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سرمقاله

امامی که همیشه می ماند

*  هرم پور

صندلی  روی  که  وقاری  و  سادگی  همان  به 
همان  به  و  بود  نشسته  ایرفرانس  هواپیمای 
آرامشی که 12 بهمن 1357 آهسته و بی مدعا 
از پله های همان هواپیما پایین آمد و خودش را 
به آغوش محبت و عشق ملت سپرد، به همان 
سادگی و وقار و آرامش هم سحرگاه 14 خرداد 
1368 به آسمان پرکشید و بی مدعا دوباره ملت 
او را به آغوش خدا سپرد. زندگی امام پر از رازها 
 و رمزها وتجربه ها و درس ها بود و نمی دانم؛
شاید دیگر هیچ مردی به شایستگی او نتواند کام 
انقالبیون  دل  و  شیرین  را  جهان  های  انقالب 
هیچ  دیگر  شاید  کند،  محکم  و  قرص  را  عالم 
از  واقعًا  به عرصه ی وجود نگذارد که  پا  مردی 
هیچکس جز خدا نترسد، شاید هیچ  مردی متولد 
نشود که در عین سادگی، سیاست مدارترین رهبر 
حکمران  رهبری،  درعین  و  باشد  عالم  انقالبی 
 قلمرو محبت و مهربانی... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

آغاز آزمون بودجه ای 
مدیران استان در سال 96

رئوفیان: اصولگرایان باید نتایج انتخابات را آسیب شناسی کنند/ دوره رقابت تمام شده ؛ اکنون وقت همدلی و همفکری است/ غرویان: دولت باید آزادی های معقول برای جوانان فراهم کند / محمدرضا باهنر: قبول داریم که انتخابات را واگذار کردیم / نماینده مجلس: به کدام ُجرم  باید گاز مجانی به ترکیه بدهیم / ترامپ خواستار ابقای فرمان منع مهاجرتی 6 کشور از جمله ایران شد   / صفحه8

حداد عادل ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام : 

16 میلیون نفر 
از رقیب هراسی دولت دلگیرند

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی : 

همه باید به دولت روحانی 
کمک کنند

محمدی گلپایگانی : 

انتخابات در سالمت 
برگزار شد

رضا سراج :

آینده دولت روحانی
تقریبا »هیچ« خواهد بود

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور :

هوشیار باشیم و باور کنیم
 انتخابات تمام شده است

محمدرضا تابش: 

رئیس جمهور کابینه 
جوان و پاکدست معرفی کند

تب کریمه کنگو و مالت در استان دیده 
نشد ولی بازهم مردم هوشیار باشند

 صفحه ۷

کسری آب 6 مجتمع گلخانه ای 
در استان تامین می شود

 صفحه ۷

خرید گندم به میزان 3000تن 
در22 مرکز

صفحه ۷

اعالم نتیجه انتخابات هیئت مدیره 
خانه مطبوعات خراسان جنوبی 

صفحه ۷

استقبال از بانویی که استان را 
جهانی کرد؛ همه آمدند جز مسئوالن

صفحه 6

ثبت نام کالس های آموزشی 
خصوصی و عمومی شنا شروع شد

صفحه 6

صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

برزجی- اولین شورای برنامه ریزی و بودجه استان در سال 96 ظهر پنجشنبه با حضور 20نفر از  مدیران به عنوان اعضای اصلی شورا 11 فرماندار به 
عنوان مدعو، دو نماینده مجلس به عنوان ناظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان دبیر و  استاندار خراسان جنوبی به عنوان رئیس شورا 
 برگزار شد. به گزارش خبرنگار آوای خراسان جنوبی، در این جلسه توزیع اعتبارات هزینه اي استان ، شاخص هاي توزیع اعتبارات تملک دارایي هاي 
سرمایه اي ، توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال 96 و نیز مصوبات کارگروه تخصصي امور زیربنایي و شهرسازي به 
تصویب اعضاي شوراي برنامه ریزي و توسعه رسید. استاندار  در این جلسه ضمن تاکید به  مدیران و فرمانداران که اتمام پروژه هاي نیمه تمام را 
در اولویت کاري خود قرار دهند اظهار کرد: انتظار می رود مدیران دستگاه های اجرایی  بر اساس ضرورت ، اولویت و پیشرفت فیزیکي اقدام به 
توزیع اعتبار و تبادل موافقتنامه نمایند.علی اکبر پرویزی،  با بیان اینکه در قانون جدید بودجه ، ظرفیت هاي خوبي پیش بیني شده است، خاطر نشان 
کرد: در قانون جدید و نیز در قانون برنامه ششم توسعه کشور برخي الحاقات و تغییرات صورت گرفته که باید از سوي مدیران مورد مطالعه دقیق 
قرار گیرد تا بتوانند از ظرفیت هاي که پیش بیني شده به نفع دستگاه مربوطه و مردم استفاده کنند.وی، با اشاره به قوانین برنامه ششم توسعه و 
 بودجه امسال براي کمک به مناطق محروم  گفت: در بخش هاي ورزشي ، کمک به زیرساخت هاي شهرك هاي صنعتي و نیز اجراي پروژه هاي 
شهري از سوي شهرداري ها تغییرات مثبتي اتفاق افتاده که باید مدیران به صورت جدی  پیگیري و مطالبه کنند.  ...  ) ادامه خبر در صفحه 7 (
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دعوت از مردم برای تجدید میثاق با امام و شهدا   / صفحه۷

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی
مدیرعامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری 

و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند
انتصاب جناب عالی را به عنوان 

عضو کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف، مشاغل و فعالیت های شهری 
شهرداری های کشور توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

 که نشان از تجربیات ارزشمند، پشتکار و عملکرد کاری مفید شما که منجر به اشتغال 
 جوانان و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی گردیده است ، تبریک عرض می نماییم.

جمعی از کسبه بازار غفاری

جناب آقای محمدعلی محمدی
مدیر محترم جهادکشاورزی شهرستان بیرجند

به راستی که فقدان عزیزان به سختی به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر پروردگار 
چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. درگذشت  مادر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی

 و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم.

مدیریت شرکت تعاونی مرغداران بیرجند

یک باب مرغداری با سند ششدانگ روبروی روستای چهکند مود 
با امتیاز آب و برق و پروانه ده هزار قطعه ای با مساحت 13/800 
به فروش  نقدا  ریال   1/800/000/000 پایه حداقل  قیمت  به   مترمربع 

می رسد. متقاضیان با شماره 09151611293 تماس گرفته
 یا به شرکت تعاونی مرغداران به آدرس بیرجند - میدان آزادی 
خیابان آزادی پالک 8 ساختمان خاور پیشه طبقه دوم مراجعه نمایند.

فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد: با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(برآورد اولیه )ریال(مدت اجرای کارعنوان مناقصهردیف

مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه ) )تامین وسیله نقلیه سواری و مینی بوس جهت رفع 1
نیازهای شرکت در ماموریت های درون شهری و برون شهری و ایاب و ذهاب(

یک سال 
شمسی

4/735/687/000240/000/000

تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تا دو هفته پس از انتشار آخرین آگهی روزنامه )تا تاریخ 96/3/2۷( به نشانی بیرجند - خیابان جمهوری اسالمی 6- شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراسان جنوبی - طبقه دوم اتاق 204 و دریافت لوح فشرده حاوی اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه )پاکت های الف، ب و ج( به صورت جداگانه، دربسته و مهر و موم شده )تا تاریخ 1396/3/2۷( همچنین قابل 

 http://www.monaghesc.niopdc.ir و http://www/iets.mporg.ir برداشت از سایت های
 مبلغ تضمین و نوع آن جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار: ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

 به مبالغ یاد شده در جدول فوق برای هر منطقه به صورت جداگانه تاریخ برگزاری جلسه توجیهی: روز دوشنبه مورخ 1396/3/22 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ستاد منطقه آخرین مهلت تحویل اسناد 
مناقصه: تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1396/3/2۷ تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/3/29 در محل سالن جلسات ستاد منطقه مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ 
 بازگشایی پاکت ها حداقل شرایط پیمانکاران: 1- تمامی شرکت های توانمند دارای گواهی صالحیت معتبر در رسته حمل و نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی )ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی مذکور( 

2- ارائه تصویر برابر با اصل شده اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس شرکت و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی 3- تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و سوابق 
شغلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: پنجشنبه 1396/3/11  تاریخ انتشار آگهی دوم: شنبه 1396/3/13
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبیشماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 32211868- 056-32211801

بیست و هشتمین سالگرد  رحلت  جانسوز  بنیانگذار جمهوری  اسالمی  ایران 
حضرت امام خمینی )ره( و پنجاه و چهارمین سالگرد  قیام خونین 15 خرداد

بر تمامی عاشقان و رهروان والیت به ویژه همشهریان عزیز تسلیت باد

شورای اسالمی شهر بیرجند

ضمن تشکر از لطف بی دریغ همه عزیزانی که به انحای 
مختلف تسلی بخش دل غمدیده ما بودند به اطالع می رساند:

 مراسم چهلمین روز درگذشت

 شادروان حاج علیرضا یعقوبی 
)بازنشسته دانشگاه بیرجند(

جلسه یادبودی یکشنبه 96/3/14 از ساعت 4/30 الی 5/30 
بعدازظهر در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع(

 واقع درخیابان معلم منعقد می باشد، حضور شما سروران ارجمند 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده یعقوبی

اوست پایدار

انا هلل و انا الیه راجعون

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم

 میرداوود سامزه
 )بازنشسته بانک ملی( 

جلسه ترحیمی امروز شنبه 96/03/13 از ساعت 
5 الی 6 بعدازظهر در محل مسجد النبی )ص(

 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی باعث شادی 
روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های سامزه،خزاعی،اکبری آواز و فامیل وابسته



شنبه *13 خرداد 1396 * شماره 23900

تعیین حداقل و حداکثر حقوق روزانه برای کسر بیمه

تسنیم - روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: در بخشنامه صادر شده به ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور 
درخصوص حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان، حداقل و حداکثر دستمزد روزانه مبنای کسر حق 

بیمه در سال ۹۶ به ترتیب » ۳۰۹ هزار و ۹۷۷« و » ۲ میلیون و ۱۶۹هزار و۸۴۰ « ریال تعیین و ابالغ شد.

سرمقاله

11میلیون مجرد آماده ازدواج داریم

تسنیم- رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در حال حاضر 
ایجاد  اشتغال  برایشان  اگر  که  داریم  میلیون مجرد  حدود ۱۱ 
شود و ازدواج کرده و فرزند بیاورند جمعیت افزایش خواهد یافت. 
خانواده  تعالی  نام  به  طرحی  مجلس  در  گفت:  کاظم جاللی 
داشتیم که حدود سه سال قبل متوقف شد و در سال ۹5 دوباره 
به جریان افتاد. در این طرح که احتمال می رود ماههای آینده به 
صحن علنی مجلس راه یابد حدود ۱۰ هزار میلیارد و به تعبیر 
برخی 5 هزار میلیارد و برخی دیگر ۲۶ هزار میلیارد تومان بار 
مالی به همراه خواهد داشت. او مهمترین علل موثر بر کاهش 
جمعیت را بخش اقتصاد جامعه عنوان کرد و گفت: مادامی که 

از رکود فعلی خارج نشویم این بخش دوا نخواهد شد.

ایلنا- رییس کل بانک مرکزی با اشاره به 
اینکه اصالحات در جهت کاهش نرخ سود 
نرخی  آغاز شده است، گفت: تک  بانکی 

مرکزی  بانک  برنامه های  جزو  ارز  کردن 
امسال  پایان  تا  زیاد  احتمال  به  و  است 
انجام خواهد شد.ولی اله سیف با تاکید بر 
انجام برخی اصالحات در نظام بانکی برای 
کاهش نرخ سود، گفت: اصالحات الزم آغاز 
شده و نتایج خوبی نیز حاصل شده است.

نگرانی  اشتباه  به  برخی  البته  افزود:  وی 
میان مردم  بانکی  درباره سیستم  کاذبی 
ایجاد می کنند که به هیچ وجه صحیح 

نیست.سیف با اشاره به اینکه شکل گیری 
گذشته  به  مربوط  غیرمجاز  موسسات 
موسسات  این  گیری  شکل  گفت:  است، 
و  پولی کشور  نظام  باعث بی نظمی در 
برخی سوء استفاده ها، شده است.رییس 
شورای پول و اعتبار در ادامه درباره زمان 
صدور دسته چک های صیاد اظهارداشت: 
راه اندازی سامانه چکاوک از جمله اقدامات 
سه سال اخیر در بانک مرکزی است باعث 

بانکی  های  چک  تبادل  در  نظم  ایجاد 
را در صدور  و دقت  ایجاد کرد و سرعت 
چک ها باال برد.سیف سامانه چکاوک را 
عاملی برای بازگشتن اعتبار به حوزه چک 
عنوان کرد و افزود: یکی از مراحل تکمیل 
از  شناسایی چک  امکان  به  سامانه،  این 
الکترونیکی  شکل  به  آن  صدور  مبداء 
با  هایی  چک  صدور  نیازمند  که  است 
خاص  استانداردهای  سطح  یک  رعایت 

قرار  کار  دستور  در  آن  چاپ  که  است 
درباره  اعتبار  و  پول  شورای  دارد.رییس 
بورس  داد:  توضیح  ارز  بورس  اندازی  راه 
فروش  حوزه  دو  شامل  به  تواند  می  ارز 
ارزی  مشتقات  بورس  نیز  و  ارز  فیزیکی 
باشد. رییس کل بانک مرکزی، درباره تک 
نرخی کردن ارز، گفت: این کار جزو برنامه 
های ما است و به احتمال زیاد تا پایان 

امسال انجام خواهد شد.

آغاز اصالحات کاهش نرخ سود/تک نرخی کردن ارز تاپایان سال

ایسنا- بخشنامه تجدید محاسبه مستمری 
از  پیش  بازنشستگی  قانون  مشموالن 
مدیرعامل  سوی  از  دولت  کارکنان  موعد 
ابالغ  استان ها  به  اجتماعی  تامین  سازمان 
شد و برنامه آن از ماه آینده نهایی و اجرا 
می شود.در این بخشنامه آمده است: »نظر 
برنامه  قانون   )۲۸( ماده  )ت(  بند  اینکه  به 
پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

مقرر  اسالمی  شورای  مجلس   ۹5 سال 
کرده »دولت مکلف است سنوات ارفاقی را 
به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و 
مطابق تبصره )۲( قانون بازنشستگی پیش 
 ۸۶ سال  مصوب  دولت  کارکنان  موعد  از 
توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری 
مستمری بازنشستگان مشمول و براساس 
میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه 
آنان  بازنشستگی  تاریخ  از  ارفاقی  سنوات 

اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره 
)۳( قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود 
مشمول این حکم هستند. بر این اساس 
سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت 
حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی 
کارفرما  و  بیمه سهم مستخدم  یا حق  و 
نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات 
ساالنه دستگاه های اجرایی مشمول تأمین و 

به صندوق های مذکور پرداخت می شود.طبق 
این  قانون دولت مکلف شده است توسط 
سازمان مستمری بازنشستگان را بر اساس 
میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه 
سنوات ارفاقی پرداخت کند، لذا دستگاه های 
اجرایی ذی ربط می بایست ضمن احتساب 
مذکور به عنوان سنوات خدمت قابل قبول، 
افراد مشمول را به شعبه محل پرداخت حق 

بیمه معرفی کنند. 

خبری برای »بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت«

هشدار مرکز آمار درباره نرخ رشد باروری 

ایران گفت: اگر با شرایط موجود در  تسنیم- معاون مرکز آمار 
خواهد  صفر  به  باروری  رشد   ۱۴۰۰ سال  تا  برویم  پیش  کشور 
رسید.علیرضا زاهدیان اظهار کرد: جمعیت کشور ۹۰ تا ۹5 رشد 
جمعیت ۹5۰ هزار نفری را نسبت به 5 سال قبل نشان می دهد.

وی ادامه داد: تا سال ۹۴ شاخص رشد جمعیت ۱.۲۹ بوده که این 
رقم در سال ۹5 به ۱.۲۴ کاهش یافته است، این در حالی است 
که اگر با رشد جمعیت سال ۹۴ پیش می رفتیم این رقم به یک 
می رسیدزاهدیان رشد باروری کشور را تا سال ۹۰، ۱.۸ عنوان کرد 
و گفت: اگر با نرخ باروری ۱.۸ پیش می رفتیم می باید تا سال 
۱۴۰۰ شاهد صفر شدن این نرخ می بودیم اما رشد این رقم در 

سالهای اخیر ما را کمی امیدوار کرده است.

