

سعی کنید از زولبیا و بامیه که از شیرینی 
جات مصنوعی درست شده اند استفاده نکنید.

افطار  راس  در  سبزی  و  پنیر  و  نان 
بهتر  است.  مضر  معده  برای  چون  نباشد 

یا  گرم  فرنی  یا  سوپ  با  را  افطار  است 
آرد گندم بخورید. حلوای 

اگر می خواهید دهانتان کمتر طی روزه 
داری بو بگیرد، دهان خود را بعد از مسواک 

موقع سحر با آب و نمک بشویید.

ماست  وجه  هیچ  به  سحری  وعده  در 
از  ماه  این  در  حداقل  کنید  سعی  نخورید. 

استفاده کنید. روغن کنجد و زیتون 

از  سحری  وعده  در  کنید  سعی 
خورشت  مثل  کنید.  استفاده  خورشت 

کدو و یا خورشت آلو یا خورشت بامیه.

ماه مبارک رمضان

داده نما: آوای خراسان جنوبی

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

ورودی رایگـان
پخت برنج ایرانی نشانه اعتماد شماست

چای، پنیر، سبزی و خرما رایگان

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

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

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه
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7
کاهش 15 درصدی تردد وسایل نقلیه 

نسبت به ماه گذشته

حسینی- سرپرست معاونت فنی و نظارت اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عنوان کرد: 
تردد در محورهای مواصالتی استان در اردیبهشت 
سال 96 براساس آخرین اطالعات دریافتي از 52 
تردد شمار فعال در محورهاي برون  شهري،کاهش 
15 درصدی را نشان مي دهد. آرزومندان سهم تردد 
وسایل نقلیه سنگین در محورهای مواصالتی استان 
بین  تردد  اوج  افزود:  و  کرد  اعالم  درصد  را  33 
ساعات 16 الي17 و کمترین تردد بین ساعات 4 
الی 5 انجام گرفته است. به گفته وی محورهاي 
داراي بیشترین  تردد طي  ماه گذشته محور بیرجند- 
سربیشه، بیرجند-قاین و بیرجند-خوسف بوده است 
مي توانند  موضوع  این  از  آگاهي  با  هموطنان  که 
ساعات مناسب  تري را براي سفر انتخاب نمایند. 
وی با اعالم این که در زمان حاضر 17 کارگاه جاده 
داد:  ادامه  باشند  فعال می  استان  راه های  در  ای 
هموطنان با رعایت احتیاط و توجه به عالئم هشدار 
دهنده می توانند برای تردد از کنارگذر کارگاه جاده 

ای درسطح محور های استان استفاده کنند.

عملیات اجرایی طرح گردشگری
 شوکت آباد بیرجند آغاز شد

و  گذاری  سرمایه  گردشگری،  غالمی-معاون 
تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: 
جهت  امید  و  تدبیر  دولت  سیاستهای  راستای  در 
توسعه گردشگری استان، از محل اعتبارات تملک 
عملیات  استانی سال 95،   ای  دارایی های سرمایه 
اجرای محوطه سازی طرح گردشگری شوکت آباد 
بیرجند با اعتبار 380 میلیون ریال آغاز شد.عربی افزود: 
این طرح شامل اجرای پیاده رو و ساماندهی مسیر 
آب و روشنایی محوطه جهت رفاه حال مسافرین 
راستای  در  اقدام  این  که  می باشد  گردشگران  و 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی جهت رفع محرومیت 
است. بوده  استان  محروم  ازمناطق   ساختاری 

بیش از ۳ هزار نفر در خراسان جنوبی 
خون اهدا کردند

تسینم-مدیرکل انتقال خون با بیان اینکه در 2 ماهه 
نخست امسال  4 هزار و 29 نفر به منظور اهداء خون 

به مراکز انتقال خون خراسان جنوبی مراجعه کردند 
گفت: از این تعداد 3 هزار و 364 نفر خون خود را 
اهدا کردند.عاملی اظهار کرد: در دو ماهه نخست 
امسال 4 هزار و 52 نفر در خراسان جنوبی به مراکز 
انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد 3 هزار و 

364 نفر خون خود را اهدا کردند.

یک هزار و ۴75 تن سیر از مزارع 
خراسان جنوبی برداشت می شود

تسنیم-رئیس سازمان جهاد کشاورزی از پیش بینی 
خبر  استان  مزارع  از  گندم  تن  هزار  برداشت 67 
امسال  می شود  پیش بینی  همچنین  گفت:  و  داد 
147.5 تن سیر از مزارع زیرکشت این محصول در 
خراسان جنوبی برداشت شود. هاشم ولی پورمطلق  
اظهار کرد: برداشت گندم از 22 هزار و 55 هکتار 

از گندم زارهای خراسان جنوبی آغاز شده است.

پیش بینی برداشت 8.7 تن عسل
 در شهرستان سرایان

ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی سرایان گفت: با توجه به 
بارش های سال زراعی جاری در فصل بهار 1396 
مطلوب  عسل  تولید  وضعیت  شهرستان  این  در 
خواهد بود و پیش بینی می شود 8.7 تن عسل از 
کلنی های زنبور عسل به دست آید.سلیمانی افزود: 
بر اساس آخرین سرشماری زنبورستان ها که مهر 
ماه سال گذشته انجام شد، سرایان هزار و 578 کلنی 
زنبور عسل دارد که میزان تولید به ازای هر کندو 

5.5 کیلوگرم پیش بینی می شود.