سال ۹۶ سال سختی برای دولت خواهد بود

مهر- عسگراوالدی با تاکید بر اینکه اگر دولت نسبت به کوچک 
سختی  سالهای   ۹۷ و   ۹۶ سال  نکند  اقدام  خود  بدنه  کردن 
خواهد بود، اظهار داشت: درحال حاضر بیش از ۴5 میلیون نفر 
جمعیت زیر ۳۰ سال داریم که رفع نیازهای آنها بزرگترین دغدغه 
دولت است. وی تصریح کرد: اگر دولت نتواند نیاز شغلی 5 تا ۶ 
میلیون نفر از این افراد را مهیا کند، با چالش بزرگتری مواجه 
خواهد شد.عسکر اوالدی تاکید کرد: اگر از این 5 میلیون نفر فارغ 
التحصیل دانشگاهی حداقل ۲ تا۳ میلیون سر کارنروند اقتصاد 
کشور با تهدید ورشکستگی مواجه خواهد شد. وی گفت: وقتی که 
کارخانه دار برای پرداخت حقوق کارگران خود معطل مانده است، 

پرداخت تسهیالت ۲۲ درصدی بانک ها، حرام است.

آخرین مهلت ثبت نام دوره های 
کاردانی به کارشناسی

آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  ایسنا- 
هزار   ۱5 از  بیش  اینکه  بر  تاکید  با  کشور 
کارشناسی  به  کاردانی  دوره های  در  داوطلب 
ثبت نام کردند، گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ 
شنبه ۱۳ خردادماه جاری فرصت دارند در این 

دوره ها ثبت نام کنند.

نعمت زاده: دولت یازدهم پنج هزار و 500 
واحد تولیدی راکد را احیا کرد

دولت   : گفت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
یازدهم خط تولید پنج هزار و 5۰۰ واحد تولیدی 
از میان ۱۲ هزا رو ۲۰۰ واحد صنعتی متوقف 
شده را دوباره احیا و راه اندازی کرد. نعمت زاده 
اظهار کرد: دولت روحانی تمام تالش خود را به 
کار بست تا به خواست مردم و باز گرداندن رونق 

به جامعه، جامعه عمل بپوشاند.

جزئیات پرداخت وام 5میلیون
 تومانی از طریق یارانه 

بانک  بانکی  مقررات  و  مطالعات  اداره  مدیر 
اعتباری  کارتهای  متقاضیان  گفت:  مرکزی 
ای،  یارانه  حسابهای  دادن  قرار  ضمانت  با 
معنا  این  به  کنند؛  استفاده  وام  از  می توانند 
که مردم با پشتوانه قرار دادن حسابهای یارانه 
تومان  میلیون  تا سقف 5  ای خود، حداکثر 
حداکثر  بازپرداخت  امکان  و  مرابحه  عقد  با 
کنند  دریافت  وام  و سود ۱۸ درصد،  5 ساله 
که بازپرداخت تسهیالت، به صورت خودکار از 
باشد. از سوی دولت  نقدی  یارانه های  محل 

حمیدرضا غنی آبادی اظهار داشت: مبالغ این 
وام ها، صرفا برای خرید کاال و خدمات بوده و 
تراکنش های مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، 

امکان پذیر نیست.

آغاز به کار سامانه طرح رونق
 تولید تا هفته آینده

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: تا هفته آینده سامانه طرح رونق تولید آغاز 
به کار خواهد کرد. محسن صالحی نیا  گفت:رونق 
تولید و حمایت از واحدهای تولیدی باید مستمر 
این گونه است که واحدهای  و  باشد  ادامه دار  و 

تولیدی می توانند روی پای خود بایستند.

امامی که همیشه می ماند

*  هرم پور

باشد،   انسان  ها  میلیون    )1 صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (

بهار  دنیا  فصلهای  از  فصلی  هیچ  شاید  دانم  نمی 
شاید  و  کنند  بازسازی  نتوانند  دوباره  را  حضورش 
هیچ مرهمی نتواند درِد نبودنش را برای ما ، برای 
مستضعفین  همه  برای  و  دنیا  مظلوم  های  ملت 
هشت  و  بیست  کند.  آرام  عالم،  ی  کشیده  رنج 
نبودنش  درِد  و  ایم  کرده  تحمل  را  فراقش  سال 
 رابه جان خریده ایم، بیست و هشت سال همه ی
ی همه  و  ایم  کرده  آغاز  او  بدون  را   روزهایمان 

شبهایمان را به یاد او به سر رسانده ایم، بیست و 
هشت سال نجواهای پدرانه و توصیه های داهیانه 
به دل نشانده  ایم و  به گوش زمزمه کرده  را  اش 
ایم، بیست وهشت سال انگار عقوبت هبوط آدم را 
چندباره پس داده ایم و برای حتی لحظه ای دیدار 
بهشت جمالش، از جان و دل گذشته ایم، بیست و 
ایم و  آرمان مقدسش بسته  به  را  هشت سال دل 
چشم به فرمان فرزند خلفش دوخته ایم و گوش و 
هوش به توصیه ها و دستورات جانشین عزیزش داده 
ایم تا دوباره جان بگیریم و برای روزهای سخت، 
آماده تر شویم... و افسوس که سخت تر از فراق او، 
سختیی بر ما نگذشته و رنج آور تر از هجرتش به 
ملکوت، رنجی بر مانرفته است، اما اینک ما همان 
ملتیم با همان قدم های محکم و دست های قفل 
همان  با  مردمیم  همان  ما  انقالب،  بیرق  بر  شده 
آرمانهای بزرگ خمینی کبیر و زمزمه عاشقانه ی 
»یا پیروزی یا شهادتش«، ما همان زنان و مردانیم 
 با همت های بلند، با دستهای آویخته بر حنجره ی

پلیِد دشمن، با همان مشت های گره کرده بر صورت 
منحوس غرب، با همان فریاد برآمده از خون بر پیکره 
بی خرد استعمار و استکبار و استثمار، ما همان دریای 
خروشانیم باموج های بلندی که بر سر مظلوم ُکشان 
و دریده خویان جهانی فرود می آید، ما همان گردباد 
مقدس ایمانیم که قرار است طومار بدخواهِی بدخواهان 
را چون شن و ماسه در هم پیچید و منکوبشان کند، 
ما همان مردمیم که سربند »تا خون در رگ ماست 
»کلنا  سربند   نکرده،  باز  را  ماست«  رهبر  خمینی 
عباسک یا زینب«  بر پیشانی فرزندان این سرزمین 
بستیم تا  نطفه حرام داعش را به گنداب تفکرات بی 
بنیان دولت های مرتجع بسپاریم، ما همان ملتیم که 
چون خمینی بود، خمینی وار درکنارش ماندیم، چون 
زندگِی حسینی را او به ما آموخته بود، و اینک چون 
کوه، که بلکه استوار تر از کوه، فارغ از دولت ها و 
مجلس ها و موج ها و رسانه ها و گروهها و باندها و 
جریان ها، در کنار رهبری تا ابد و تا پای خون خواهیم 
ماند؛ ایستادنی تماشایی  به نیابت از همه ی شهدا و 
صلحا و به پاسداشت عهدی که باخمینی عزیز بستیم. 

روحت آرام و  یادت همیشه ماندگار امام خوبی ها.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(   

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

گچ کاری و گچ بری
 پذیرفته می شود 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(

09904712042

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

صاحبان مشاغل
 و صاحبان امالک اجاره ای
امسال تکمیل و ارسال اظهارنامه 

مالیاتی مشاغل و امالک طی دو مرحله 
انجام می شود

لذا هر چه سریعتر ثبت موقت انجام 
دهید تا در ثبت نهایی دچار مشکل 

نشوید.
 مرکز تخصصی اظهار نامه های مالیاتی

 رسا گستر    نبش پاسداران 7 - چمنی
32445563 -32438915

به آدرس دقت فرمایید به همکاران 
و همسایگان اطالع رسانی نمایید. 

ضمنا ایام تعطیل دایر است
 ساعت کاری صبح و عصر

آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي( - شماره های)7-۹۶ و ۹۶-8(
دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

موضوع مناقصات :
۱-خرید پرسی غذاي بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند ۲- خرید پرسی غذای بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس 

شرایط شرکت در مناقصات : کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داراي مجوز و پروانه صالحیت از مراجع ذیربط 
مدت و محل انجام کار : یک سال کامل شمسي از تاریخ انعقاد قرارداد -  بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند- بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس

مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه : 
الف( واریز مبلغ ۰۰۰ ۱5۰ ریال برای هر یک از مناقصات به شماره حساب ۲۱۷۸۱۶۲۱۹۸۰۰۷ بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

 http://iets.mporg.ir  : ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس
ج( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۲۳۹5۲5۲-۰5۶ تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصات : 
نوع تضمینمبلغ تضمین)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

ضمانت نامه معتبر بانكي یا چک تضمین شده بانكي 64/300/000خرید پرسی غذاي بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند196-7
یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه 

شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه
66/700/000خرید پرسی غذای بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس8-296 )شرکت در مناقصه(

  مهلت خرید اسناد: ۹۶/۰۳/۱۳ لغایت ۹۶/۰۳/۱۷      مهلت تحویل اسناد : ۹۶/۰۳/۲۷  
 محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي - بیرجند - خیابان غفاري- سازمان مرکزي دانشگاه- دبیر خانه مرکزي تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها: بیرجند- سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي- سالن جلسات معاونت توسعه - مورخ ۹۶/۰۳/۲۸ ساعت ۹ صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات خرید غذا می توانید عدد 30 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به خانم زهرا دهقانی فرزند شیر محمد به شماره ملی ۰۶5۲۷5۰۷5۳ و شماره شناسنامه ۲ به نشانی بیرجند 
میالد ۴ مجتمع فرهنگیان و بنا به اظهار، خیابان کارگران ۱۸ پالک ۸ به عنوان متعهد و آقای سید رضا هاشم آبادی فرزند 

سید جعفر به شماره ملی ۰۶5۱۸۴۰۰۲۳ و شماره شناسنامه ۱۰۷۸ به نشانی بیرجند - خیابان سپیده ۲۰ - سر نبش به عنوان ضامن ابالغ 
می شود بانک سرمایه شعبه بیرجند مستند به قرارداد شماره ۲۲5۱۸۴۴۱۱۰۱۹۷۰۱ مورخ ۹۳/۷/۳۰ جهت وصول مبلغ ۳5/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ ۲۹/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل و مبلغ ۴/5۶۰/۰۰۰ ریال سود متعلقه و مبلغ ۹۴۰/۰۰۰ ریال خسارت 
تاخیر تا روز درخواست ۹5/۱۱/۲۴ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان وام گیرنده و ضامن 
را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹5۰۰5۲۳ در این خصوص  نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه 
بر طبق گزارش مورخ ۹5/۱۲/۱۹ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در سند به نشانی فوق شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به 
معرفی آدرس دیگری نبوده، لذا بنا به درخواست متعهد له و به استناد ماده ۱۸ آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به 
شما ابالغ می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب است علیه 

شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 96/3/13           فضه رمضانی اسفدن- کفیل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره
نام و نام خانوادگیردیف
نعمت ا... بنی اسدی1
علیرضا پرتوی2
علی زنگویی3
مختار سالم4
مهدی شاهین5
محمد عجم6
مهدی عجم7
حلیمه عسكری8
حسین محمدی9
محمدحسین مختاری10
اکبر مرادی11

آگهی انتخابات
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف نانوایان شهرستان بیرجند در اجرای ماده ۲۳ قانون نظام صنفی، بدینوسیله از کلیه 
اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت 
عکس دار اتحادیه روز شنبه مورخ ۹۶/۳/۲۰ ساعت ۸ الی ۱۰ صبح جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا به 
نشانی مسجد توحید واقع در خیابان توحید- چهار راه میرزا کوچک خان مراجعه و نمایندگان مورد نظرخود را از بین افراد ذیل 
به تعداد 5 نفر عضو اصلی هیئت مدیره و ۲ نفر بازرس اصلی و علی البدل انتخاب نمایند. الزم به ذکر است براساس تبصره ماده 

۱۳ آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی اعضای 
وکالت و یا اعزام نماینده جهت دادن رای ممنوع می باشد.

رئیس هیئت برگزاری انتخابات اتحادیه های 
صنفی شهرستان  بیرجند

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس
نام و نام خانوادگیردیف

مالک زنگویی1
مریم کالته بجدی2

بیمه معلم کد: 25۶۹
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط ۸ ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفكس: 32404040- 09158642955

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*13  خرداد 1396* شماره 3800

خاطر  به  استانداری  محترم  مسئوالن   ، آوا  سالم 
ماه رمضان هم که شده پیگیر حقوق ادارات باشین 
.ما که درآمدی جزء حقوق قانون کار نداریم.تو ماه 
مبارک  بیشتر از سفره خالی وگرمای هوا،این نگاه 
جستجوگر بچه ها به دستان خالی پدر هنگام ورود 

به منزله که پشتش رو تا میکنه    
915...771
روزنامه آوای خراسان جنوبی،سالم خسته نباشین 
، خرداد  میگذره  مبارک رمضان  ماه  از  یک هفته 
ماه هم به نیمه رسید ولی هنوز از پرداخت حقوق 
کارکنان وزارت نیرو خبری نشده . مسئوالن محترم 
به خاطر این ماه عزیز پیگیری کنین نذارین شرمنده 

همسر و فرزند بشیم  
903...905
وعبادات  طاعات  قبولی  آرزوی  با  سالم،  آوا 
همگان0چرا دیوار آهنی  وسط خیابون جمهوری 
منهدم نمیشه حتمأ باید شاهد تلفات جانی باشیم 
زشته  خالقیت!؟واقعأ  و  سلیقه  شد  هم  اون  ؟آخه 
اتوبوسرانی هم درخواست میشه  ازمسؤالن خدوم 
به نظافت ایستگاههای سطح شهر وبرخی اتوبوسها 
فرهنگ  با  مردم  درشأن  بنمایند  خاص  توجهی 
ومسافرین  غریبه  مهمونای  پیش  نیست  بیرجند 

شرمنده میشیم یک شهروند     
915...707
من از اهالی روستای دستگرد قسمت شهرک هستم 
دوسال نیم شده که ساکن  هستم چند بار برای 
کردیم   مراجعه  استان  مخابرات  به  تلفن  خطوط 
اهالی شهرک به ماجواب دادن گفتن بودجه ازسال 
قبل واریزشده ولی پیمانکاری که پیدا بشه بیاد کار رو 
 انجام بده نیست شمارو به هردین آیین که می پرستین
 به فکرما باشین.ما آدمیم رفاه میخوایم به فکرمون 
باشین.دوساله هی پیگیریم ولی ازسمت مسئوالن 
هیچ خبری نمیشه فقط جواب سرباال میدن ازسر 
خودشون باز می کنند.آخه انصاف شماها کجا رفته 

تاکی قراره مامنتظر باشیم
915...775           
پر  و  بود  خوب  خیلی  پور  هرم  آقای  ی  مقاله 
با تشکیل  بود. چون  بار،پیشنهادشون بسیار عالی 
این مجمع نخبگان شهری،مردم از مسئوالن جدا 
نیستن و همه در کنار هم برای پیشرفت استانمون 

قدم برخواهیم داشت   
903...205  
سالم و خسته نباشید. کاش راهنمایی رانندگی همه 
چهارراههای چراغ قرمز شلوغ رو مثل چهارراه تامین 
اجتماعی سه زمانه  میکرد. احتماال منتظرن یه اتفاق 

بدی بیفته تا دست به کار بشن
915...045         
سالم خسته نباشید، در همسایگی منزل ما، فردی با 
تخلفات فراوان در حال ساخت ساختمان است. بدون 
مجوز استخر و موتورخانه، استخر درست کرده، با 
برداشتن سنگ چین دیوار منزل ما و تکیه دادن 
آرماتوربندی به دیوارها و ریختن بتون وآب فراوان 
زیرزمینی  کف  دیوارها،  سقف،  آبگرفتگی  باعث 
شکایت  نوبت  چندین  است.  شده  همکف  وطبقه 
داشتیم و به شهرداری رفتیم ولی جزکمیسیون ماده  
کاری انجام نشده است. متخلف ساختمانی هم به 
کارش ادامه داده است، هم اکنون تخلف بیشتری 
پنجرهای  خصوصی  حریم  سمت  به  داده  انجام 
ملک  داده.  سرتاسرجوش  50سانتی  دستک  ما، 
دومرحله پلمپ شد البته فقط دوساعت! درصورتیکه 
 87/9/25 مورخ  منظرشهری  و  سیما  برابرمصوبه 
ایجادهرنوع پیش آمدگی وبالکن ممنوع می باشد 
و  ازاین مصوبه کامال شهردارآقای ... اطالع دارد و 
نمی دانم چرا دستگهای متخلف برای درب و پنجره 
را برش نمی دهند. فقط منتظرکمیسیون ماده 100و 

ادامه تخلف ساختمانی هستند!
915...203

مندیم  خواهش  وشهرسازی  راه  اداره  از 
که  خراشاد  توابع  محمدشریف  روستای  جاده 
وضع  واقعا  بزنند  روتیغ  هست  هم  مسیرکوتاهی 

مناسبی نداره وممکنه اتفاق       
915....964

هستم   37 امامت  کوچه  اهالی  از  من  سالم  با 
از  واقعا  است  کوچه  توی  پارکه  روبروی  خونمون 
دست سوسکهای مزاحم و خیلی بزرگ دیگه خسته 
شدیم تورو خدا هر مسئولی و یا هر اداره ای کارشون 
اینه به داد ما برسن هرچی هم سم میزنیم حریف 
نمیشیم بازم پرواز میکنن و میان تو خونه از الی هر 
درزی هم رد میشن خواهشا شهرداری بیاد الاقل 

سمپاشی کنه پارکو   
915...766 
چه  هر  خواهشمندم  بیرجند  شهردار ی  از  سالم 
به  جماران  چهارراه  سرعتگیر  به  نسبت  سریعتر 
سمت انتهای پاسدران دستور الزم را مبذول فرماید 
تا کاهش سرعت کمتر شود آوا چاپ کن تو را خدا
915...274   
با سالم  صدا وسیما یه لطف بکنه شبکه های 
بهدان  خنگ  آباد،  اسماعیل  روستای  تلویزیونی 
کنید  محبت  مبارک  ماه  این  توی  شده  قطع 
استفاده  معنوی  های  برنامه  از  تا  کنید  درست 

کنیم دعاگوی شما هستیم.
915....263
راهنمایی ورانندگی روبروی پارک توحید سر سه 
راه مسیری برای عبور ماشینهایی که مستقیم طی 
پشت  توقف  به  نیازی  تا  کرده  باز  میکنن  مسیر 
چراغ قرمز نباشه وتسهیل در رفتن ماشین ها بشود 
انتظار میرود این ابتکار عمل را در بلوار فرودگاه به 
سه راهی صیاد شیرازی بنمایندتا باتوجه به تردد 
زیاد ماشین ها در ان مسیر ،ماشین هایی که قصد 

میدان ازادی دارند پشت چراغ قرمز معطل نشوند
ارسالی به تلگرام آوا

بازشماری آراء 4 شهر خراسان جنوبی

صدا و سیما- آراء شورای اسالمی در 4 شهر خراسان جنوبی مجدد شمارش شد. دبیر هیات نظارت عالی بر انتخابات شوراهای اسالمی استان نهبندان، 
شوسف، گزیک و اسفدن را شهرهایی اعالم کرد که آراء در آنها مجدد شمارش شد.به گفته غیرتی با شمارش آراء منتخبان شوراها در گزیک و اسفدن 
تغییر کرد.وی افزود: در نهبندان و شوسف منتخبان شوراها همان افراد قبلی هستند.وی گفت: در دو روستای استان هم شمارش آراء مجدد صورت گرفت.

 میزگرد تخصصی امر به معروف و نهی از منکر 

نبود فضای معنوی و فرهنگی در جامعه یکی از علل وقوع خالف و بزهکاری است 

 لزوم همگانی کردن امر به معروف و نهی از منکر

 میزگرد تخصصی امر به معروف و نهی از منکر 
با حضور 2 عضو ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر خراسان جنوبی، کارشناس امور دینی و نیز 
خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسالمی در بیرجند 
برگزار شد، مهمانان در این نشست، همگانی کردن 
این 2 فریضه الهی را یکی از راهکارهای احیای آن 

عنوان کردند.
در این میزگرد شرکت کنندگان به فراهم کردن 
یکی  عنوان  به  جوانان  ازدواج  تسهیل  شرایط 
از مصداق های امر به معروف و نهی از منکر ، 
کاهش جرایم با تذکر لسانی آمران به معروف، رفع 
کمبود بودجه در این ارتباط و اجرای این فریضه 

توسط همه دستگاه ها و ... تاکید کردند.
این میز گرد با هدف ترویج 2 فریضه الهی یاد شده 
همزمان با ماه مبارک رمضان و ارایه راهکارهای 
احیای آن با رویکرد گفتمان سازی در الگوهای 
غالمحسین  االسالم  حجت  حضور  با  رفتاری 
نوفرستی، نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا)ع( 
خراسان جنوبی و کارشناس مذهبی و سرهنگ 
علی قاسمی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر و فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( و محمد رضا 
فخر معاون دولت به مردم ستاد امر به معروف و 

نهی از منکر استان برگزار شد.

 تشکیل نظام اسالمی
 باالترین معروف هاست

نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا)ع( خراسان 
جنوبی در این میز گرد گفت: از دیدگاه اسالم و 
عالمان دین تشکیل نظام اسالمی جزو باالترین 
معروف هاست زیرا در پناه این نظام دیگر معروف 
االسالم  گیرند.حجت  می  قرار  توجه  مورد  ها 
اسالمی  انقالب  افزود:  نوفرستی،  غالمحسین 
از  برگرفته  )ره(  خمینی  امام  رهبری  به  ایران 
تحقق تشکیل نظام اسالمی است و هرکسی در 
این ارتباط به دنبال حفظ ارزش های نظام است 
مطمئنا باالترین فریضه ها را انجام می دهد.به 
گفته وی در مقابل حافظان نظام، کسانی که در 
زمینه منکرها و منعیات الهی فعالیت می کنند و با 
ترویج آن قصد فروپاشی نظام اسالمی را دارند از 
دیدگاه اسالم بزرگترین منکر ها را انجام می دهند.

وی با اشاره به این سخن مقام معظم رهبری که 
فرمودند» حد نصاب امر به معروف و نهی از منکر 
را به مسایل کوچک و فردی اختصاص ندهیم« 
افزود: دلسوزان نظام باید در نظر داشته باشند که 
که  نکنند  متفرقه  مسایل  مشغول  آنقدر  را  خود 
االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  بیفتند.به  اصل  از 
نوفرستی ادامه داد: امروزه توجه به فرهنگ نماز 
نقطه  عنوان  به  آن  سازی  فرهنگ  و  جامعه  در 
دارد و در کنار آن  با خدا ضرورت  وصل جامعه 
رمضان  مبارک  ماه  در  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
در  بسزایی  نقش  تواند  ها می  معروف  بازخوانی 
این زمینه داشته باشد.این کارشناس مذهبی اظهار 
کرد: آنچه انسان را در راستای کمال به پیش می 
برد معروف است که وظیفه همه است در امر به 
معروف کوشا باشند و آنچه که خداوند بندگانش 
را از آن نهی کرده جزو منکر ها به حساب می 
از  نهی  در  باید  اسالمی  نظام  دلسوزان  که  آیند 
منکر از هیچ تالشی در جامعه چشم پوشی نکنند.

امر به معروف و نهی از منکر
 یک تکلیف الهی است

به  امر  کرد:  تصریح  نوفرستی،  االسالم  حجت 

الهی است  تکلیف  از منکر یک  نهی  معروف و 
جامعه  آحاد  و  شود  می  جامعه  افراد  متوجه  که 
باید عالم به معروف و منکر باشند.به گفته وی، 
هر کسی که احساس می کند نسبت به مصادیق 
امر به معروف و نهی از منکر عالم است تکلیف 
دارد که آمر و ناهی باشد تا جامعه رشد و تعالی 
پیدا کند و از آلودگی ها حفظ شود.وی اظهار کرد: 
امر به معروف و نهی از منکر باید صادقانه باشد 
که این صداقت خود باعث جذب افرادی می شود 
که موجب منکر شده اند.نماینده ولی فقیه در سپاه 
انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه 
در انجام این تکلیف الهی باید عالم باشیم، افزود: 
طبق گفته امام حسن عسکری )ع( نصیحت یا 
همان امر و نهی به معروف و منکر باید به گونه 

بیان  با  افراد حفظ شود.وی  آبروی  باشد که  ای 
اینکه اگر راه های انجام صحیح امر به معروف 
آن  های  برکت  و  آثار  بیابیم  را  منکر  از  نهی  و 
روشن خواهد شد، عنوان کرد: بدون شک با انجام 
صحیح آن باعث پویایی نظام اسالمی خواهیم شد.

 امر به معروف و نهی از منکر
 نیازمند سازمان منسجم است

به  امر  اینکه  به  اشاره  با  مذهبی  کارشناس  این 
معروف و نهی از منکر نیاز به سازماندهی معین 
دارد، اظهار کرد: بدون شک این سازمان مدون 
همان نظام اسالمی است که این 2 فریضه الهی 
سازی شود.حجت  پیاده  نظام  این  قالب  در  باید 
االسالم نوفرستی بیان کرد: در نظام اسالمی باید 
از میان امت حزب اهلل کسانی باشند که مردم را به 
خیر دعوت و از بدی ها نهی کنند که این دعوت به 
خیر مسلما موجب رستگاری مردم و جامعه خواهد 
شد.به گفته وی طبق اصل هشتم قانون اساسی 
به  امر  به خیر،  ایران، دعوت  اسالمی  جمهوری 
معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی در جامعه 
است که دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به 

دولت وظایفی معین را باید دنبال کنند.

تسهیل کردن ازدواج جوانان
 از مصادیق امر به معروف است

به معروف و نهی  امر  پایه ریزی  داد:  ادامه  وی 
از منکر در جامعه بدون شک نقش مستقیمی در 
تبع آن جامعه  به  و  پایه های خانواده  استحکام 

خواهد گذاشت و از آنجا که خانواده محل آرامش 
رحمت و عشق است تسهیل سازی ازدواج جوانان 
یکی از مهمترین مصادیق این فریضه الهی خواهد 
فرهنگ  این  در جامعه  اگر  تاکید کرد:  بود. وی 
از  یکی  عنوان  به  ازدواج  و  شود  سازی  زمینه 
بزرگترین معروف ها در جامعه جای بگیرد حتما 
مودت و آرامش در جامعه نقش نمایی خواهد کرد.

وی اظهار کرد: همه تکلیف داریم زمینه ازدواج 
جوانان را در جامعه فراهم کنیم، اگر آحاد جامعه 
زندگی  هم  خداوند  کنند  تالش  زمینه  این  در 
جوانان را بیمه می کند و این وعده الهی است.به 
گفته وی در این ارتباط مرد و زن هم باید نسبت 
به هم دلسوز باشند و در راستای کمال یکدیگر 
حرکت کنند تا بدی هایشان نسبت به یکدیگر 

پوشانده شود.وی افزود: اگر آرامش و آسایشی در 
نظام اسالمی وجود دارد وامدار خون 230 هزار 
شهید جان برکف است که با رشادت های خود 
االسالم  را سیراب کردند.حجت  انقالب  درخت 
نوفرستی تصریح کرد: امیدواریم با حفظ کرامت 
انسانی، پایبندی به نظام اسالمی و تالش در هر 
چیزی که منجر به کمال انسانی می شود بتوانیم 
جلوی آسیب های موجود در جامعه را بگیریم و 
در راستای حفظ نظام اسالمی با تقویت فرهنگ 

امر به معروف و نهی از منکر، گام برداریم.

 با افزایش تذکر لسانی 
امر به معروف جرایم کاهش می یابد

همچنین دبیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر 
محرم  و  رمضان  ماه  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
حضور مردم در مساجد و تکایا بیشتر می شود و 
مردم بیشتر به سمت خوبی ها و ارزشهای اسالمی 
و دینی می روند و در نتیجه وقوع جرم و جنایت در 
جامعه کاهش می یابد پس باید از رمضان و محرم 
به عنوان بهار امر به معروف نهی از منکر نام برد.

محیط  چه  هر  افزود:  قاسمی  علی  سرهنگ 
سالم ، معنوی و فرهنگی باشد و در بحث امر 
به معروف نهی از منکر تذکر لسانی بیشتر شود 
جرایم نیز کاهش می یابد و هرچه محیط آلوده 
و به ارزشها بی توجهی شود، زمینه تخلف و جرم 
نیز در جامعه افزایش می یابد.وی ادامه داد: در 
محیط هایی همانند مساجد به دلیل اینکه ارکان 
مسجد از جمله روحانی، نماز و قرآن وجود دارد 
وقوع منکر در آن نیست یا به حداقل می رسد 

از این رو باید تالش کنیم ارزش های اسالمی 
را از دوره پیش دبستانی ، دبستان و راهنمایی در 
جامعه پیاده کنیم تا جامعه ما از رفتن به سمت 
جرم و جنایت مصون بماند.وی از موازی کاری 
در اجرای برنامه های فرهنگی انتقاد کرد و گفت: 
جامعه  در  ها  برنامه  این  اجرای  حال  عین  در 
دارد. جرم  وقوع  از  پیشگیری  در  زیادی  تاثیر 

 ابزار فرهنگی در جامعه افزایش
 اما برنامه فرهنگی کاهش یافته است

فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی گفت: 
امروزه متاسفانه ساماندهی فرهنگی در جامعه با 
وجود افزایش ابزار فرهنگی کاهش یافته است و 

از طرفی موجب شده زمینه بی تفاوتی و ولنگاری 
را در جامعه شاهد باشیم.وی یادآور شد: ماه محرم 
و رمضان از ماه هایی است که انسان در این ماه 
بیشتر به سمت خدا می رود و همه مردم از جمله 
نویسندگان، مبلغان و دیگر افراد در حال تبلیغ و 
ترویج خوبی ها هستند از این رو فضای جامعه 
یک فضای معنوی و ارزشی می شود.وی افزود: 
هرچه خودسازی در جامعه بیشتر شود زمینه وقوع 
جرم و تخلف در جامعه کاهش می یابد و هرچه 
اوقات فراغت در زمینه مسائل معنوی بیشتر صرف 
شود جرائم در جامعه کمتر خواهد شد، امروزه در 
این زمینه تالش های زیادی صورت می گیرد اما 

هماهنگی الزم وجود ندارد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
جایگاه قانونی و ردیف بودجه ای ندارد

وی با بیان اینکه یکی از مشکالت نبود فعالیت 
ها در جهت ارتقای معنویت است گفت: نهادهایی 
تبلیغات  سازمان  و  جمعه  امام  دفتر  همچون 
اسالمی، اعتبار و بودجه ای برای اجرای امر به 
معروف و نهی از منکر ندارد و فقط از قدرت و نفوذ 

خود در این امر استفاده می کنند.

 نبود فضای معنوی و فرهنگی در جامعه 
یکی از علل وقوع خالف و بزهکاری است

 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
ادامه داد: باید کاری کنیم که محیط جامعه معنوی 
شود و برای آن برنامه داشته باشیم و از افرادی 

که خود اهل عمل باشند در سوق دادن مردم به 
سمت معنویت استفاده کنیم. وی سه رکن اصلی 
امر به معروف و نهی از منکر را ایمان، آموزش و 
عمل دانست و گفت: خانواده هایی که این ارکان 
را دارند،آنها بیمه شده هستند و همچنین مراکز 
آموزشی که به این سه اصل عمل کردند موفق 
بوده اند.وی افزود: در گذشته به دلیل اینکه ساختار 
و سازمانی وجود نداشت برای انسجام آن ستاد 
احیای امر به معروف در کشور تشکیل شد و در 
مجموعه بسیج و سپاه نیز معاونت امر به معروف و 
نهی از منکر راه اندازی شد که وظیفه ستاد برنامه 
ریزی و پشتیبانی است که در امر برنامه ریزی 
نگرفته  صورت  الزم  پشتیبانی  اما  بودند  موفق 
است.وی اضافه کرد: در این ارتباط ساماندهی نیز 
انجام شده طوری که در همه دستگاه ها، ادارهها، 
سازمان ها و مساجد، شورای امر به معروف و نهی 
از منکر تشکیل شده است و شورا نیز به اقتضای 
محله، گروه های طالیه دار امر به معروف و نهی 
از منکر را تشکیل داده ، پس به نتیجه می رسیم 
که در این راستا برنامه ، ساختار و مجری وجود 
دارد اما حمایت الزم نیست.این مسئول با اشاره 
به اینکه بعد از ابالغ قانون حمایت از امران به 
و  حقوقی  حمایت   ، منکر  از  ناهیان  و  معروف 
قضایی از افرادی که در این زمینه آموزش دیده 
کار  اینکه  دلیل  به  گفت:  شود،  می  انجام  اند 
فرهنکی و اجتماعی هزینه بر است با دست خالی 
فقط می توان در بحث تذکر لسانی امر به معروف 
و نهی از منکر گام برداشت.وی افزود: از آنجایی 
که در برنامه سال 96 و برنامه پنج ساله ششم 
توسعه ، بودجه ای برای اجرای این قانون در نظر 
گرفته نشده است باید از طریق خیرین و سازمان 
های مردم نهاد)سمن ها( حمایت مالی صورت 
گیرد و یا از بودجه فرهنگی ادارات که مبلغ اندکی 

است در این زمینه استفاده کرد.

 امر به معروف و نهی از منکر
 باید همگانی شود

عده  حاضر  حال  در  افزود:  قاسمی  سرهنگ 
از منکر  امر به معروف و نهی  ای معدودی کار 
فریضه،  این  اجرای  اگر  و  کنند  می  دنبال  را 
همگانی شود که نظر رهبر معظم انقالب و قانون 
خواهیم  موفق  زمینه  این  در  است،  همین  نیز 
راهکارهای  دنبال  به  باید  داد:  ادامه  شد.وی 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کردن  همگانی 
باشیم که این امر نیاز به فرهنگ سازی، آموزش 
و تغییر رویکرد دارد و از طرفی مراجع عظام هم 
در این زمینه باید به طور جدی ورود پیدا کنند.