آغاز واکسیناسیون تب برفکی
 در دامهای خراسان جنوبی

استان  دامپزشکی  سالمت  سیما-معاون  و  صدا 
گفت: طرح واکسیناسیون دام ها علیه بیماری تب 
برفکی در جمعیت دام سبک و سنگین استان از 
کاری  روز  مدت 30  به  و  شده  آغاز  دیروز  صبح 
مرحله  این  در  افزود:  اصغرزاده  دارد.محمد  ادامه 
پیش بینی می شود 600 هزار رأس دام سبک و 
20 هزار رأس دام سنگین در واحدهای روستایی، 
صنعتی و نیمه صنعتی مایه کوبی شوند.وی گفت: 
تزریق واکسن تب برفکی یک نوبت دیگر در فصل 
زمستان  سال صورت می گیرد که در مرحله اول 

همین تعداد دام در فروردین واکسینه شدند .

اجرای 75 هزار مترمربع
 آسفالت در بیرجند

صدا و سیما- معاون عمران شهرداری بیرجند گفت: 
برای آسفالت این خیابانها، یک میلیارد و پانصد میلیون 
تومان هزینه شده است.عدل افزود: آسفالت میدان 
قدس، خیابان باهنر شرقی و شهید حکمت، والیت 
2/4، خیابان نوربخش و 64 هکتاری مهرشهر )خیابان 
بهجت، بلوار همت( از جمله مسیرهای آسفالت شده 
است. وی افزود: تا پایان امسال 27 مکان دیگردر شهر 
بیرجند آسفالت می شود که ضلع شمالی بلوار امام 
رضا، خیابان معلم از میدان مادر تا انتها، خیابان شهید 
آوینی و خیابان پانزده خرداد از آن جمله  آنهاست.

پیش بینی هواشناسی از وزش بادهای شدید در خراسان جنوبی
ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: با توجه به تقویت اختالف فشار حاکم بر جو استان، امروز و فردا شاهد وزش بادهای شدید 
همراه با گرد و خاک به ویژه در ساعت های بعداز ظهر و طول شب خواهیم بود. برهانی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی نشان می دهد که در 
این مدت کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود. وی اظهار کرد: همچنین روزهای سه شنبه تا پنجشنبه موقتا از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.
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یرخورد با روزه خواری در مألعام 

طبق قانون 

قاسمی- فرمانده انتظامی استان در گفت و گو با 
آوا عنوان کرد: با توجه به مشهود بودن جرم روزه 
خواری با روزه خواران در مألعام طبق قانون برخورد 
افزود: روزه خواری در  خواهد شد.»مجید شجاع« 
مألعام از نظر شرعی حرام و مصداق جرم مشهود 
و  بیماری  مانند  معذوراتی  و  است  تعقیب  قابل  و 
مسافرت، مجوز روزه خواری در انظار عمومی نمی 
باشد. وی اظهار کرد که متصدیان هتل ها، رستوران 
های بین راهی، میهمان پذیرها، پایانه ها و فرودگاه 
های استان هم صرفاً برای مسافران خود می توانند 
با اخذ مجوز از مراجع ذی صالح با رعایت شئونات 
اسالمی و پوشش فضای مربوطه فعالیت کنند و ارائه 
خدمات توسط سایر مراکز پذیرایی از اذان صبح تا 
اذان مغرب ممنوع بوده و در صورت مشاهده برابر 
.فرمانده  شد  خواهد  برخورد  متخلفان  با  مقررات 
انتظامی بیان کرد که رانندگان وسایط نقلیه عمومی 
و خصوصی نیز از تظاهر به روزه خواری، استعمال 

دخانیات و ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند.

اجرای مسابقه نقاشی
 به مناسبت هفته میراث فرهنگی

کاری - مسابقه نقاشی دوره دبستان )دخترانه( در 
محل کتابخانه تخصصی و مشارکتی دکتر رفیعی 
واقع در پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی بیرجند 
گردید.  برگزار  فرهنگی  میراث  هفته  مناسبت  به 
علیرضا نصرآبادی مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت 
تاریخی شهر بیرجند عنوان کرد : در این مسابقه 
یادبود  رسم  به  که  شدند  برگزیده  نفر  سه  تعداد 
جوایزی به آنها اهدا گردید.الزم به یادآوری است در 
این مسابقه از داور )سرکار خانم شهبازی( نیز تقدیر 

و تشکر به عمل آمد.

۴۶ گروه جهادی به مناطق محروم 
خراسان جنوبی اعزام شدند

تسنیم-رئیس بسیج سازندگی استان گفت: از سالروز 
تاسیس بسیج سازندگی تا آزادسازی خرمشهر 46 
گروه جهادی در قالب بیش از 400 نفر به مناطق 
محروم استان اعزام شدند و در عرصه های عمرانی، 
کشاورزی، فرهنگی و اقتصاد مقاومتی خدمت  رسانی 
ارودهای  کار  دستور  کرد:  اظهار  کردند.زهرایی 
فعالیت های  تمامی  واگذاری  سال 96  در  جهادی 
ایام  در  افزود:  است.وی  گروه ها  خود  به  جهادی 
نوروز امسال بیش از 46 گروه جهادی داشتیم که 
10 گروه 500 نفره مهمان بودند که تالش کردیم 
پروژه های  روی  را  جهادی  اردوهای  هدف  نقطه 
اشتغال   زمینه  در  را  اولویت  و  بگذاریم  زودبازده 

اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کردیم.

کشت خربزه به شیوه نشایی پیوندی 
برای نخستین بار در استان

برای  گفت:  سرایان  جهادکشاورزی  مهر-مدیر 
نخستین بار در استان کشت خربزه به شیوه نشایی 
پیوندی با موفقیت انجام شد.سلیمانی با اشاره به 
کشت موفقیت آمیز خربزه به شیوه نشاء پیوندی در 
سرایان، اظهار کرد: پایه آن کدو و پیوندک خربزه از 
رقم کمال سرایان و خاتونی انتخاب شد و در زمان 

کاشت نشاء پیوندی به مزرعه انتقال یافت.