 امر به معروف و نهی از منکر
 وظیفه همه دستگاه هاست 

معاون دولت به مردم ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر خراسان جنوبی هم در این میزگرد گفت: 
قانون برای اجرایی شدن مراتب امر به معروف 
ها  سازمان  همه  برای  تکلیفی  منکر  از  نهی  و 
افزود:  فخر  محمدرضا  است.  کرده  مشخص 
هر دستگاه اجرایی موظف است شورای امر به 
معروف و نهی از منکر سازمان خود را تشکیل 
مسئول  سازمان،  اجرایی  مقام  دهد،باالترین 
نیروی  اساس  بر  سازمانی  وهر  شوراست  این 
امر  گروه  چند  یا  یک  تواند  خود،می  امر  تحت 
به معروف داشته باشد. وی تاکید کرد: در گروه 
امر به  های دانشجویی گروه طالیه داران، کار 
مرتبط  در سازمان های  منکر  از  ونهی  معروف 

با دانشگاه را به عهده دارند و همچنین در حوزه 
دانش آموزی گروه یادآوران، وظیفه اجرای امر به 
معروف را دارند،یاوران معروف، در دیگر دستگاه 
افزود:  وی  دهند.  می  انجام  را  مهم  این  ها 
قانون   1394 سال  در  اسالمی  شورای  مجلس 
حمایت از آمران معرف و ناهیان از منکر را به 
تصویب رساند و شورای نگهبان هم آنرا تصویب 
کرد و آیین نامه اجرایی آن هم توسط ستاد امر 
از منکر کشور در آذر ماه 94  به معروف ونهی 
تصویب شد. وی اظهار کرد: این قانون در سال 
1395 به طور رسمی توسط ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر به دستگاه های اجرایی ابالغ شد 
تا هر فعالیتی که در راستای امر به معروف انجام 
، توسط این قانون حمایت می شود. وی اضافه 
کرد: طبق قانون امر به معروف و نهی از منکر 
بدون  و  بوده  علنی  که  است  رفتاری  به  ناظر 
تجسس مشخص شود، هیچ آمری حق تجسس 

در این راستا را ندارد. 

مراتب زبانی و نوشتاری امر به معروف و 
نهی از منکر وظیفه مردم و دولت است

فخر گفت: مراتب امر به معروف و نهی از منکر 
طبق قانون قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است 
که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم 
و دولت است و مرتبه عملی آن را قانون مشخص 
کرده و وظیفه دولت است. وی افزود: در اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر طبق قانون نمی توان 
متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل، حریم 
خصوصی و حقوق اشخاص شد مگر در مواردی 
که قانون تجویز کند. وی اظهار کرد: مکان هایی 
که بدون تجسس در معرض دید عموم هستند 
مثل قسمت مشترک آپارتمان، هتل، بیمارستان و 

وسایل نقلیه شامل حریم خصوصی نیست. 

 اجرای برنامه های ستاد امر به معروف 
مستلزم اختصاص بودجه است

وی با بیان اینکه برنامه های مربوط به ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر مستلزم بودجه است که 
بودجه  از  شده  داده  اجازه  دولت  به  قانون  طبق 
فرهنگی دستگاه های اجرایی به امر به معروف 
و نهی از منکر تخصیص یابد، ادامه داد: امر به 
معروف وظیفه همگانی است و هر دستگاهی باید 

در این حوزه به وظیفه اش عمل کند. 

 رسانه ها، مظلومیت واژه
 امر به معروف و نهی از منکر را جدا کنند

از  را  باید مظلومیت  ها  رسانه  کرد:  تصریح  وی 
واژه امر به معروف و نهی از منکر جدا کنند، امر 
به معروف و نهی از منکر یعنی گسترش خوبی 
و حذف بدی از جامعه است و مواردی که بطور 
مشخص معروف است توسط رسانه برجسته شود 
و منکر شاخص را شناخته و برای رفع آن اقدام 
کنند. فخر گفت: طبق اصل هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، معاونت هایی برای ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر در استان ها تعریف 
شد و تشکیل معاونت دولت به مردم ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر به این اصل بر می گردد. 

بحث  متولی  معاونت  این  شد:  یادآور  وی 
در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  به  مربوط 
های  ها،مرکز  اجرایی،دانشگاه  های  دستگاه 

آموزش عالی و آموزش و پرورش است.

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( وابسته به موسسه 
خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:
کالس های دروس تقویتی ابتدایی تا کنکور در کلیه پایه ها و تمامی دروس 

کالس های اوقات فراغت ابتدایی تا کنکور

آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده 3    تلفن : 32232940

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

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

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

شرکـت بازیافـت کـویر
مجری جمع آوری مواد قابل بازیافت 

)کاغذ، کارتن، بطری نوشابه، الک و...( 
از درب منازل ، ادارات و کارخانجات

 تحت نظارت شهرداری بیرجند
آدرس: تمامی غرفه های بازیافت سطح شهر
09157230885  /05632229042-3

برگزاری نماز جماعت
پذیرایی در فضای باز
پارکینگ اختصاصی
مکان: انتهای بلوار شهید آوینی
 روبروی دانشگاه پیام نور
مدیریت: 09153623556
بازدید: 09158629006
دفتر قرارداد: 09151614069
معلم 29

آماده برگزاری مجالس افطاری و عروسی 
با تخفیف و امتیازات ویژه   با ظرفیت 1000 نفر

گل و گیاه نسترن
انواع گل های آپارتمانی، رز پیوندی، 
تخفیف  با   / پیوندی  کاکتوس  انواع 

ویژه ارگان های دولتی و ادارات 
سم پاشی پذیرفته می شود

میدان آزادی - روبری درب پارک 
آزادی - نبش خیابان قائم 

09157565489

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
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امروز آخرین مهلت ثبت نام دوره های کاردانی به کارشناسی
 
ایسنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه بیش از 15 هزار داوطلب در دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 96 ثبت نام کردند،گفت: داوطلبان 
تا ساعت 24 امروز شنبه 13 خردادماه جاری فرصت دارند در این دوره ها ثبت نام کنند. دکتر حسین توکلی افزود: ثبت نام برای شرکت در این آزمون  روز یکشنبه هفتم 
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یادداشت

آثار شگفت آور کمک به 
فقیر ...

*  مهدی صفری

بسیار مهم زندگی مؤمن که  از کارهای  یکی 
و  اسالم )ص(  گرامی  رسول  و  خدا  تأکید  مورد 
در  باید  همیشه  که  است  )ع(  معصومین  ائّمه 
ی  مسئله  باشد،  او  ضروری  های  برنامه  لیست 
برآوردن حاجات مؤمنین و گره گشایی از زندگی 
آنهاست. اهمّیت این موضوع در حّدی است که 
پی بردن به آن از حد ظرفیت عقل آدمی خارج 
است. در حدیثی از پیامبر عزیز اسالم )ص( وارد 
دل  کس  »هر  فرمود:  حضرت  که  است  شده 
مؤمنی را شاد کند، مرا شاد نموده و هر که مرا 
شاد نماید خدا را شاد نموده است.« برابری شاد 
نمودن دل مؤمن با شادی خدا چیزی نیست که 
ما با عقل قاصر خود بتوانیم آن را درک نماییم. 
نیازمندتر  از همه  بین مردم جامعه، آن قشر که 
و کمک رسانی به آنها بر همه الزم و ضروری 
در  همتا  بی  خداوند  هستند.  جامعه  فقرا  است، 
انفاق  به  را  مؤمنین  کّرات  به  خود  نورانی  کالم 
سفارش  مستمندان  و  فقرا  به  رسانی  کمک  و 
فرموده است. از باب نمونه به یکی از آیات نورانی 
قرآن کریم در این زمینه اشاره می نمایم: خداوند 
بیانی بسیار  مهربان در سوره ی مبارکه بقره در 
ایمان  که  کسانی  ای  فرماید:  می  زیبا  و  لطیف 
آورده  بدست  بهترین چیزهایی که  از  اید،  آورده 
ایم،  از زمین برایتان بیرون آورده  از آنچه  اید و 
آن  ناحیه  از  نورانی  سفارشات  این  نمایید.  انفاق 
قدرت بی مثال، بیانگر اهمیت فوق العاده مسئله 
کمک رسانی به فقرا و تنگدستان است.  و لذا بر 
مؤمنین خدا باور است که در این جهت از خود 
گوش  با  و  نداده  نشان  سستی  و  تعلّل  ای  ذّره 
فرا  گوش  دلربای حضرت حق  به سخنان  جان 
دهند، تا در مقابل از آثار مفید و برکات مادی و 
معنوی آن بهره ی کافی و وافی را برده باشند. 
مؤمن در زندگی می کوشد که به خوشبختی هر 
دو سرا نائل آمده و با دستان خود آبادانی دنیا و 
آخرت را رقم زند ولی همواره بر سر راه جاّده ی 
با مانعی بزرگ روبرو است که چون  خوشبختی 
سد عظیمی در پیش روی اوست. آن مانع عظیم 
قسم  دشمن  او  رجیم،  شیطان  جز  نیست  کسی 
خورده ای است که هرگز در گمراه ساختن انسان ها 
و  بسته  را  همت  کمر  بلکه  نکرده  نشینی  عقب 
با طناب گمراهی،  تا  آمده  میدان  به  قوا  تمام  با 
چاه  در  و  دور  الهی  رحمت  آغوش  از  را  انسان 
تاریک هالک اخروی واقع سازد. شیطان دشمن 
بر  هدفش  که  است  خطرناکی  موجود  و  نابکار 
هم ریختن اساس خوشبختی دنیا و آخرت آدمی 
او دشمن  لذا به جرأت می توان گفت:  است، و 
شیطان  های  وسوسه  است.  انسان  یک  شماره 
انفاق و صدقه و کمک  از  ممکن است که مانع 
رسانی به فقیر شود، حّتی ممکن است در پرداخت 
زکات و خمس و سایر انفاق ها تأثیر سوء گذارد، 
و لذا نباید فریب وسوسه های پوچ و بی اساس 
او را بخوریم. در موضوع کمک رسانی به فقرا، 
ترفندی که شیطان به کار می بندد این است که 
به انسان وعده فقر و تهیدستی می دهد به این 
صورت که در دل آدمی وسوسه می کند که اگر 
انفاق کنی اموالت کم شده و در نتیجه خود دچار 
فقر و تنگدستی می شوی، ولی ما باید به هوش  
باشیم که این وسوسه ها پایه و اساسی ندارد و 
به هیچ وجه نباید به آن بها داد. خداوند بی نیاز 
باره به زیبایی  در کالم روح بخش خود در این 
می فرماید: شیطان شما را وعده ی تهیدستی می 
دهد و به زشتی وا می دارد و خداوند به شما وعده ی 
او وسعت  آمرزش و بخشش خود را می دهد و 
به  انفاق و صدقه  بنابراین ترک  داناست.  بخش 
از وسوسه های  تهیدستی  و  فقر  از  ترس  خاطر 
مسموم شیطان است و مؤمن هرگز نباید خود را 
به خاطر این فکر غلط از خصلت زیبایی کمک 
امام  روایتی  در  نماید.  محروم  فقیر  به  رسانی 
می  عالم  »خداوند  فرمود:  السالم(  )علیه  صادق 
را  دیگری  اینکه  مگر  نیست  چیز  هیچ  فرماید: 
موکل گرفتن آن کرده ام، مگر صدقه را، که آن 
را به دست خود می گیرم، حّتی اینکه مرد یا زن، 
خرمایی یا نصف خرمایی را صدقه می دهد، آن 
را تربیت می کنم و پرورش می دهم، همچنان 
و  کند  می  تربیت  را  خود  اسب  کّره  کسی  که 
چون روز قیامت به مالقات من رسد آن صدقه 
را خواهد دید در حالی مثل کوه احد می باشد.« 
6 ؛ یعنی خداوند بی نیاز آن صدقه را به گونه ای 
پرورش می دهد که گویا از یک کاه کوه ساخته 
باشند.« بنابراین شایسته است که ما مؤمنین از 
غافله خیر عقب نمانده و در این معامله سودمند 
سهیم باشیم.  در کتاب کافی آمده است که: امام 
صادق)علیه السالم( به فرزندش محمد فرمود: ای 
مقدار  ای چه  پولی که خرج کرده  آن  از  فرزندم 
دینار.  داد: چهل  است؟ محمد جواب  مانده  باقی 
را  تمامش  آورده و  بیرون  را  آنها  حضرت فرمود: 
صدقه بده. محمد گفت: غیر از این چهل دینار پول 
دیگری برای من باقی نمانده است. حضرت فرمود: 
تمام این پول ار صدقه بده، به یقین خدا جایگزین 
آن را به تو می دهد، مگر نمی دانی که هر چیزی 
کلیدی دارد و کلید روزی صدقه است، پس این 
چهل دینار را صدقه بده. محّمد همین کار را کرد. 
هنوز ده روز نگذشته بود که چهار هزار دینار از یک 
جایی به دست حضرت رسید. حضرت به فرزندش 
فرمود: ای پسرم ما چهل دینار در راه خدا دادیم 
و خدا در عوض چهار هزار دینار به ما برگرداند.

13 خرداد 

سخنرانی تاریخی امام در مدرسه فیضیه قم 

خرداد  با  برابر  ق   1383 سال  محرم  آغاز  در 
1342 ش، قم به صورت پایگاه ضد رژیم درآمده 
بود. در عصر عاشوراي  برپا  و شور خاصي در آن 
آن سال برابر با سیزدهم خرداد 1342 ش حضرت 
امام خمیني )ره( با حضور در مدرسه فیضیه، طي 
سخنان کوبنده اي، ضمن انتقاد شدید از رژیم پهلوي 
از  پرده  ایران،  اسرائیلي شاِه  آمریکایي و  اربابان  و 
جنایات طاغوت برداشتند. حضور مردم در سخنراني 
به اندازه اي بود که تمام صحن فیضیه و دارالشفاء، 
و  آستانه  میدان  معصومه،  حضرت  حرم  صحن 
سخنراني  پي  در  بود.  جمعیت  از  مملو  اطراف، 
افشاگرانه حضرت امام، در سحرگاه پانزدهم خرداد 
خانه  به  ستمشاهي  رژیم  دژخیمان   ،1342 سال 
ساده و بي آالیش امام در قم یورش برده و امام را 
دستگیر و دور از چشم مردم به زنداني در تهران 
منتقل کردند. هنوز چند ساعتي از این حادثه نگذشته 
بود که فریاد مردم معترض و انقالبي، علیه حکومت 
دیکتاتوري شاه بلند شد و خواستار برقراري حکومت 
اسالمي و پایان دادن به رژیم ستمشاهي شدند. به 
همین جرم بود که گلوله هاي برخاسته از خشم و 
مسلمان  هزاران  قلب  شاه،  ننگین  حکومت  کینه 
انقالبي بپاخاسته را در این روز نشانه رفت و با به 
جاوید  و  خونبار  قیام  آنان،  کشیدن  خون  و  خاک 

پانزدهم خرداد 42 شکل گرفت.

مناسبت ها
گفتگوی آوا با حجت االسالم حسینی مسئول کانون بسیج هنرمندان بیرجند :

 جامعه روزه دار بر خود متکی خواهد بود
سیده الهام حسینی- رمضان بیشتر از آنکه یک 
است.  خواستنی  البته  و  محکم  ای  عقیده  باشد  “ماه” 
سواالتی   ، خداوند  مهمانی  ماه  در  حضور  با  همزمان 
درباره این ماه در ذهن هر فرد مسلمانی شکل می گیرد 
ُة االسالم  که برای دریافت پاسخ بخشی از آنان با ُحجَّ
عنوان  وی  کردیم.  گفتگو  اسفادی  حسینی  ابراهیم 
خداوند  های  نام  از  رمضان  که  شده  گفته  کند:  می 
متعال است و اما در اصطالح فقهی رمضان به نهمین 
ماه سال قمری گفته می شود که بر انسان های بالغ و 
با شرائطی که در رساله های عملیه ذکر شده،  ُمکلّف 
اشاره  با  وی  بگیرند.  روزه  را  ماه  این  که  است  واجب 
به این که علت نامگذاری رمضان به این نام مصادف 
ادامه  است  بوده  خورشید  گرمای  شدت  با  آن  بودن 
است  خورشید  تابش  شدت  معنای  به  َرَمَض  دهد:  می 
و گرمای شدید خورشید هم باعث سوختن می شود، لذا 
بخاطر این که ماه رمضان به تعبیر روایات ماه گناه سوزی 
است این ماه به رمضان نامگذاری شده است. حسینی در 
تایید سخنانش به روایت نبی اکرم اسالم)ص( در کتاب 
مستدرک الوسائل اشاره می کند که ایشان می فرمایند: “ 
رمضان ماه گناه سوزی است و خداوند در این ماه گناهان 

بندگان را میسوزاند و می بخشد. “

روزه در امت های پیشین نیز بوده است

بیان  روزه  و  صوم  واژه  دو  درباره  همچنین  وی 
می کند: در لغت به معنای خود داری اِمساک و ترک 
مطلق چیزها و خود داری از عمل است، اعم از خوردن، 
که  قید  این  با  البته  و سخنی،  یا هر عمل  و  آشامیدن 
خود داری، پرهیز و امساک از کارهای مخصوصی که 
دل انسان مشتاق آن باشد و اشتهای آن را داشته باشد. 
از  است  عبارت  اسالم  شریعت  اصطالح  در  البته  که 
خود داری، امساک و پرهیز از چیزهایی خاص در مدت 
هنرمندان  بسیج  کانون  مسئول  خاص.  و  معین  زمانی 
نیز  پیشین  های  امت  در  روزه  که  این  بیان  با  بیرجند 
بوده است عنوان می کند: قرآن مجید هم در آیه 183 
و  کرده  اشاره  موضوع  این  به  بقره  مبارکه  سوره 
می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما 
همانطور  است  شده  واجب  و  فرض  یعنی  شده،  نوشته 
شده  نوشته  پیشینیان  و  شما  از  قبل  های  امت  بر  که 
است. به گفته وی از تورات و انجیل هم بر می آید که 
روزه در بین یهود و نصارا نیز بوده است اما شکل روزه 
آنها با روزه ای که ما می گیریم که یک ماه رمضان در 
سال هست متفاوت بوده، به عنوان مثال بعضی از اقوام 

و ملل گذشته هنگام رو برو شدن با غم و ُغصه و اندوه 
روزه می گرفتند. در تورات هم آمده است که حضرت 
موسی )ع( 40 روز روزه داشت. حتی بت پرستان هند 
نیز به عبادتی به نام روزه معتقد بوده و اکنون نیز طبق 

عقاید و رسوم خود روزه می گیرند.

کامل ترین اثر و فایده روزه 
تحصیل تقوا است

وی تاریخ نازل شدن حکم وجوب روزه در دین اسالم 
را روز دوم شعبان سال دوم هجری قمری می داند و 
اقدس  ذات  طرف  از  که  حکمی  هر  قطعًا  افزاید:  می 
انسان  بر  که  عبادتی  هر  و  آمده  بشریت  برای  الهی 
فرض و واجب شده است دارای اثر و فایده ای هست. 
فرد  از یک  که  این  بر  تاکید  با  مذهبی  کارشناس  این 
حکیم هم همین انتظار می رود که کارها و اقداماتش 
روزه  دهد:  می  ادامه  نباشد  فایده  و  اثر  فلسفه،  بدون 
که  همانطور  نیست،  مستثنی  کلی  قاعده  این  از  هم 
 183 شریفه  آیه  پایانی  فراز  مجید،  قرآن  در  خداوند 
فایده  و  اثر  ترین  کامل  و  ترین  جامع  به  بقره  سوره 
فرماید،  اشاره می  است  تقوا  روزه که همان تحصیل 
ناهنجاری ها و  تمام  چرا که وقتی تقوی حاصل شد 
انسان  و  شده  مرتفع  بشری  زندگی  های  نابسامانی 
قرار می گیرد و در  الهی  بندگی  در مسیر عبودیت و 
و  “جن  میفرماید:  خداوند  که  خلقت  از  هدف  نتیجه 
انس را جز برای پرستش خلق نکردیم” تحقق میابد.

دروازه ورود به عبادت روزه است

حجت االسالم حسینی به آثار معنوی و تربیتی روزه 
اشاره می کند و می گوید: روزه در حقیقت روح معنوی 
اراده  نیز  و  کرده  تقویت  را  دار  روزه  انسان  ایمانی  و 
ها  لغزش  و  گناهان  و  معاصی  از  اجتناب  در  را  انسان 
قوی و نیرومند می کند. پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: 
به  ورود  دروازه  و  است  دروازه  و  در  چیزی  هر  برای 
عبادت روزه است، یعنی خود سازی و مقاومت در انجام 
عبادات را از روزه باید شروع کرد و در اثر معنوی باالی 
هم  دار  روزه  خواب  فرمایند:  می  که  بس  همین  روزه 
عبادت است، و یا در حدیث قدسی خداوند می فرماید: 
هر عمل عبادی مثاًل 10 یا 70 برابر ثواب دارد ولی ثواب 
و پاداش روزه بر مِن خداست و پاداش روزه دار مستقیمًا 
خود مِن خدا هستم.   حسینی با اشاره به آثار اجتماعی 
برادری  و  همبستگی  تعادل،  جامعه،  تهذیب  مانند  روزه 
استحکام  موجب  روزه  کند:  می  اضافه  مسلمانان  بین 
رذائل  های  پایه  انهدام  و  اخالقی  فضائل  های  پایه 

اخالقی از قبیل فسق، فجور، فحشا و جنایت می شود.

خداوند روزه را واجب کرد 
تا غنی و فقیر با هم مساوی باشند

وی یکی دیگر از نتایج مهم روزه را برانگیختن حس 
هم دردی نسبت به مستمندان و هم نوعان تنگ دست 
و فقیران اعالم می کند و خاطرنشان می کند: روایتی  

درباره  از حضرت  شده  نقل  امام حسن عسکری)ع(  از 
وجوب روزه سؤال شد که حضرت در جواب فرمودند: به 
خاطر این که ثروتمند درد گرسنگی را دریابد و به فقیر 
خداوند  فرمودند:  صادق)ع(  امام  همچنین  کند،  توجه 
روزه را واجب کرد تا غنی و فقیر با هم مساوی باشند و 
بدان جهت که غنی رنج گرسنگی را لمس نکرده است 
قدرت  خواسته  چیزی  گاه  هر  و  کند  توجه  فقیر  به  تا 
خواسته  خداوند  لذا  است  داشته  را  آن  آوردن  بدست 
است که میان بندگانش یکنواختی بوجود آید و خواسته 
است که ثروتمندان طعم گرسنگی را بچشند و اگر جزء 

این بود ثروتمند بر مستمند و گرسنه رحم نمی کرد.

جامعه با افراد روزه دار 
بر خود متکی خواهد بود

بر  تاکید  با  بیرجند  هنرمندان  بسیج  کانون  مسئول 
و  اسراف  مقابل  در  محکم  است  سّدی  روزه  که  این 
از  طبقاتی  شکاف  و  تبعیض  عدم  موجب  نیز  و  تبذیر 
نظر اقتصادی و مادی می باشد بیان می کند: روزه به 
انسان قناعت و مناعت طبع را می آموزد و در نتیجه 
نیاز است تن به ذلت  از دیگران بی  انسان قانع  چون 
و خواری نمی دهد و جامعه ای هم که از آحاد چنین 
خود  در  را  قناعت  روح  باشد  گرفته  شکل  افرادی 
می پروراند و بر خود متکی خواهد بود. این کارشناس 
و  جسم  بهداشت  لحاظ  از  روزه  گوید:  می  مذهبی 
پاکسازی  و  معده  سالمت  در  مخصوصًا  بدن  سالمت 
ایجاد  باعث  است  ممکن  که  غذاهایی  انواع  از  آن 
تأثیر بسیاری دارد، چون  بیماری های گوناگون گردد 
بدن  اندام  پرکار  اعضای  از  گوارش  دستگاه  و  معده 
است و با سه وعده غذا که معمول مردم است تقریبا 
تحلیل،  هضم،  مشعول  روز  شبانه  ساعات  تمام  ًدر 
از  که  شود  می  باعث  روزه  و  باشد  می  دفع  و  جذب 
فرسودگی  از  کرده،  استراحت  عضو  این  طرف  یک 
ایام  بقیه  برای  بگیرد  ای  تازه  نیروی  و  بماند  مصون 
سال و از طرف دیگر ذخائر چربی های زیان بار بدن 
خود  سخن  پایان  در  یابد.وی  کاهش  و  رفته  تحلیل 
این موضوع  به  آیا هیچ  تمام کرد که  این سوال  با  را 
ن  رمضا مبارک  ه  ما ر  د ا  چر که  ید  ا ه  کرد فکر 
مشاجرات  و  اختالفات  و  اجتماعی  های  ری  هنجا نا
ها،  پاسگاه  ها،  دادگاه  کمتر،  خانوادگی  و  اجتماعی 
تر،  خلوت  ها  داروخانه  و  بیمارستانها  ها،  درمانگاه 
و  امنیتی  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  قضات، 

همچنین اطباء و پزشکان کم کار تر هستند...؟!

14 خرداد

ارتحال جانسوز » امام خمیني )ره( «

حضرت  روز  زاد  در  خمیني)ره(  امام  حضرت 
زهرا )س( در 20 جمادي  الثاني 1320 ق برابر با 
اول مهر 1281 ش در خمین به دنیا آمدند. هنوز 
پنج ماه از تولد این عزیز نگذشته بود که پدرشان، 
سیدمصطفي، از علماي آن دیار به دست خوانین 
منطقه به شهادت رسید. آن حضرت تحت تکفُّل 
تحصیل  از  پس  خود،  بزرگ  برادر  و  عمه  مادر، 
مقدمات در خمین راهي اراک گردید و از محضر 
حاج شیخ عبدالکریم حائري استفاده برد. با مهاجرت 
به  و  رفتند  قم  به  نیز  امام  قم، حضرت  به  استاد 
ارتحال  از  پرداختند. پس  تکمیل تحصیالت خود 
آیت  ا... بروجردي، زندگي سیاسي امام، وارد مرحله 
جدیدي شده و حوادث آینده، ایشان را به دشمن 
شماره یک رژیم پهلوي تبدیل کرد. سخنراني هاي 
پرشور و افشاگري هاي کوبنده ایشان، رژیم را رسوا 
مي نمود تا این که در اعتراض به تصویب الیحه 
رژیم  علیه  شدیداللحني  سخنراني  کاپیتوالسیون، 
ایراد فرمود و چند روز بعد از آن در آبان 1343 به 
ترکیه و سپس عراق تبعید شدند. این تبعید بیش از 
14 سال به طول انجامید. امام که از خارج از کشور 
حوادث ایران را تعقیب مي نمودند و انقالب را هدایت 
 12 در  سرانجام  مردم،  پایداري  اثر  بر  مي کردند، 
بهمن سال 57 وارد ایران شده و پس از چند روز، به 
رهبري ایشان، نظام شاهنشاهي ساقط شد. حوادث 
سال هاي پس از انقالب اسالمي تا رحلت معظم له، 
فصل پرشوري در تاریخ حماسي جمهوري اسالمي 
ایران را تشکیل مي دهد. سرانجام رهبر کبیر انقالب 
اسالمي و بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران، پس از 
سال ها مبارزه در راه حق و متجلي ساختن اسالم 
حقیقي در میان جوامع اسالمي و بشري و ستیز دائم 
با کفر و استکبار جهاني، در شامگاه روز سیزدهم 
خرداد سال 1368ش به ملکوت اعلي پیوست و 
و  شجاع ترین  بزرگ ترین،  ماتم  در  اسالم  جهان 
آگاه ترین مرجع و رهبر اسالمي، به سوگ نشست. 
خبر رحلت این قائد عظیم الشأن در بامداد روز 14 
خردادماه 1368 اعالم شد و قلب ماالمال از عشق 
مردم به آن حضرت را به ماتمي جانکاه فرو برد.

15 خرداد 

سالگرد قیام خونین

رهبر  دستگیری  خبر  خرداد  پانزده  صبحگاه 
رسید.  شهرها  دیگر  و  مشهد  تهران،  به  انقالب 
جمعیت انبوهی در حوالی بازار تهران و مرکز شهر 
گرد آمده و با شعار »یا مرگ یا خمینی« به سوی 
کاخ شاه به حرکت درآمدند. پانزده خرداد 42 مبدأ 
ایران بود. شاه دو روز بعد  انقالب اسالمی مردم 
اقدامی  بلوا و  را  قیام مردم  از نهضت 15 خرداد، 
وحشیانه، و نتیجه اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه نامید 
و سعی کرد تا آن را به خارج از مرزها و کسانی 
همچون جمال عبدالناصر نسبت دهد. اما در نهایت 
با دستگیری رهبر نهضت و کشتار وحشیانه مردم 
در روز پانزده خرداد 42، قیام ظاهراً سرکوب شد.

وقتی امام به تاج شاهی تیراندازی کرد
در  زیادی  خاطرات  خمینی  امام  پیرامون  حال  به  تا 
خاطراتی  است.  شده  منتشر  متعددی  مجالت  و  کتب 
آنچه  آن.  از  بعد  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پیش 
آقاي سرهنگ سیدجعفر  خاطرات  روی شماست  پیش 
فرهنگي  ماهنامه  در  که  است  پور سجادي  )نورالدین(  
صفحه   1387 ماه  خرداد  اول  شماره  یادآور،  تاریخي 

130 و131 منتشر شده است:
)از  اردبیلي  موسوي  سیدجعفر  میر  حاج  آیت ا... 
و  تهران  و  قم  زبردست  و  فاضل  واعظان  و  مدرسان 
طباطبایي  عالمه  و  لنکراني  مرحوم  دیرین  یاران  از 
 30 )مورخ  اینجانب  با  گفتگو  در  صاحب المیزان( 
روزی  لنکراني  مرحوم  داشتند:  اظهار   )1381 مرداد 

مي کرد: تعریف  ما  براي 
آقا  حاج  آیت ا...  حضرت  افتخار  به  مي خواهم 
بدهم.  کرج  باغ  در  بزرگي  مهماني  خمیني،  روح ا... 
بود؛  امام  دستگیري  از  قبل  سال  سه  دو  مسئله  این 
)فروردین  بروجردي  آیت ا...  مرحوم  فوت  از  بعد 
آن   .1342 خرداد   15 کشتار  وقوع  از  قبل  و   )1340
و  مي شناختند  خواص  تنها  را  خمیني  آقاي  زمان، 
هم  من  بودند.  نشده  آشنا  ایشان  با  هنوز  مردم  عامه 
این  در  گفتند:  لنکراني  آقاي  نداشتم.  آشنایي  امام  با 
و  بوده  خمیني  آیت ا...  هم شأن  که  را  کسي  مهماني، 
کند،  و صحبت  بزند  اصطالح گپ  به  ایشان  با  بتواند 
جز دایي تو، آیت ا... شیخ محمدتقي آملي نمي شناسم. 
شما آقاي آملي را دعوت کنید که در مهماني شرکت 

کرده و با حاج آقا روح ا... دیدار و گفتگو کنند.
به  دیر  خیلي  را  لنکراني  آقاي  دعوت  متأسفانه  من 
رغم  به  ایشان  نتیجه،  در  و  رساندم  آملي  آقاي  گوش 
مهماني  آن  در  نتوانست  دیدار،  این  به  خود  عالقه 
خیلي  آملي  مرحوم  هم  مسئله  این  سر  یابد.  حضور 
تنگ،  وقت  این  در  من  که  من عصباني شد  از دست 
چرا  و  ندارم  را  کرج  به  حرکت  براي  مناسب  وسیله 
آملي  آقاي  باري،  دادي؟!  خبر  من  به  دیر  این قدر 
مهماني  آن  در  من  خود  ولي  کنند،  شرکت  نتوانستند 
باشکوه حضور یافتم. سر سفره، روي کنجکاوي، تعداد 
بین  در  تن مي شدند.   90 بر  بالغ  که شمردم  را  حضار 

شخص  بر  عالوه  هست،  یادم  که  آنجا  تا  مهمانان 
کرج  و  تهران  و  قم  شخصیت هاي  از  کساني  امام، 
امام(  )داماد  اشراقي  شهاب الدین  حاج آقا  مرحوم  نظیر 
داشتند.  حضور  شاه حسیني  حسین  و  زرندي  آقایان  و 
فرزند امام، حاج  آقا مصطفي، آن روز تشریف نداشت. 
کرج(  اوقاف  رئیس  )من جمله  کرج  ادارات  رؤساي  از 
نیز مخصوصًا دعوت شده و همگي در ضیافت شرکت 
لنکراني  را، چنانکه گفتم، مرحوم  این مهماني  داشتند. 
از  افراد  بود.  کرده  برگزار  خمیني  آیت ا...  افتخار  به 
پیش از ظهر به منزل لنکراني آمدند و ناهار را هم در 
همان جا صرف کردند. پس از صرف ناهار، طرف هاي 
عصر بود که صحبت از یکي از کتاب هاي شیخ محمد 
مهم  رجال  از  و  مشهور  عبده  جالل  دکتر  )پدر  عبده 
دادگستري عصر پهلوي( به میان آمد و بعضي از حضار 
در حالي که کتاب عبده دست به دست مي شد، با آب 
و تاب شروع به تعریف از کتاب مزبور کردند. امام که 
ببینیم. کتاب را به  ساکت نشسته بودند، گفتند: بدهید 
ایشان دادند و ایشان مدتي آن را ورق زد و مطالب آن 
را نگاه کرد و سپس ژست خاصي از خود نشان داد که 

تحسین  و  تمجید  همه  آن  مستحق  کتاب،  این  یعني 
که شما مي کنید نیست!

این  آقا!  حضرت  که:  داشت  اظهار  لنکراني  آقاي 
کتاب در حد حضرت عالي نیست. این را براي دانشگاه 
دوره  براي  دانشجویان  که  بوده  این  قصد  و  نوشته اند 
گفتند:  ظاهراً  خمیني  آقاي  بگیرند.  فرا  را  آن  دکترا 
خوب، اگر براي این مرحله نوشته شده، اشکالي ندارد. 
آقا  این  گفتم  خود  با  نمي شناختم  را  امام  که  بنده 
کیست که فردي چون شیخ محمد عبده را نیز از حیث 
فضل و دانش قبول ندارد! و این براي من جالب بود.