پرداخت 2۶ میلیارد ریال تسهیالت 
به بخش گردشگری 

دادرس مقدم-معاون گردشگری، سرمایه گذاری و 
تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: 
محل  از  معاونت  این  آمده  عمل  به  پیگیری  پیرو 
تفــاهم نامه 4 جانـــبه بانک سینا تاکنون مبلغ 26 
میلیارد ریال تسهــیالت در بخش گردشـــگری 
طرح  افزود:  عربی  مرتضی  است.  گردیده  پرداخت 
اند  کرده  دریافت  تسهیالت  که  گردشگری  های 
شامل طرح تولید و صادرات قالیچه دست بافت در 
شهرستان سرایان، طرح توسعه رستوران در روستای 
شاهیک قاین و 5 طرح راه اندازی اقامتگاه بوم گردی 
)در کویر سه قلعه سرایان، روستای کریت طبس، 
روستای حلوان طبس و روستای باغستان فردوس 
2 مورد( بوده است.وی بیان کرد:  ضمنا چند پرونده 
دیگر تسهیالتی از جمله توسعه هتل کوهستان بیرجند 
، مجتمع رفاهی قربانی قاین در دست اقدام و تامین 

وثایق است  که به زودی اجرایی خواهد شد.

تغییر ساعات بازدید 15 موزه استان 
در ماه رمضان

میراث  کل  اداره  موزه های  غالمی-رئیس 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
خراسان جنوبی ساعت کاری موزه های خراسان 
جنوبی در ایام ماه مبارک رمضان را همه روزه از 
ساعت 7:30 تا 14:30 اعالم کرد. شعیبی اظهار 
ها، ساعت  موزه  مراجعان  حال  رفاه  برای  کرد: 
کل  اداره  این  پوشش  زیر  موزه های  از  بازدید 
در بیرجند و سایر شهرستان ها در این ماه همه 
است.وی   اداری  کاری  ساعت  با  مطابق  روزه 
ماه  ایام  در  استان  های  موزه  همچنین  افزود: 
مبارک رمضان در روزهای جمعه تعطیل است.

وی بیان کرد: 15 موزه با موضوعات متنوع در 
خراسان جنوبی فعال است.

مدیرحج وزیارت استان عنوان کرد:  دارندگان 
اسناد حج تمتع ثبت نامی تا پایان  سال1385  
می توانند برای  ثبت نام در کاروان های حج 
مراجعه  استان  تمتع  حج  مدیران  به  تمتع96 
نمایند.نوفرستی مدیرحج وزیارت استان یاد آور 
تاریخ 96/03/07 فقط  از  شد: واجدان شرایط 
10روز فرصت دارند، به کاروانهای حج تمتع96 
صورت  در  کرد:  تاکید  وی  نمایند،  مراجعه 
تکمیل ظرفیت، روند ثبت نام متوقف خواهد 
شد.وی افزود: زائران عزیز می توانند با مراجعه 
حضوری به کاروان و یا بصورت اینترنتی به 
سامانه زیر جهت رزرو و ثبت نام خود را انجام 

دهند مراجعه نمایند.
مدیر دفتر حج و زیارت با اشاره به اینکه سهمیه 

حج تمتع سال 96، استان هزار و 535 نفر است 
و 90 درصد این ظرفیت تکمیل شد،تاکید کرد: 
گذاران  ودیعه  برای  مانده  باقی  سهیمه   140
گرفته  نظر  در   1385 تا   1360 های  سال 
شد.نوفرستی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
افراد واجدالشرایط حج تمتع سال 1396، از 29 
فرودین تا 19 اردیبهشت 96 فرصت ثبت نام 
داشتند که 90 درصد آنها در این مدت ثبت نام 
کردند.وی یادآور شد: این افراد با ودیعه 200 
هزار ریال متقاضی انجام سفر حج تمتع بودندکه 
به دلیل بی اطالعی از زمان ثبت نام، گم شدن 
قبض ودیعه یا مرگ ، فرزندان آنها نتوانستند 
اکنون 11  هم  شد:  یادآور  کنند.وی  نام  ثبت 
کاروان حج تمتع در استان فعال است که یک 

کاروان ویژه اهل سنت و بقیه کاروان اهل تشیع 

هستند.وی تصریح کرد: چهار کاروان 160 نفری 
، پنج کاروان 135 نفری و یک کاروان 85 نفری 
کار ثبت نام حجاج را در استان انجام می دهند.وی 
تاکید کرد: در این مرحله پزشک کاروان مشغول 
انجام معاینه پزشکی زایران است تا با آمادگی 

کنند.نوفرستی  شرکت  حج  سفر  در  حداکثری 

پزشکی جلسه  معاینه  اتمام  از  بعد  یادآور شد: 
آموزشی زایران آغاز می شود و برنامه آموزشی 
عربستان  با  زایر  آشنایی  شامل  جلسه  در 13 
سعودی، آموزش مناسک و احکام، اسرار، معارف 
حج و ... است.وی اظهار کرد: اعزام حجاج از 15 

مرداد ماه 96 آغاز و جلسه های آموزشی در ماه 
مبارک رمضان انجام شود.وی یادآور شد: امسال 
پروازهای حج تمتع از بیرجند انجام خواهد شد که 
پیش از این زایران از طریق فرودگاه مشهد اعزام 
می شدند.وی اضافه کرد: امسال زایران حج تمتع 
با سه یا چهار پرواز عازم مدینه و مکه می شوند.به 
گفته نوفرستی بنا بر اعالم مسئوالن سازمان حج 
و زیارت، انجام مراسم عمره مفرده منوط به انجام 
مناسک حج تمتع است، اگر حج تمتع با کیفیت 
خوب برگزار شود نسبت به عمره مفرده هم برنامه 
ریزی خواهد شد.وی افزود: انجام عمره مفرده بعد 
از ماه صفر است، امیدواریم برنامه ریزی ها به 
شکلی باشد که مردم مشتاق بتوانند از فرصت 

عمره مفره هم استفاده کنند.

خراسان جنوبی  استان  گمرکات  مدیرکل 
 914 و  هزار   644 گذشته  ماه   2 در  گفت: 
هزار   85 و  میلیون   119 ارزش  به  کاال  تن 
از  خارج  به  استان  گمرکات  از  دالر   790 و 
کشور صادر شده است.به گزارش خبرگزاری  
تسنیم ،محمدعلی خاشی اظهار کرد: صادرات 
لحاظ  به  گذشته  ماه  دو  در  استان  از  کاال 

مشابه  مدت  با  مقایسه  در  درصد   74 وزنی 
پارسال افزایش داشته است.مدیرکل گمرکات  
هم  ارزشی  لحاظ  به  افزود:  جنوبی  خراسان 
این صادرات 20 درصد در مقایسه با دو ماه 
است.وی  داشته  افزایش  گذشته  سال  اول 
از این صادرات  گفت: 250 هزار و 257 تن 
به ارزش 33 میلیون و 144 هزار و 656 دالر 

که  بودند  جنوبی  خراسان  تولیدی  کاالهای 
عراق،  افغانستان،  کشورهای  مقصدشان 
پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان بوده است.
سیمان،  سرامیک،  کاشی،  کرد:  بیان  خاشی 
خوراک طیور، رب گوجه فرنگی، گازوئیل و 
کاالها  این  مهمترین  پالستیکی  مصنوعات 
درصد   68 وزنی  لحاظ  به  که  است  بوده 

افزایش و به لحاظ ارزشی 15 درصد کاهش 
دارد.مدیر کل گمرکات استان خراسان جنوبی 
گمرکات  از  شده  )اظهار   116 ماده  صادرات 
گمرکات  از  خروجی  و  کشور  نقاط  سایر 
خراسان جنوبی( را نیز 394 هزار و 656 تن 
اعالم کرد. صادرات این کاالها هم 77 درصد 
به لحاظ وزنی و 42 درصد به لحاظ ارزشی 

به  واردات  خصوص  در  دارد.خاشی  افزایش 
خراسان جنوبی گفت: در دو ماه گذشته 139 
تن کاال وارد خراسان جنوبی شد که به لحاظ 
وزن و ارزش 92 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان خراسان جنوبی برنج 
کشورهای  از  وارداتی  کاالهای  از  را  شتر  و 

پاکستان و افغانستان به استان اعالم کرد.

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جنوبی گفت: طی ایام ماه مبارک رمضان، دو 
هزار جلد قران کریم در استان توزیع می شود.

به گزارش مهر، محبی بیان کرد: طی ایام ماه 
مبارک رمضان، دو هزار جلد قرآن کریم در بین 
مساجد و محافل قرآنی در استان توزیع می شود.

وی با اشاره به برنامه های ماه مبارک رمضان 
اظهار کرد: برگزاری جشن رمضان در طول این 
ماه مبارک از مهم ترین برنامه های پیش بینی 
شده است.محبی برگزاری مراسم جزء خوانی 
قرآن در سطح شهرستان را از جمله برنامه های 
دانست و گفت: »قرآن، اخالق،  اجرا  در حال 

زندگی« شعار ماه مبارک رمضان در سال جاری 
بوده و باید به آن توجه شود.وی ادامه داد: در 
راستای اجرایی کردن شعار ماه مبارک رمضان، 
در هر شهرستان در یک مسجد به طور محوری 
برنامه جزء خوانی و تفسیر قرآن برگزار می شود.

محبی برگزاری محافل قرآنی، شب شعر و تئاتر 
خیابانی در دو شهرستان قاین و بیرجند را از 
دیگر برنامه های ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

برگزاری نمایشگاه قرآن
 در مرکز استان

گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

برگزاری نمایشگاه قرآن و محصوالت فرهنگی 
در حسینیه جماران بیرجند از دیگر برنامه های 

این ماه مبارک است.وی ادامه داد: این نمایشگاه 
از 17 تا 23 خرداد ماه به روی عالقه مندان باز 

خواهد بود و برنامه های متنوعی را نیز در بر 
خواهد داشت.محبی اکران فیلم های قرآنی را 
از جمله برنامه های نمایشگاه دانست و افزود: 
همچنین تعزیه خوانی امیر المومنین را نیز در 
حاشیه برگزاری نمایشگاه قرآنی خواهیم داشت.
ویژه  تخصصی  های  نشست  برگزاری  وی 
شب قدر، دعوت از قاریان مصری و دعوت از 
کارشناسان کشوری را از دیگر برنامه های ماه 
مبارک رمضان دانست.محبی از برگزاری مسابقه 
پیامکی نهج البالغه و قرآن در فضای مجازی 
خبر داد و اظهار کرد: پایان ماه مبارک رمضان 
 به 30 برگزیده هر بخش جوایزی اهدا می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از 
آغاز ثبت نام در مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن 
کریم در بیرجند خبر داد و گفت: با آغاز ماه 
مبارک رمضان  جزءخوانی قرآن و سفره های 
شاخص  بقاع  و  امامزادگان  در  افطاری  ساده 
است. روزه داران  میزبان  جنوبی  خراسان 
گفت وگو  در  هاشمی  منصور  حجت االسالم 
با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: همزمان با آغاز 
افطاری  ساده  سفره های  رمضان  مبارک  ماه 
در امامزادگان و بقاع متبرکه خراسان جنوبی 