با  که  شنیدم  لنکراني  از  من  مجلس  آن  در  باري، 
وجود حاج آقا روح ا...، معني ندارد کسي داعیه مرجعیت 
روز  همان  که  است  این  جالب  نکته  باشد.  داشته 
تیراندازي  مسابقه  یک  حضار،  بین  غروب،  طرف هاي 
آن  در  نهایتًا  هم  امام  که  شد  برگزار  بادي  تفنگ  با 
سیگار،  جعبه  )یا  کبریت  قوطي  یک  جستند،  شرکت 
تردید از من است( گذاشتند و قرار شد از فاصله حدوداً 
هشت متري به آن شلیک کنند. به نظرم مي آید روي 
وجود  تاج  از  عکسي  سیگار(،  جعبه  )یا  کبریت  قوطي 

خالل  در  مي گرفتند!  نشانه  را  همان  افراد،  و  داشت 
تیراندازي امام نیز اظهار تمایل کردند که در تیراندازي 
تیر   5 و  ببینم  گفتند  و  گرفتند  را  تفنگ  کنند.  شرکت 
)تاج  به هدف  که همگي  کردند  شلیک  پشت سر هم 
یاد  در  خوب  را  تاج  نشانه  کرد.  اصابت  شاهنشاهي( 
دارم، زیرا بعدها با تذکر آن خاطره مي گفتیم: این حاج 
آقا مثل اینکه از روز اول با تاج شاهی مخالف بود که 

اینگونه دقیق به خال هدف زد!
به  فکر مي کنم  لنکراني  آقاي  تیرها،  اصابت  از  پس 
علت اینکه ترسیدند یک موقع مبادا امام را چشم کنند؛ 
تیرهایمان کم  بفرمایید  مرحمت  آقا،  و گفت:  آمد  جلو 
است، دیگران هم استفاده کنند. مشاهده این صحنه از 
امام، براي دومین بار ما را به شگفتي برد که، عجب! 
است!  بلد  هم  تیراندازي  که  است  مجتهدي  چه  این 
در  باشد؛  هم  تیرانداز  مجتهد،  بودم  ندیده  من  چون 
مورد برخي از امامان نظیر امام باقر علیه السالم حدیثي 
تیراندازي  اموي  خلیفه  حضور  در  که  بودیم  شنیده 
بزرگواران هم  نواب آن  بین  اینکه در  اما  بودند،  کرده 
تیراندازان مسلطي یافت شوند، براي ما تازگي داشت. 
بعد گویا صحبت شد که حاج آقا روح ا... در فن شنا نیز 
اجازه  لباسشان  و  مقام  و  موقعیت  ولي  استادند  کامالً  

نمي دهد در مسابقه شنا هم شرکت کنند.
شاهد  لنکراني  آقاي  باغ  در  امام  از  دیگري  صحنه 
با روحیه مستقل و ضد  بوده ام که نقل آن در آشنایي 
سر  نیز  بار  این  ماجرا،  نیست.  بي فایده  امام  اجنبي 
سفره غذا )شام( اتفاق افتاد. آقاي خمیني باالي سفره 
حضور  نیز  دیگر  تن  چند  ایشان  جز  و  بودند  نشسته 
نیست.  یادم  در  اینک  قضیه  مفصل  شرح  داشتند. 
به قول معروف،  و  بود  از حضار که شیفته غرب  یکي 
کارهاي  از  تاب  و  آب  با  داشت.  تشریف  غرب زده 
تعریف  پیشرفت  و  ترقي  مظاهر  عنوان  به  غربي ها 
بودند،  غذا  صرف  مشغول  که  حالي  در  آقا  مي کرد. 
ناخوش،  پدر   فرمودند:  غیظ  با  و  برداشتند  سر  ناگهان 
مثل این است که جد و آبادش آنجا به دنیا آمده و آنجا 
آنجا  فرهنگ  مرعوب  قدر،  این  که  است  کرده  زندگي 
شده و از آنها تعریف و تمجید مي کند ... !/ مشرق نیوز

ت ا... العظمی خامنه ای
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آی
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به دنیا نیامده ایم که چوب قضاوت به دست بگیریم 
و سر هر راه و بیراهی مردم را قضاوت کنیم. ما مرکز 
لبریز  این به نظرمان برسد. ما  اگر  نیستیم, حتی  دنیا 
به  را  اشتباهات و کمبود هایی هستیم که دیگران  از 

خاطرش تحقیر می کنیم...!
از بچگی به ما یاد دادند که به دروغ از دیگران تعریف 
کنیم و نظر واقعیمون رو ندیم. همین طور که تحمل 
شنیدن حقیقت رو نداریم...!معنایی براي خوشبختی وجود 
ندارد. وجود ما لبریز از خوشبختی ها و بدبختی هایی 
است که خودمان در ذهن هان ردیف کرده ایم. خیلی 

وقت ها حاشیه ها هستند که زندگی را می سازند...!
یک روز در حالی که قدم زنان از همان مسیر همیشگی 
مان عبور می کنیم, دنیا برایمان بیگانه می شود. یاد 
آرزوهایی می افتیم که هیچ وقت به آنها نرسیده ایم. 
همه جا بوی تازگی می دهد و ما بوی ماندگی. برای 
آنهایی که حتی به ما فکر هم نمی کنند زندگی کرده ایم 
و وقتی خوب خاطراتمان را مرور می کنیم می فهمیم که 
هر چه را داشته ایم از دست داده ایم چیزی به دست 
نیاورده ایم...! فقط خودمان را مي بینیم خواسته های 
خودمان. اگر روزی قدرت این را داشته باشیم که جای 

دیگری قرار بگیریم همه چیز تغییر خواهد کرد...!

شهری میان تاریکی / هورناز هنرور

باید زندگی  هایمان را تغییر دهیم یا قلبمان تغییر کند 
زیرا ممکن نیست به یک روش زندگی کنیم و به 

صورت دیگری دعا کنیم.

زندگی جاودانه  است ما برای لحظه ای متوقف شده  تا 
با یکدیگر رو در رو شویم، با هم مالقات کنیم،  عشق 

بورزیم، این لحظه بسیار  گرانبهاست.

اگر مرگم به نامردی نگیرد
مرا مهر تو در دل جاودانی ست
وگر عمرم به ناکامی سر آید

تو را دارم که مرگم زندگانی ست

خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان 
و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سالم و مصاحبت 

کریمان به فضل خودت ای پناه آرزومندان

گاهی سکوت می آموزد بودن همیشه
 در فریاد نیست اسطوره شدن یعنی
 در عین رفتن بمانی یعنی باشی

حضرت خدیجه)س( از قبیلة قریش بود. پدرش »ُخَویلد« و 
مادرش »فاطمه بنت زائده« بود که هر دو از ریشه دارترین 
و اصیل ترین خاندان های عرب در حجاز به شمار می 
رفتند.خویلد بن اسد بن عبد العزی بن - قصی بن کالب، از 
تیره ای معروف و از محترمان قریش است. خویلد در دوره 
جاهلیت مهتر طائفه خود بود. در جنگ فجار دوم، در روزی 
که بنام شمطه معروف است، و در آن روز قریش آماده جنگ 
با کنانه شد، ریاست طائفه اسد را داشت.نوشته اند هنگامی 
که تبع می خواست حجر االسود را به یمن ببرد، خویلد با او 
به نزاع برخاست. این ایستادگی نشان دهنده موقعیت ممتاز 

او در آن عصر است.
زندگینامه حضرت خدیجه )س(

خدیجه پیش از ظهور اسالم از زنان بر جسته قریش بشمار 
می رفته است تا آنجا که او را طاهره و سیده زنان قریش 
می خواندند. پیش از آنکه به عقد رسول اکرم در آید نخست 
زن ابو هاله هند بن نباش بن زراره و پس از آن زن عتیق 
بن عائذ از بنی مخزوم گردید. وی از ابو هاله صاحب دو پسر 
و از عتیق صاحب دختری گردید. اینان برادر و خواهر مادری 
فاطمه )ع( اند.پس از این دو ازدواج، با آنکه زنی زیبا و مالدار 
بود و خواهان فراوان داشت، شوی نپذیرفت و با مالی که 
داشت به بازرگانی پرداخت. تا آنگاه که ابو طالب از برادرزاده 
خود خواست او هم مانند دیگر خویشاوندانش عامل خدیجه 
گردد، و از سوی او به تجارت شام رود و چنین شد. پس از 

این سفر تجارتی بود که به همسری با محمد )ص( مایل 
گردید، و چنانکه می دانیم او را به شوهری پذیرفت. چنانکه 
بین مورخان شهرت یافته و سنت نیز آن را تایید میکند، 
خدیجه به هنگام ازدواج با محمد )ص( چهل سال داشت. 

ازدواج با پیامبر )ص(
عرب  قبایل  ترین  اصیل  از  که  )ص(  محمد   نجابت 
»بنی هاشم« بود، و استعداد و لیاقت و شخصیت ممتاز و 
شهرتی که در امانت داری داشت، او را زبانزد خاص و عام 
کرده بود. به طوری که »محمد امین« خوانده می شد. این 
اخبار و گزارش ها باعث شد که خدیجه شیفته حسب و نسب 
و لیاقت و سخصیت و خصال پسندیده او شود. همین جهات 
نیز موجب گردید که خدیجه زنی به نام »نفیسه« دختر 
»علیه« را واسطه قرار دهد تا آمادگی او را برای ازدواج با 
محمد به اطالع وی برساند.بعضی از مورخان معتقدند که 
خدیجه خود موضوع را با »محمد امین« در میان گذاشت، 
و به گفته »ابن هشام« مورخ مشهور به وی گفت: »عموزاده 
من! به واسطه خویشاوندی که میان من و تو وجود دارد، 
و عظمت و احترامی که در نزد قوم خود داری، و امانت و 
خوینیکو و راستگوئی که در تو هست، می خواهم صریحا به 
تو بگویم که مایلم به همسری تو درآیم« .پیغمبر موضوع را با 
ابوطالب عمویش در میان گذاشت، و ابوطالب نظر موافق خو 
را اعالم داشت »نفیسه« بانوی واسطه نیز آمادگی »محمد 

امین« را به خدیجه خبر داد.

نخستین بانوی مسلمان
در نقل علی بن ابراهیم-از محدثین شیعه-آمده است که در 
تفسیر آیه مبارکه: این آیه در مکه نازل شد پس از گذشت 
سه سال از نبوت رسول خدا )ص( و ماجرا از این قرار بود که 
مقام نبوت روز دوشنبه بر رسول خدا )ص( نازل شد وعلی 
علیه السالم روز سه شنبه مسلمان شد و پس از او خدیجه 

دختر خویلد همسررسول خدا )ص( مسلمان شد.
و در نقل کتاب »طرف« سید بن طاووس که از کتاب وصیة 
عیسی بن مستفاد از حضرت موسی بن جعفر از پدرش امام 
صادق علیهما السالم روایت کرده اینگونه است که رسول 
خدا )ص( آن دو را با یکدیگر به اسالم دعوت فرمود و آن دو 

با همدیگر یکباره ایمان آورده اسالم را پذیرفتند.
خدمات حضرت خدیجه )س(

حضرت خدیجه علیها السالم در 24 سال زندگی مشترک با 
پیامبر گرامی اسالم )ص(، خدمات بسیاری برای آن بزرگوار 
و دین اسالم انجام داد. حمایت های مالی، روحی، عاطفی 
از حضرت محمد )س(، تصدیق و تأیید پیامبر در روزگاری 
که هیچ کس تأییدش نمی کرد و یاری ایشان در برابر 
آزار مشرکان، گوشه هایی از این خدمات ارزشمند است. 
حضرت خدیجه )س( پس از ازدواج با پیامبر، دارایی اش را 
به ایشان بخشید تا آن را هرگونه می خواهد مصرف کند. 
رسول گرامی اسالم در این زمینه می فرماید: »هیچ ثروتی 

به اندازه ثروت خدیجه  برای من سودمند نبود.«

حضرت خدیجه )س(، این بانوی بزرگوار نه تنها از عمق 
جان به رسالت پیامبر ایمان آورد، بلکه او را در برابر سختی 
ها و تکذیب مشرکان و بدخواهان یاری داد. تا زنده بود، 
اجازه نداد آزار و شکنجه مشرکان بر رسول خدا سخت آید. 
هنگامی که رسول خدا )ص( با باری از مصیبت و اندوه 
به خانه می آمد، خدیجه او را دلداری می داد و نگرانی 
را از ذهن و خاطرش می زدود. اموال حضرت خدیجه به 
ابتدا در خدمت اسالم و  از همان  ابزاری مناسب  عنوان 

پیشرفت آن قرار گرفت. 
جالب این که آخرین بخش از دارایی خدیجه توسط امیر 
مؤمنان )ع( در سفر هجرت به مدینه صرف شد.سفر اکثر 
مسلمانان با اموال خدیجه ممکن شد. آخرین آن ها هم 

قافله ای بود که امیر المؤمنین )ع( آن را سرپرستی کرد.
وفات خدیجه همسر پیغمبر )ص(

از فضیلت های حضرت خدیجه علیها السالم، مقامی است 
در بهشت که از سوی خداوند به ایشان وعده داده شده 
است. پیامبراکرم )ص( نیز بارها این مسئله را به خدیجه 
بشارت می داد و می فرمود: »در بهشت، خانه ای داری که 
در آن رنج و سختی نمی بینی.« امام صادق علیه السالم 
نیز می فرماید: هنگامی که خدیجه وفات یافت، فاطمه 
خردسال بی تابی می کرد و گرد پدرش می گشت و سراغ 
مادر را از او می گرفت. پیامبر بسیار محزون شد و فاطمه را 

به زنان اصحاب سپرد ولی هیچکس مادر نمی شد!

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز  هشتم ماه 

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

خدا را نسزد که فرزندی برگیرد منزه است او چون کاری را اراده کند همین قدر به آن 
می  گوید موجود شو پس بی  درنگ موجود می  شود. سوره مریم، آیه 35

حدیث روز  

روزه داري که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد.
 حضرت زهرا علیها السالم

مناسبتها

حضرت خدیجه )س(؛ نخستین بانوی مسلمان

طراح: نسرین کاری                        

مشهور  فوتبالیست   -1 افقی: 
شدن-  خراب   -2 فرانسوی 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
بود  فوتبال 2۰۰۶  جهانی  جام  در 
معنی  به  پسوندی   - اجداد   -3
نقل کننده - سو  مانند -  و  مثل 
و جهت 4- نه عرب - فلزی نرم 
آبی  با  مایل  رنگ  خاکستری  و 
خانمها  برای  نامی  و  پرنده  نام   -
شود  می  زهر  طرف  آن  از    -
5- خوبی - جوانمردی- ستایش 
طراحی  ورزشی   - پراکندگی   -۶
شده برای نابینایان- بچه 7- موی 
گردن شیر و اسب - نژاد ایرانیان-  
سرسبز 8- جنس بالصطالح قوی 
نامهای   از   - جماعت  دسته،   -
از   -9 خیطی  عدد  تعالی-  باری  
صحابه بزرگ پیامبر )ص( -  نامی 
پسرانه - بران و تیز 1۰- قطاری 
از یک حرف - یکتا - رسم کننده 
11- اتساع  رگهای  پا - فلز چهره 
ناتوان در راه رفتن  - فرد معلول، 
12- قالب آهنی- میوه صد دانه 
یاقوت - رها - دل برعکس شده 
!- جنس مذکر - سیراب - گونه ای 
لبنیات- منسوب به شن 14- نام 
دو تن از پادشاهان مقدونیه قدیم 
و  فوتبال  سابق  ایرانی  بازیکن   -
نیز مربی است. 15- راننده معروف 

مسابقات رانندگی 

ملی  تیم  مهاجم   -1 عمودی: 
شهرهای  از   -2 بود  روسیه 
و  چین   -3 قمری   - شمالی 
پسرانه  نامی   - نهنگ   - شکن 
آقا   - اخر  توان   -4 یکپا  قدم   -
- قید شک وتردید وظن - همراه 
دانشمند  و  شاعر   -5 سبیل 
ایرانی قرن ششم - بلی - گروه 
باتالق   -۶ ایرانی  خودروسازی 
و  نویسنده  ادیب  سیاستمدار   -
قاجاریه  دوره  مشهور  خوشنویس 
بازار-  و  فراموشکار 7- کوچه   -
واحد   -8 ارزان  مخالف   - قلوه 
پول ژاپن - همراه کره - همدم 
و  دریا  روی  بر  هوایی  راهی   -
موانع برای عبور و مرور 9- شاعر 

شعر نوین - پیامبر نقاش - کلمه 
اندام حرف  تمنا 1۰-  و  افسوس 
ماهیگیری  در  سیستمی   - زدن 
جمهوری  کشور  پایتخت   -
 - زردی  بیماری   -11 لهستان 
دفعه - نامی دخترانه 12- عقاب 
دوختن  پارگی   - یگانه   - سیاه 
زایش  پارچه -  جامه  یا  سوراخ    و 
13- اشاره به دور - زمین  پست  
پرنده-  پروازی  عضو   - بلند  و 
که  حیوانات  بعضی  سر  باالی 
می  استفاده  آن  از  دفاع  برای 
کنند 14- نکوهیدن- سر پوشی 
را  سیلندرها  فوقانی  انتهای  که 
ورزشگاه شهید  پوشاند 15-  می 