اینکه  بیان  با  است.وی  روزه داران  میزبان 
کریم  قرآن  خوانی  جزء  جلسه  در  روزه داران 
در امامزادگان و بقاع متبرکه شرکت می کنند 
افزود: با آغاز ماه مبارک رمضان طرح ضیافت 
جنوبی  خراسان  شاخص  بقعه   45 در  الهی 
امور  اوقاف و  درحال برگزاری است.مدیرکل 
قالب طرح  در  گفت:  جنوبی  خراسان  خیریه 
جمله  از  مختلفی  برنامه های  الهی  ضیافت 
از  بعد  ساده  افطاری  جماعت،  نماز  اقامه 
نماز مغرب و عشا، قرائت ادعیه، برنامه های 

در  احیا  مراسم  و  قدر  لیالی  سحرخوانی، 
بقاع، برپایی غرفه کودک، مشاوره، عفاف و 
برگزاری مراسم  و  حجاب و مشاوره جوانان 
می شود.هاشمی  برگزار  سخنرانی  با  همراه 
افزود: در ماه مبارک رمضان به دنبال ایجاد 
و  جامعه هستیم  در  قرآنی  و  معنوی  فضای 
در  کریم  قرآن  حفظ  شبانه روزی  مدرسه 
شهرستان بیرجند از بین عالقه مندان در دو 
دوره تابستان )60 روزه( و یک ساله ثبت نام 
می کند.وی با بیان اینکه عالقه مندان در طرح  

تابستانه که 60 روز به طول می انجامد حافظ 
4 جزوء قرآن کریم به همراه تسلط بر تفسیر 
اظهار داشت:در طرح دوره  و تجوید می شوند 
مرخصی  را  سال  یک  عالقه مندان  یکساله 
گرفته و در مدرسه قرآنی ثبت نام می کنند  و 
در پایان سال حافظ کل قرآن شده و به تفسیر 
اوقاف  داشت.مدیرکل  خواهند  تسلط  قرآن 
برادران  خراسان جنوبی گفت: این طرح ویژه 
است و شرکت کنندگان در طرح باید حداقل 
14 و حداکثر 22 ساله باشند و زمان ثبت نام و 

مکان برگزاری طرح محدودیت دارد و اولویت با 
افرادی است که زودتر اقدام کنند عالقه مندان 
سایت  به  ثبت نام  برای  می توانند  ثبت نام  به 
www.beytolahzan.ir مراجعه کنند.

اجرای  و  قرآنی  به موقوفات  اشاره  با  هاشمی 
نیات در ماه مبارک رمضان افزود: مدرسه شبانه 
روزی حفظ قرآن کریم یکی از اقداماتی است 
که از محل نیت واقفان اداره می شود و 860 
میلیون تومان برای حفظ مدرسه هزینه شده 
می شود. تامین  قرآنی  موقوفات  درآمد  از  که 

اینکه نقش آموزش  بیان  با  فرماندار درمیان 
در  اساسی  راهکار  یک  عنوان  به  پرورش  و 
است  انکارناپذیر  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله 
موازی کاری  از  اجرایی  دستگاه های  گفت: 
فراغت  اوقات  کالس های  برگزاری  برای 
تسنیم  خبرگزاری  گزارش  کنند.به  پرهیز 

محمد بشیری زاده در جلسه شورای آموزش 
و پرورش درمیان با تقدیر از حضور مردم در 
فرهنگیان  بدون شک  کرد:  اظهار  انتخابات 
یکی  و  داشتند  انتخابات  در  به سزایی  نقش 
نیز  انتخابات  شدن  برگزار  سالم  عوامل  از 
بود.وی  دلسوز  و  نظم  با  فرهنگیان  وجود 

در  معلمان  و  پرورش  و  آموزش  جایگاه 
افزود:  و  کرد  عنوان  رفیع  بسیار  را  جامعه 
رشد  گرو  در  نظامی  هر  تعالی  و  رشد 
خط  عنوان  به  معلمان  و  است  آن  فرهنگی 
مقدم این جبهه نقش بسزایی در تحقق یک 
دارند.فرماندار  اخالق مدار  و  فرهنگی  نظام 

از  یکی  را  ناسالم  مجازی  فضای  درمیان 
برای  خطرناک  و  رو  پیش  ناهنجاری های 
این  در  کرد:  تاکید  و  دانست  جوان  جامعه 
میان نقش آموزش و پرورش به عنوان یک 
فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  در  اساسی  راهکار 
نیازمند  موضوع  این  ولی  است  انکارناپذیر 

یک برنامه اساسی و مدون است.بشیری زاده 
به  تعطیالت  ایام  بودن  به در پیش  اشاره  با 
برنامه ریزی برای اوقات فراغت تأکید کرد و 
کاری  موازی  از  اجرایی  دستگاه های  افزود: 
فراغت  اوقات  کالس های  برگزاری  برای 

پرهیز کنند.