شیرودی کنونی

جدول 3800

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
توکسنرقودسیجرب1
لایایوسراکایر2
وملامدنواررسد3
یهبوییفشاکها4
زرهسامودلمش5
یناتدوردهمجرت6
وجهناکسنابات7
نیناولاگییولپ8
ساویرناملسیا9
سونامتارهنتاس10
خهسدیدشرمما11
ناهارمهبورغر12
ربالیناویهاوگ13
اقیرفاملعامتا14
ناتفتیشیدنارود15

چرا اغلب افراد باهوش
 کمتر شاد هستند؟

کار  و  پول  خانواده،  که  است  ممکن  باهوش   افراد 
خیلی خوبی داشته باشند، اما گاهًا دچار انزوا و اندوه 
می گوید:  همینگوی«  »ارنست  که  همانطور  بشوند. 
باهوش  افراد  در  که  است  چیزی  کمترین  »شادی 

یافت می شود«.
اغلب افراد باهوش به آرمان های بزرگی فکر می کنند 
قانع  زندگی شان  در  کوچک  دستاوردهای  با  و 
نمی شوند. شاید دارای نوعی نگرش کمال گرایی در 

جنبه های مختلف زندگی هستند.
خود  رفتار  کنار  از  به سادگی  معمواًل  باهوش  افراد 
را  خودشان  شکست،  یا  اشتباه  هر  با  نمی گذرند؛ 
سرزنش می کنند.مثاًل کافیه شب هنگام، موقع خواب 
نداده اند!  انجام  درست  که  بیافتند  کاری  یک  یاد 
خواب  منفی،  افکار  مرور  و  کالفگی  گناه،  احساس 

را بر چشم آنها حرام می کند! 
و  می کنند  تنهایی  احساس  باهوش  افراد  معمواًل 
می گویند کسی ما را درک نمی کند و آنطور که باید، 
از زحمات ما قدردانی نمی شود. تحقیقات علمی بر این 
مسئله تاکید دارند که افراد با ضریب هوشی باال در 
مقایسه با افراد با ضریب هوشی متوسط دچار ضعف 
باهوش ها  هستند.  اجتماعی  ارتباطات  در  بیشتری 
معمواًل در حال زندگی نمی کنند؛ اتفافات کوچک، زیبا 
و ساده ی زندگی شاید موضوع جالبی برای گفتگوهای 
و تعامالت خانوادگی و اجتماعی آن ها نباشند و حتی 
و  برنامه ها  به  خود،  زمان »حال«  زیبای  لحظات  در 
تصمیمات خود در »آینده« فکر می کنند.در آخر این 
نکته مهم را بگویم که »شاد بودن« خودش یه نوع 

هوشمندی است. باهوش باشید!

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

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

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

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

به یک آشپز تخته کار )آقا( و 
همچنین لوازم غذای آماده نیازمندیم.

09385612933

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
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نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 
دعوت به همکاری

 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.

96

دعوت به همکاری
یک موسسه فرهنگی جهت تکمیل نیروی اداری خود از میان افراد با شرایط 
ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند درخواست خود را به 

ایمیل                      @  ANPj1396  ارسال نمایند.
شرایط الزم:

1- خانم 2- آشنا به کامپیوتر 3- روابط عمومی باال 4- حداقل مدرک 
تحصیلی فوق دیپلم  5- ساکن بیرجند

پس از ارسال ایمیل جهت انجام مصاحبه حضوری با متقاضیان تماس گرفته 
باشد( می  الزامی  تماس  های  تلفن  و  کاری  رزومه  )ارسال   خواهد شد. 

yahoo.com 

زمینی به مساحت بیش از 400 الی 
500 متر با  کاربری مذهبی جهت 

احداث حسینیه یا مسجد و حسینیه 
به قیمت مناسب خریداریم.

09038404465

موتور ایژ باک آبی
ظاهر در حد نو ، مناسب جهت  

دکوراسیون رستوران های سنتی و 
...

قیمت: 4 میلیون مقطوع

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09157212359

پخش تراکت تبلیغاتی/ صد در صد 
تضمینی    09374092908

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک

با نازل ترین قیمت 
خیابان مدرس - جنب استانداری 

  32438137
 09151635860

 کرباسچی 

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

به یک کارمند بازنشسته جهت همکاری 
در مشاور امالک نیازمندیم.

09301501544

به دو نفر لیسانس عمران با سه سال 
سابقه بیمه در زمینه ساختمان و راه جهت 

اخذ گرید نیازمندیم.09152661567

به یک نیروی مرد جهت کار در 
خشکشویی )شیفت عصر( نیازمندیم.

شرایط: آشنایی با اتوکشی
دارای گواهینامه خودرو

32423265

فروش رستوران با تمام امکانات، 
در حال کار و یا معاوضه با ماشین 

09150912154

اسلحه شکاری نو تک لول همراه با 150 
فشنگ  قیمت: دو میلیون و چهارصد 

هزار تومان     09157551400

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی



ليوان  بايست حدود 8  روز مي  بدن در طول شبانه 
آب ويا مايعات ديگردريافت کند تا با تصفيه بهتر از 
کليه ها موجب سالمتي کليه ها وهمچنين دفع سموم 
بدن شود. گرفتن روزه بدون سحری نشان از قوی 
بودن، بنيه داشتن و قدرت بدنی باال نيست. ممکن 
است شخص بتواند بدون سحری روزه بگيرد و ظاهراً 

برای او مشکلی پيش نيايد ولی نبايد فراموش کند که 
مشکالتی مانند موارد زير ممکن است بوجود آيد: 1. 
آسيب به کليه ها ) بخصوص درگرما منجر به آسيب 
به آنها و سنگ سازی و آسيب به مجاری ادراری می 
مصرف  طوالنی  )مدت  سموم  دفع  عدم   .2 شود( 
نکردن مايعات ممکن است باعث تجمع مواد سمی 

در بدن شود( 3. شخص در روزه بدون سحری توان 
جسمی، فکری و ... در طول روز بعد نخواهد داشت و 
راندمان کافی برای فعاليت روزمره ندارد 4. بعد عبادی 
و تقريب به درگاه خداوند و عبادت روزه در افرادی 
که روزه بدون سحری می گيرند، محقق نخواهد شد، 
زيرا ايام سحر زمان مناسبی برای عبادت است.

ضررهای روزه گرفتن بدون سحری

6
شنبه * 13 خرداد  1396 * شماره 3800

ثبت نام کالس های آموزشی خصوصی و عمومی 
رشته شنا شروع شد

نام کالس های  ثبت  از شروع  استان  رئيس هيئت شنای  حسينی- 
متقاضيان  عنوان کرد:  و  داد  و عمومی شنا خبر  آموزشی خصوصی 
می توانند در اين کالس ها با پرداخت هزينه 54 هزار تومان در تمام 
رده های سنی، با دادن گواهی نامه معتبر استعداديابی، تشکيل تيم شنا 
و ثبت در سامانه هيئت استان ثبت نام نمايند. اکبری از تمام متقاضيان 
دخواست کرد که برای ثبت نام فقط به دفتر هيئت شنای استان واقع 
در خيابان استقالل، جنب استخر شهيد رضوی نژاد مراجعه کنند و يا 
با شماره 32449196 تماس گيرند. به گفته وی ساعات کاری دفتر 
روزهای زوج از 9 تا 12 صبح و روزهای فرد )يکشنبه و سه شنبه(  از 
5 تا 8 عصر می باشد. اکبری همچنين با اشاره به اهميت يادگيری شنا 
ادامه داد: طبق گزارشات پزشکی قانونی ، در 10 سال گذشته 11 هزار 
نفر غرق شدند که همه اين افراد بر اثر ياد نداشتن شنا جان باختند.

استقبال از بانویی که استان را جهانی کرد؛ 
همه آمدند جز مسئوالن

استقبال  مراسم  چهارشنبه  قاسمی- 
بانوی  اولين  دستجردی،  شميس  از 
بيرجندی  که  ايرانی  کار  پاورليفتينگ 
برگزار  سبز  پيوند  باشگاه  توسط  است 
شد. اين نوجوان 17 ساله برای اولين بار 
در تاريخ جمهوری اسالمی ايران مدال 
 2017 آسيايی  مسابقات  در  قهرمانی 
اندونزی و مسابقات جهانی آرنولد کالسيک آفريقای جنوبی را به دست 
آورد. اين بانوی قهرمان مورد استقبال گرم جمعی از مردم قرار گرفت 
ولی با وجود خبر داشتن و حتی دعوت شدن، مسئوالن شرکت نکردند.

کاهش سرطان کبد 
با این نوشیدنی خوشمزه! 

طبق نتايج يک مطالعه، نوشيدن قهوه بيشتر 
در روز، ريسک ابتال به شايع ترين نوع سرطان 
ابتدايی کبد را کاهش می دهد. مصرف قهوه 
سرطان  مقابل  در  بيشتر  حفاظت  با  بيشتر، 
کبد،  سرطان  شايع  نوع   ،)HCC(هپاتوسلوالر

کمک می کند. نوشيدن يک فنجان قهوه بيشتر 
در روز با کاهش 20 درصدی ابتال به HCC و 
دو فنجان بيشتر با کاهش 35 درصدی ابتال به 
اين بيماری همراه است و نوشيدن بيش از 5 
فنجان قهوه اين خطر را نصف می کند. ترکيب 
مولکول های يافت شده در قهوه دارای خواص 
آنتی اکسيدان، ضدالتهاب و ضدسرطان است 
که موجب کاهش ريسک سرطان کبد می شود.

توصیه های مرتبط با روزه داری 
و مصرف داروها )2(

بيماران نبايد بدون مشورت با پزشک خود، اقدام 
به قطع دارو، کاهش دوز مصرفی و يا تغيير زمان 
مصرف بنمايند. رعايت نکردن اين اصول می 
تواند منجر به عدم اثربخشی دارو، عدم دستيابی 
و تشديد  جانبی  اثرات  بروز  درمانی،  اثرات  به 

بيماری شود. بيماران مبتال به بيماری انسدادی 
معرض  در  خصوصاً  صرع  و   )COPD( ريوی 
خطر تغيير دوز دارو در ايام روزه داری می باشند. 
مطالعات بر روی داروهای ضد فشارخون و ضد 
انعقاد خون نشان می دهد که روزه داری تاثير 

خاصی بر اثربخشی اين داروها ندارد ... .
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 

معاونت غذا و دارو- تلفن 1490

تکرار سونامی واژگونی خودروها در استان خراسان جنوبی 

شهرستان  شوسف  شهر  در   405 پژو  سواری  دستگاه  يک  واژگونی  شب  چهارشنبه 
نهبندان يک کشته و يک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار پايگاه خبری 
خراسان  استان  رانندگی  و  راهنمايی  پليس  رئيس  رضايی  عليرضا  سرهنگ  پليس، 
به  از سمت جاده فرعی شوسف  با دو سرنشين که  اين خودرو  اظهار داشت:  جنوبی 
سمت نهبندان در حرکت بود به داليل نامعلوم واژگون شد و سرنشين خودرو به علت 
جراحات شديد در دم جان باخت و راننده مصدوم به بيمارستان شهيد آتشدست نهبندان 
منتقل شد. وی افزود: صحنه تصادف توسط کارشناس راهور بازديد شد و کروکی حادثه 
تنظيم و علت حادثه در دست بررسی است. گفتنی است صبح روز پنجشنبه يک دستگاه 
تريلی در 35 کيلومتری محور فردوس - بجستان واژگون شده است و همان روز نيز بر 
اثر واژگونی يک دستگاه پژو 405 در جاده قاين به گناباد يک نفر جان خود را از دست 
داد. علت عمده واژگونی ها توسط پليس، خستگی و خواب آلودگی عنوان شده است.

کشف 35 کیلوگرم مواد مخدر در فردوس

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف 35 کيلوگرم 
ترياک خبر داد. به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، 
ماموران  گفت:  خبر  اين  تشريح  در  هوشنگی  سرهنگ 
کنترل  هنگام  فردوس  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
خودروهای عبوری به يک دستگاه پژو 405 به رانندگی 
مشهد  عازم  جنوبی  شهرهای  از  که  ساله   37 فردی 
بازرسی  برای  را  خودرو  و  شدند  مشکوک  بود  مقدس 
بيشتر متوقف کردند. وی با اشاره به کشف 35 کيلوگرم 
ترياک از اين خودرو که به طرز ماهرانه ای جاساز شده 
از  پس  و  دستگير  متهم  يک  رابطه  اين  در  افزود:  بود، 
تکميل پرونده برای سير مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد.

مهندس تقلبی که سیکل هم نداشت  و از شهروندان چهار استان کالهبرداری می کرد، در اقدام هوشمندانه پلیس آگاهی خراسان جنوبی دستگیر شد

کالهبردار حرفه ای که با جعل هويت و عنوان از شهروندان چهار استان کالهبرداری می کرد در اقدام هوشمندانه پليس آگاهی خراسان جنوبی دستگير شد. سردار مجيد شجاع فرمانده انتظامی استان 
در تشريح اين خبر گفت: با دريافت اخبار واصله از سوي منابع و گزارشات مردمی مبني براينکه فردي با اجاره يک واحد مسکوني در بيرجند به بهانه استخدام و کاريابي از شهروندان وجه نقد دريافت 
مي کند بررسی موضوع در دستور کار پليس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: با توجه به احتمال کالهبرداري، موضوع به طور ويژه و نامحسوس توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جرايم جعل و 
کالهبرداري پليس آگاهی پيگيری شد و مشخص شد که فرد مورد نظر غير بومي استان است و خود را مهندس »غ« معرفي کرده است. فرمانده انتظامی استان در ادامه گفت: فرد مورد نظر که ساکن 
يکی از استان های همجوار بود تحت تعقيب استان هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي و شهرستان طبس به جرم کالهبرداري با شيوه و شگرد فوق  است و در يزد نيز داراي دو فقره پرونده قضايی 
است. سردار شجاع گفت: متهم با تعقيب و مراقبت سه ساعته در عملياتی غافلگيرانه دستگير و به جهت جلوگيري از امحاء مدارک و مستندات و با رعايت موازين قانوني و شرعي مخفيگاه وي بازرسي 
شد. وی ادامه داد: در بازرسی از مخفيگاه متهم تعداد زيادی از مدارک جعلی از قبيل مهر شرکت، فرم، پاکت آرم دار و غيره کشف شد و در بررسی سوابق متهم دستگير شده پنج فقره محکوميت 
مالي از قبيل صدور چک بال محل و تحصيل مال نامشروع احراز و 14 شاکی در رابطه با اعمال مجرمانه اين متهم شناسايی شد. فرمانده انتظامی استان افزود: شاکيان پرونده اظهار داشتند که فرد 
کالهبردار با رفتار و گفتار اطمينان بخش و متقليانه مبالغي را بابت يافتن کار و استخدام از آن ها گرفته است و با اغفال خانمي به هويت معلوم قول ازدواج دائم را به وی داده بود و جهت محرميت سند 
ازدواج محلي تنظيم و از ثبت ازدواج به بهانه هاي مختلف خودداری کرده بود. در تحقيقاتی که از متهم شد وی اعتراف کرد و گفت مدرکم سيکل است و به خاطر عشق و عالقه اي که به مهندسي 
داشتم خودم را به شاکيان مهندس معرفي کردم و از آن ها پول می گرفتم و هيچ شرکتی ندارم. سردار شجاع تصريح کرد: پرونده متهم به مقام قضايی و مراجع تعقيب کننده وی ارسال شده است.