۱۱۹ میلیون دالر کاال از استان صادر شد 

۲ هزار جلد قرآن کریم در خراسان جنوبی توزیع می شود

سفره های ساده افطاری در بقاع متبرکه استان میزبان روزه داران است

دستگاه های اجرایی از موازی کاری برای برگزاری کالس های اوقات فراغت پرهیز کنند
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جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
سال  چند  در  بزرگراه  کیلومتر   209 گفت: 
از  که  رسید  بهره برداری  به  استان  در  اخیر 
است.مهدی  بوده  برخوردار  رشد  درصد   81
جعفری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار 
زمان  در  استان  بزرگراه های  کرد: 45 درصد 
بهره برداری  به  و  احداث  امید  و  تدبیر  دولت 
رسیده است و امسال قرار است 156 کیلومتر 
باند دوم بزرگراه توسط این اداره کل آسفالت 

شود.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
بیان کرد: احداث و بهره برداری 100 کیلومتر 
به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات  از  بزرگراه 
کیلومتر   81 تاکنون  که  بود  جنوبی  خراسان 
کیلومتر   19 رسیده  و  بهره برداری  به  آن 
دیگر آماده آسفالت و از پیشرفت متوسط 76 
درصدی برخوردار است.وی ادامه داد: اولویت 
اختصاص اعتبار به پروژه های اقتصاد مقاومتی 
در حوزه راه هاست.جعفری تصریح کرد: طول 

راه های روستایی نیز به 5 هزار و 470 کیلومتر 
افزایش یافته است و راه های روستایی باالی 
20 خانوار در شهرستان های بشرویه، سرایان 
و فردوس در شمال خراسان جنوبی تکمیل 
شده است.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
مصوب  پروژه  کیلومتر   199 افزود:  جنوبی 
در  مقاومتی  اقتصاد  چارچوب  در  راه  حوزه 
کیلومتر   145 تاکنون  که  شد  تعریف  استان 
آن زیربار ترافیک قرار گرفته است.وی گفت: 

و  نهبندان  شهرستان های  روستایی  مناطق 
محرومیت  با  روستایی  راه  لحاظ  از  سربیشه 
پایان  تا  است  امید  که  است  مواجه  بیشتری 
شهرستان ها  این  روستایی  راه های  امسال 
تکمیل شود.جعفری بیان کرد: در حال حاضر 
و  هزار  و  طرفه  یک  بزرگراه  کیلومتر   468
دارد. وجود  استان  در  اصلی  راه  کیلومتر  سه 
جنوبی   خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
یادآور شد: جایگاه خراسان جنوبی در بخش 

بزرگراه   ،31 راه  آزاد  پنجم،  شریانی  راه های 
و  فرعی  راه های  هفتم،  اصلی  راه های   ،13
است.وی  پنجم  کشور  در  روستایی  راه های 
آزاد  کیلومتر   100 به  جنوبی  خراسان  گفت: 
کیلومتر   300 و  بزرگراه  کیلومتر   400 راه، 
کشوری  متوسط  به  تا  دارد  نیاز  اصلی  راه 
بودن  پایین  به  توجه  با  افزود:  برسد.جعفری 
بخش  در  جنوبی  خراسان  توسعه  شاخص 
است. حوزه ضروری  این  به  ویژه  توجه  راه، 

ایجاد بزرگراه در خراسان جنوبی بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت

عکس:اینترنت



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12:30
19 : 54
23 : 41
3 : 49
5 : 26

پیامبر اکرم )ص( فرمودند:
یاُم لُِکلِّ َشیٍئ َزکاٌة َو َزکاُة ااَلبداِن الصِّ

براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدن ها روزه است.
)الکافى، ج 4، ص 62(

اقدام دولت برای پاسخ 
به کنشگران عرصه انتخابات

بودجه گفت: هیئتى در  و  برنامه  رئیس سازمان 
به  پاسخگویى  و  شناسایى  براى  سازمان  این 
تشکیل  انتخابات  عرصه  کنشگران  مطالبات 
باید  داد:  ادامه  نوبخت  باقر  محمد  است.  شده 
چیست  دولت  از  آنها  مطالبات  که  کنیم  بررسى 
و با چه مطالبات و توقعى آمده اند؟ همچنین چه 
ظرفیتى در همین کنشگران وجود دارد که براى 
پاسخگویى به مطالبات آنها و مطالبات ملى باید 

از آن برخوردار شویم.

امیری: دولت در انتخاب 
هیئت رئیسه مجلس نقشی ندارد

رئیس جمهور  پارلمانى  معاون  امیرى،  حسینعلى 
رئیسه  هیئت  تعیین  براى  دولت  ورود  درباره 
رئیسه  هیئت  انتخاب  موضوع  گفت:  مجلس 
مجلس موضوع داخلى است و دولت به هیچ وجه 

بناى ورود به مسایل اداره مجلس را ندارد.

دشمنان در صدد خارج کردن
 انقالب از معادالت جهانی هستند

نماینده ولى فقیه در سپاه گفت: دشمنان انقالب 
در تالش هستند تا با ایجاد یک واگرایى انقالب 
کنند.  خارج  دنیا  معادالت  مدار  از  را  اسالمى 
اشاره  با  سعیدى  على  والمسلمین  حجت االسالم 
اسالمى  انقالب  و  نظام  دشمنان  وسیع  حجم  به 
دیگر،  هاى  انقالب  مخالفان  به  نسبت  ایران 
انقالب  اندازه  به  انقالبى  هیچ  کرد:  خاطرنشان 
قرار  فرهنگى  و  اقتصادى  نظامى،  تهدید  مورد  ما 
و  جنگ  این  در  که  دانست  باید  و  است  نگرفته 
مبارزه تنها داشتن رهبرى مقتدر و آگاه کافى نیست 
نیز الزم و ضرورى است.  آگاهانه مردم  و حضور 

حق شناس: نصف کابینه باید عوض شود

محمدجواد حق شناس فعال اصالح طلب گفت: 
اگر آقاى روحانى بخواهد به وعده هاى خود عمل 
کند و براى فایق شدن به مشکالتى که با آن روبه 
یا  کابینه  از  درصد   ٥٠ باید  کند،  کارى  است  رو 
معاونین خود را ترمیم کند. شرایط و بستر جدید 
نیازمند نیروهاى تازه نفس تر، توانمند تر و باورمند تر 

به برنامه هاى آقاى روحانى است.

جبهه پایداری بیانیه داد

جبهه پایدارى انقالب اسالمى پیرامون دوازدهمین 
حواشى  و  جمهورى  ریاست  انتخابات  دوره 
دولت  از  مطالبات  همچنین  و  انتخابات  این 
بیانیه  این  در  کرد.  منتشر  را  اى  بیانیه   دوازدهم 
وجود  براساس  که  میلیونى   16 رأى  است:  آمده 
شکل  دهندگان  رأى  بین  مشترک  عموماً  مبانى 
 گرفت، قدرت بسیار خوبى براى نظام در جلوگیرى از 
کجى هاى احتمالى دولت دوازدهم ایجاد خواهد کرد.

نگرانی یک وزیر اماراتی
 از اعتدال گرایی ایران

امارات در امور خارجه در  انور قرقاش وزیر مشاور 
صفحه توییتر خود مدعى شد: مقاله محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه ایران که در نیویورک  تایمز منتشر شد 
عربستان و کشورهاى حاشیه خلیج فارس را تحریک 
مى کند و بسیار نگران کننده است که ایشان نماینده 

جناح اعتدال گرایان به شمار مى رود.

اندیشکده رند: فشارهای ترامپ 
به ایران به نفع آمریکا نیست

اندیشکده آمریکایى رند در گزارشى ضمن اعالم این 
که فشارهاى دولت آمریکا علیه ایران در راستاى منافع 
واشنگتن نیست، نوشت: فشار و تهدید، رفتارها و 
سیاست هاى ایران را تغییر نمى دهد. طبق این گزارش، 
دولت »دونالد ترامپ«، سیاست تازه فشار علیه ایران 
را در پیش گرفته است اما این سیاست این خطر را به 
همراه دارد که فشار علیه ایران توان به کار بردن اهرم 

بزرگترین منابع احتمالى تغییر در ایران را از بین ببرد.

قطر اعراب را تحریک می کند

یک روزنامه اماراتى در گزارشى با اشاره به تماس 
تلفنى امیر قطر با رئیس جمهور ایران، نوشت : امیر 
را  خلیج فارس  حاشیه  کشورهاى  کار  این  با  قطر 
تحریک مى کند. به نقل از این روزنامه، امیر قطر در 
این تماس تلفنى بر روابط تاریخى، اصلى و تنگاتنگ 
با ایران اشاره کرد و گفت »خواهان تقویت بیش از 

پیش این روابط است.«

جروزالم پست: تحریم های ایران
 احتماال به قانون تبدیل خواهد شد

روزنامه صهیونیستى جروزالم پست،  ضمن اشاره به 
تصویب طرح اعمال تحریم هاى جدید علیه ایران در 
کمیته سناى آمریکا پیش بینى کرده است که این 

طرح به زودى به قانون تبدیل خواهد شد.

ظریف، حرفه ای ترین مبلغ نسل ماست

استراتژیست هاى  از  )یکى  دوبوویتس  مارک 
به  اشاره  با  ایران(  تحریم  براى  آمریکا  اصلى 
در  تایمز  نیویورک  در  ظریف  اخیر  یادداشت 
برایم  گفت:  اسالمى  جمهورى  مواضع  از  دفاع 
گویند  مى  چه  موردش  در  دیگران  نیست  مهم 
ماست.  نسل  مبلغ  ترین  حرفه اى  ظریف،  ولى 

نیویورک تایمز یک استاد را نمایان کرده است.

روحانی فصل جدیدی از عمل به مطالبات را آغاز کند

نماینده  هاشمى  قاضى زاده  احسان 
اقتصادى، مشکالت  حل   مجلس 

نسل  پتانسیل  به  توجه  رکود،  از  خروج  اشتغال، 
جوان را از مطالبات مردم در این انتخابات عنوان و 
خاطرنشان کرد: امیدواریم آقاى روحانى ضمن درک 
پیام هاى پنهان و پیداى جامعه با کار و تالش و همت مضاعف و با استفاده 
از تجربه چهار سال  قبل فصل جدیدى از عمل به مطالبات مردم را آغاز کند.

رفع محدودیت ها صدای غالب در این انتخابات بود

محمدرضا تابش رفع محدودیت ها را صداى غالب 
در این انتخابات عنوان کرد و گفت: باید با تمکین 
به این قاعده دموکراتیک به دنبال گفت وگو و اجماع 
باشیم. وى خاطر  بر سر همه مسایل کشور  ملى 
نشان کرد: باید همه دست به دست هم بدهیم و در 
جهت توفیق هر چه بیشتر دولت آینده که توفیق نظام، توفیق رهبرى معظم 

انقالب و توفیق ایران عزیز است، لحظه اى درنگ نکنیم.

الریجانی:  سند 2030 اشکال قانونی ندارد

اسالمى  شوراى  مجلس  رئیس  الریجانى  على 
با اشاره به این که سند 2٠3٠ در هیئت تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین بررسى شده است، گفت: 
مصوبات  تطبیق  هیئت  به  را  موضوع  این  بنده 
فرستادم، بنابراین زیرساخت ها اشکال قانونى ندارد. 
اما محتوا بحث دیگرى است که نیاز است شوراى عالى انقالب فرهنگى 

و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را بررسى کنند.

حسین شریعتمدارى در کیهان نوشت: 
بى بى سى سخن آقاى روحانى را نقل 
مى کند که؛ »اردیبهشت 96 هم یک 
بار دیگر مردم ایران اعالم مى کنند 
سال   38 طول  در  که  را  آنهایى 
فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول 
ندارند« و سپس با تعجبى آمیخته به 
ذوق زدگى مى گوید؛»کمتر کسى باور 
مى کرد که گوینده این جمله حسن 
طول  در  خود  که  او  باشد.  روحانى 

چهار دهه گذشته همواره پست هاى 
باالى امنیتى داشته، نه تنها رقیب که 
بخشى از سیاست هاى قضایى نظام 
جمهورى اسالمى را در سخنرانى اش 
در همدان هدف قرار داده بود. همان 
موقع بود که به نظر آمد حسن روحانى 
شمشیر مبارزه انتخاباتى را از رو بسته 
است« ممکن است بگویید اظهارنظر 
باشد که  نمى تواند مالک  دشمنان 
البته سخن بجایى است ولى نه در این 

مورد خاص، چرا که آنها در استقبال 
تأکید  روحانى  آقاى  اظهارات  از 
مى کنند که ایشان همان سخنى را 
بر زبان آورده که ما  سال هاست بر 
دیگر،  بیان  به  مى ورزیم!  تأکید  آن 
آقاى روحانى سخن و نظر دشمنان 
را تکرار کرده است، نه آن که آقاى 
روحانى مطلب متفاوتى گفته و مورد 
استقبال دشمنان قرار گرفته باشد! و 
یا رسانه هاى دشمن اظهارات ایشان 
را تحریف کرده و به گونه اى دیگر 
مطرح کرده باشند. این اظهارات براى 
دشمنان این مرز و بوم یک دستاورد 
بزرگ! و بادآورده به حساب مى آید و 
جاى ده ها میلیارد دالر که همه ساله 
براى مقابله با ایران اسالمى و ارائه 
چهره اى وارونه از آن هزینه مى کنند 

را پر مى کند!

مردم با انگیزه باال حاضر شدند به آقای روحانی رای دهند
منتجب نیا،   رسول  حجت االسالم 
گفت:   اخیر،   انتخابات  به  اشاره  با 
حد  تا  جمهورى  ریاست  انتخابات 
بسیار زیادى متفاوت تر از دوره هاى 
گذشته برگزار شد زیرا رقابت میان 
بسیار  رئیسى  و  روحانى  آقایان 
جدى و تنگاتنگ بود. فضاى بسیار 
تیره و شبه انگیزى را علیه روحانى 
ایجاد کرده بودند و تالش داشتند 
و  کنند  منحرف  را  عمومى  افکار 

آراى او را کاهش دهند. 
تمام  على رغم  داد:   ادامه  وى 
حضور  مردم  اما  تالش ها  این 
اى  فوق العاده  و  پرشور  و  گرم 
شده  اعالم  عدد  به  اگر  داشتند. 
یا  کنیم  اکتفا  راى  میلیون   42
بر  مبنى  رئیس جمهور  آقاى  آمار 
حضور 4٥ میلیون نفر راى دهنده 

پاى صندوق را در نظر بگیریم، این 
میزان راى پس از انقالب بى نظیر 
است و نشان مى دهد که مردم با 
پاى  بیشترى  تعهد  و  حساسیت 
صندوق حاضر شدند. منتجب نیا با 
بیان این که انتخاب آقاى روحانى 
على رغم همه نقدها و مخالفت ها،  
پیام خاصى داشت، خاطرنشان کرد: 
این راى، راى بسیار قابل مالحظه 
دور  براى  روحانى  که  است  اى 

مى دهد،  اختصاص  خود  به  دوم 
و  است  تحلیل  قابل  مسئله  این 
و  علل  زیرا  شود  ریشه یابى  باید 
عواملى مختلفى دارد که مردم با 
آقاى  به  شدند  حاضر  باال  انگیزه 
داد:  ادامه  دهند. وى  راى  روحانى 
اصلى  علت هاى  از  یکى  معتقدم 
برازنده  آن حمایت شخصیت هاى 
و اصالح طلب است که مورد اقبال 

مردم هستند.

حجت االسالم رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملى  :

اظهارات روحانی دستاوردی بزرگ برای دشمنان بود
حسین شریعتمدارى، مدیرمسئول روزنامه کیهان :

مراسم ضیافت افطارى فرزندان خانه امام على )ع( بیرجند برگزار شد * عکس: استانستىبرداشت محصول زردآلو از باغ هاى روستاى » خرو« شهرستان طبس آغاز شد * عکس: ایرنامحفل انس با قرآن کریم در حسینیه امام خمینى )ره( *  عکس: تسنیم

جناب آقای دکتر حشمت ا... رخش خورشید
درگذشت پدرخانم گرامی تان را خدمت جناب عالی و فامیل وابسته تسلیت می گوییم 

برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم 
و با قرائت فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س( 
 درمانگاه ولی عصر )عج( و داراالیتام فاطمه زهرا )س(

هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس غیر دولتی هدایت
شهروندان گرامی مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه 27 سال سابقه آموزشی 
و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب رفاهی، کارگاهی، 
آزمایشگاهی، کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب برای سال تحصیلی 97-96 در مقاطع 
پیش دبستانی، دبستان )دوره های جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های 

مجزا ثبت نام می نماید. 
جهت کسب اطالعات بیشتر شخصا مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.
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دبستان دوره اول تلفن: 32433990    دبستان دوره دوم تلفن:  32422500
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 یک رسانه )خبرگزاری( با قالب فرهنگی - اجتماعی و مذهبی
 جهت تکمیل تیم خبری خود از بین عالقه مندان به حوزه خبر و 

گزارش دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم می توانند 

با ارسال درخواست خود به پیوست رزومه فعالیت های مرتبط با 

 frnewskhj     @yahoo.com این حوزه به آدرس ایمیل

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.
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