آداب تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان

پرهيز از خوردن نوشيدنی های خنک يا 
داغ در هنگام افطار

باز کردن روزه با يک ليوان آب يا شير 
طبيعی  های  شيرينی  با  همراه  ولرم 

مانند خرما، عسل يا کشمش 

استفاده از شربت هايی حاوی عرقيات 
يا خاکشير و تخم شربتی برای جبران 
مايعات بدن )نيم ساعت تا يک ساعت 

پس از افطار(

کاهش استفاده از شيرينی هايی مانند 
زولبيا و باميه

صرف شام سبک دو ساعت پس از افطار و 
ميل کردن وعده سحر بطور کامل

استفاده از کربوهيدرات هايی همچون 
نان، غالت و ماکارونی سبوس دار در 
وعده های افطار و سحری و نخوابيدن 

بالفاصله بعد از وعده سحر

شده،  سرخ  غذاهای  مصرف  از  پرهيز 
چرب، ادويه دار، شور و پر حجم

و  شده  پز  آب  غذاهای  از  استفاده 
خورشت های آبدار و کم نمک

به  لبنيات  و  گوشت  گروه  مصرف 
ويژه برای گروه های سنی نوجوانان 

و جوانان و زنان شيرده

ساالدها  و  سبزيجات  ميوه،  مصرف 
برای تامين بخشی از آب و ويتامين و 

فيبر مورد نياز بدن

نوشيدن حداقل 8 ليوان آب از افطار تا 
هنگام سحر و حذف نوشابه

داده نما: آوای خراسان جنوبی

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 
تضمینی

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

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

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

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

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

31104

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

قالیشویــی ملکــه

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

09013772626 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه کار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

قیمت اولیه تعمیر سپر خودرو  پراید 
با دیاق ضرب خورده 10 هزار تومان 

09151642358

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

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

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

این شماره حتمًا ذخیره شود!
09361779359

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

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری ایرانی

 و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423

ط
سـ

و ق
ـد 

 نق

ور
ی پ

قیق
ح

نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

کار خوب اتفاقی نیست

 فقبولی فقط بامذرسان شری

 تخفیف های ویژه ثبت نام درمقاطع

 سراسری وآزاد کارشناسی ارشد ودکتری

 
 خدمات نوع طرح

 

 بسته آموزشی کامل
 )پکیج وآزمون(    

آزمون های 
 آزمایشی

 های نامیتاریخ طرح 

 6/4/66ی ال6/0/66 %52 %03 1طرح نامی 
 01/4/66الی13/4/66 %53 %52 5طرح نامی 
 53/2/66الی1/2/66 %12 %53 0طرح نامی

 0/6/66الی51/2/66 %13 %12 4طرح نامی 
 

 19632796191-69999333تلفن:        000پالک -01و8بین معلم -آدرس: بیرجند

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
خوراک عدسی با گوشت موجود است

پیتزا 6000 تومان با نوشابه و سس رایگان
تلفن سفارشات : 09159634292 - 32236351

صیاد شیرازی واحد 90  تلفن:  09157014292  مدیریت اسماعیل زاده

مجهز به دستگاه کارت خوان سیار

ک رایگان
پی

32341226-7
09197147874  

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

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

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان



7
شنبه* 13 خرداد 1396 * شماره 3800

7
کسری آب 6 مجتمع گلخانه ای 

در استان تامین می شود

جهادکشاورزی  سازمان  رئیس   - کاری 
خراسان جنوبی با بیان اینکه کسری آب 6 مجتمع 
گلخانه ای استان در شهرهای  بشرویه، نهبندان، 
انعقاد  با  درمیان  و  سربیشه  فردوس،  سرایان، 

استان   منطقه ای  آب  شرکت  با  تفاهمنامه هایی 
تامین می شود افزود: تا پایان سال شرکت واگذاری 
قطعات مجتمع های گلخانه ای اقدام به عقد قرارداد 
اجاره به شرط تملیک و واگذاری 150 قطعه مجتمع 
گلخانه ای را خواهد کرد.هاشم ولی پورمطلق عنوان 
کرد: برای رسیدن به این امر مهم  اعتباری معادل 
2 میلیارد و 780 میلیون و 788 هزار و 380 ریال از 
محل اعتبارات شرکت شهرک های کشاورزی کشور 
جهادکشاورزی  سازمان  است.رئیس  شده  تامین 
مطالعات شش  اینکه  به  اشاره  با  خراسان جنوبی  
معادل400  اعتباری  با  استان  گلخانه ای  مجتمع 
میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت شهرک های 
کشاورزی کشور نیز انجام شده است یاد آور شد: با 
راه اندازی هر واحد گلخانه ای به طور متوسط برای 
سه نفر اشتغال زایی می شود.وی خاطر نشان کرد:  
استان تا پایان سال گذشته اقدام به عقد قرار داد 
اجاره به شرط تملیک با50 نفر از متقاضیان کرده 
و تا پایان سال جاری این واگذاری ها به حدود 150 
قطعه خواهد رسید که بیش از یک سوم کل قطعات 

مجتمع های گلخانه ای استان را شامل می شود.

برگزاری دومین نشست کارگروه 
اجرائي فرهنگي اتباع و مهاجران 

خارجي مقیم استان
 

فرهنگي  اجرائی  کارگروه  جلسه  غالمی-دومین 
ریاست  به  استان  مقیم  خارجي  مهاجران  و  اتباع 
خارجي  مهاجران  و  اتباع  امور  کل  مدیر  افسر 
مسئوالن  از  جمعي  حضور  با  و  استانداري 

دستگاههاي اجرائي )عضو کارگروه( در محل سالن 
جلسات حوزه معاونت سیاسي، امنیتي و اجتماعي 
برگزاري  نحوه  بررسي  محوریت  با  استانداري 
استاني جشنواره افغانستان شناسي درسال جاري 
و مشارکت دستگاهها در اجرا  بخشهاي مختلف 
جشنواره و همچنین برنامه ریزي جهت مدیریت  
اقدامات فرهنگي مهاجرین افغانستاني مقیم استان 

در ماه مبارک رمضان برگزار گردید 

دعوت از مردم 
برای تجدید میثاق با امام و شهدا

دادرس مقدم-شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی در اطالعیه ای ازمردم برای حضور 
پرشور در مراسم 14 و 15 خرداد دعوت کرد و آنرا 
در  دانست.  با والیت  امت  ناگسستنی  پیوند  سند 
ایـن اطــالعـیه آمـده اسـت:حضرت  از  بخشی 
و  جاودان  همیشه  حقیقتی  )ره(  خمینی  امام 
خاموش نشدنی است که با هدایت های داهیانه خود 
در نهضت الهی اش پایه گذار نظام مقدس جمهوری 
انقالب اسالمی شد  ایران و معمار کبیر  اسالمی 
رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  که  طوری  به  ؛ 
)مدظله العالی( » این انقالب بی نام خمینی )ره( در 

هیچ  کجای جهان شناخته شده نیست« 

۹ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت
 به تعاونی های استان پرداخت می شود

تعاون،کار  کل  اداره  تعاون  تسنیم-معاون 
شرکت   50 گفت:  استان  اجتماعی  رفاه  و 
تومان  میلیارد   ۹ دریافت  برای  تولیدی  تعاونی 
معرفی  عامل  بانک  به  قیمت  ارزان  تسهیالت 
شدند.سروری در بازدید از چند طرح تعاونی در 
ایجاد  و  تثبیت  برای  امسال  اظهار کرد:  بیرجند 
اشتغال 383 نفر در قالب 50 تعاونی تولیدی ۹ 
از  درصدی  و14   12 تسهیالت  تومان  میلیارد 
این شرکت های  به  ملی  توسعه  منابع صندوق 
تعاونی پرداخت می شود. وی  از آمادگی برای 
به  درصدی   4 قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت 
و  دستی  صنایع  و  دستباف  فرش  های  تعاونی 

پشتیبان های مشاغل خانگی خبر داد.

ویژه برنامه های 14 و 15 خرداد
 در خراسان جنوبی

وهشتمین  بیست  برنامه های  سیما-ویژه  و  صدا 
سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( 
در شهر بیرجند به این شرح است:شنبه 13 خرداد 
، ساعت 21:00  در حسینیه جماران با سخنرانی 
حجت االسالم حسینی اراکی )سخنران کشوری( 
یکشنبه 14 خرداد  و  نعیمی  امیر  مداحی حاج  و 
معصومیه  علمیه  مدرسه  در   18:00 ساعت   ،
االسالم  حجت  سخنرانی  با  هدایت(  )سفیران 
علمیه   های  حوزه  مدیریت  مرکز  مدیر  مشرفی 
استان ویژه برنامه پنجاه وچهارمین سالگرد قیام 
خونین شهدای 15خرداد هم  دوشنبه 15خرداد، 
ساعت 12:30 در مسجد الرسول بازار با سخنرانی 
حجت االسالم رضایی مدیرکل تبلیغات اسالمی 

استان برگزار می شود.

۳۳ میلیون دالر کاال از خراسان جنوبی صادر شد
تسنیم-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در دو ماهه نخست امسال بالغ بر 33 میلیون دالر به وزن 250 هزار تن از این استان صادرشده است.

شهرکی اظهار کرد: بنا بر آمار گمرکات استان در دو ماهه نخست امسال ارزش کاالهای خروجی استان به کشورهای هدف صادراتی بالغ بر 11۹ میلیون دالر 
و با وزن 644 هزار تن بوده است.وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 20 درصد و از نظر وزن 74 درصد رشد داشته است.
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زائران خراسان جنوبی در حج تمتع

 به ۲ برابر افزایش یافت

تسنیم- مدیر حج و زیارت استان با بیان اینکه امسال 
یک هزار و 700 زائر برای انجام مناسک حج تمتع 
از استان اعزام سرزمین وحی می شوند،گفت: تعداد 
زائران خراسان جنوبی  امسال نسبت به سال ۹4 از 

رشد دو برابری برخوردار است. ابوالفضل نوفرستی 
در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه در جمع 
از استان هزار و  مردم روزه دار اظهار کرد: امسال 
اعزام  تمتع  حج  مناسک  انجام   برای  زائر   700
سرزمین وحی می شوند.وی با بیان اینکه طبق برنامه 
ریزی های صورت گرفته قرار است اعزام زائران از 
در 12  استان  زائران  افزود:  باشد،  بیرجند  فرودگاه 
کاروان برنامه ریزی شده و تاکنون جلسات آموزشی 
برای آنها برگزار شده است.مدیر حج و زیارت گفت: 
حج یادآور صحنه قیامت است همانگونه که انجام 
مراسم حج مردم گروه گروه از کشورهای مختلف 
می آیند و به دور خانه خدا طواف می کنند، در روز 
مردم گروه  وتمام  است  قیامت هم همین صحنه 
گروه حاضر می شوند.نوفرستی با اشاره به شایعات 
در فضای مجازی که برخی از صورت عمدی و یا 
از روی جهل  در زمینه تعطیلی حج صورت گرفته 
است، افزود: برخی از خطبا به جای اینکه احکام الهی 
را بیان کنند مباحث را به شکل دیگری در فضای 
مجازی مطرح کرده که این گونه سخنان به مراجع 
تقلید  از جمله آیت ا... نوری همدانی، مکارم شیرازی، 
جوادی آملی، شبیری زنجانی  منتقل و سخنانی در 
این خصوص مطرح کردند.وی با بیان اینکه برخی 
سم پاشی برای تعطیلی حج را دارند، اظهار کرد: طبق 
روایات اگر در جامعه مردم پول نداشته باشند که به 
زیارت خانه خدا بروند، حاکم جامعه باید از بیت المال 
هزینه کند تا مردم به طواف خانه خدا بروند ، اما 
چند وقتی است که برخی از افراد به راحتی دوست 
دارند حج را تعطیل کنیم. نوفرستی با بیان اینکه 
توصیه شده تا ائمه جمعه استان و در سطح کشور 
در خصوص مناسک حج  و نقشه های دشمن اطالع 
رسانی کنند، افزود: افرادی که در فضای مجازی در 
خصوص حج ایجاد رعب و وحشت می کنند، عقیده 
ای به حج ندارند و می گویند برای حجاج ایرانی دست 
بندهایی طراحی شده که ساخت اسرائیل بوده و به 
جی پی اس وصل است.وی با بیان اینکه پیشنهاد 
دستبد برای حجاج ایرانی توسط کشور ایران مطرح 
شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه سن زائران حج تمتع 
زیاد است و افراد مسن اغلب دچار آلزایمر بوده و در 
سال های گذشته ممکن بود یک زائر چندین روز به 
هتل خود بازنگشته زیرا آدرس خود را گم می کرد، که 
طبق این موارد ایران پیشنهاد دستبد را مطرح کرد 
.مدیر حج و زیارت گفت: دستبندهای حجاج ایرانی 
ساخت  ایران و شرکت صاایران است و به  جی پی اس 
متصل نیست  و  در انجام مناسک حج و اعزام حجاج 
با دولت عربستان هیچ کاری نداریم و در این سفر 
تنها با وزیر آنها و شرکت های خصوصی عربستان 
نام در  پایان ثبت  با اعالم  ارتباط هستیم. وی  در 
همشهریان  هنوز  افزود:  استان،  این  های  کاروان 
عزیز به دنبال اختصاص کاروان های جدید هستند 
که با توجه به این شرایط فعاًل لیست انتظاری از 
اختصاص  در صورت  تا  تهیه شده  متقاضیان  این 
کاروان جدید بتوانیم به آن ها نیز خدمات بدهیم.

برگزاری اولین جلسه هیات نظارت 
بر تاسیس و فعالیت سازمان هاي

 مردم نهاد استان 

دادرس مقدم-مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي 
در اولین جلسه هیات نظارت به ابالغیه پنجمین دوره 
انتخابات تعیین نماینده سازمان هاي مردم نهاد در 
هیات هاي نظارت شهرستان و استان اشاره نمود 
و اظهار کرد: در راستاي اجراي تصویب نامه هیات 
وزیران، پنجمین دوره انتخابات، طي مرداد سال جاري 
همزمان در سراسرکشور برگزار خواهد شد.محمودی،با 
تاکید بر رعایت دستور العمل پنجمین دوره انتخابات 
توسط  نهاد  مردم  هاي  سازمان  نماینده  تعیین 
فرمانداري ها بیان کرد: با رعایت بند الف ماده 4 دستور 
العمل اجرایي انتخابات، هیات هاي نظارت استان ها و 
شهرستان ها موظف هستند، برای برگزاري انتخابات 

از تاریخ۹6/5/11 لغایت ۹6/5/1۹ اقدام نمایند.

خرید گندم به میزان  3000تن 
با ۲۲ مرکز خرید گندم

از  استان  روستایی  تعاون  امیرآبادی-مدیرسازمان 
گفت:  و  داد  خبر  تن  میزان 3000  به  گندم  خرید 
خرید  مرکز  طریق22  از  روستایی  تعاون  شبکه 
خود،در شهرستانهای تابعه،آماده خرید محصول گندم 
تولیدی کشاورزان و تولید کنندگان عزیز می باشد.

ازای  به  پرداخت  قابل  کرد:مبلغ  اعالم  اسفندیاری 
هرکیلوگرم گندم تضمینی تحویلی13000ریال تعیین 
گردیده است،که از طرف بانک کشاورزی،به حساب 
کشاورزان واریز خواهد شد.وی ادامه داد: تاکنون به 
میزان 3000تن محصول گندم تضمینی،توسط مراکز 
خریداز کشاورزان و تولید کنندگان در استان خریداری 
شده است.که با پیگیری های انجام شده،خرید این 
محصول تا پایان مهلت تعیین شده ادامه خواهد داشت

آغاز آزمون بودجه ای مدیران استان در سال ۹6
رشد چشمگیر اعتبارات خراسان جنوبی در سال جدید 

اولین شورای برنامه و بودجه سال جدید برگزار شد؛

بودجه  و  ریزی  برنامه  شورای  اولین  برزجی- 
استان در سال ۹6 ظهر پنجشنبه با حضور 20نفر 
اصلی شورا 11  اعضای  به عنوان  از  مدیران 
فرماندار به عنوان مدعو، دو نماینده مجلس به 
عنوان ناظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان 
به  استاندار خراسان جنوبی  و   دبیر  عنوان  به 
عنوان رئیس شورا برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
توزیع  جلسه  این  در  جنوبی،  خراسان  آوای 
اعتبارات هزینه اي استان ، شاخص هاي توزیع 
اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي ، توزیع 
اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 
در سال ۹6 و نیز مصوبات کارگروه تخصصي 
امور زیربنایي و شهرسازي به تصویب اعضاي 

شوراي برنامه ریزي و توسعه رسید.

مدیران از الحاقات جدید قانون
 به نفع توسعه استان استفاده کنند

استاندار  در این جلسه ضمن تاکید به  مدیران و 
فرمانداران که اتمام پروژه هاي نیمه تمام را در 
اولویت کاري خود قرار دهند اظهار کرد: انتظار 
می رود مدیران دستگاه های اجرایی  بر اساس 
ضرورت ، اولویت و پیشرفت فیزیکي اقدام به 
توزیع اعتبار و تبادل موافقتنامه نمایند.علی اکبر 
پرویزی،  با بیان اینکه در قانون جدید بودجه ، 
ظرفیت هاي خوبي پیش بیني شده است، خاطر 
نشان کرد: در قانون جدید و نیز در قانون برنامه 
ششم توسعه کشور برخي الحاقات و تغییرات 
مورد  مدیران  از سوي  باید  که  گرفته  صورت 
مطالعه دقیق قرار گیرد تا بتوانند از ظرفیت هاي 
که پیش بیني شده به نفع دستگاه مربوطه و 
مردم استفاده کنند.وی، با اشاره به قوانین برنامه 
به  براي کمک  امسال  بودجه  و  توسعه  ششم 
مناطق محروم  گفت: در بخش هاي ورزشي ، 
کمک به زیرساخت هاي شهرک هاي صنعتي و 
نیز اجراي پروژه هاي شهري از سوي شهرداري 
ها تغییرات مثبتي اتفاق افتاده که باید مدیران به 

صورت جدی  پیگیري و مطالبه کنند.

اعتباری  20 درصد کمک های فنی و 
برای اشتغال در حوزه اقتصاد مقاومتی 

ستاد  اخیر  مصوبه  براساس  افزود:  استاندار 
فرماندهی اقتصاد مقاومتي مقرر شد 20 درصد از 
منابع کمک های فنی و  اعتباري صرف امور 
مربوط به سرمایه گذاري و اشتغال در حوزه اقتصاد 
مقاومتي و اجراي پروژه هاي مربوطه گردد که 
از این محل مي توان به ایجاد برخي زیرساخت 
هاي صنعتي و تولیدي کمک کرد.پرویزی به 
میزان اعتبارات تخصیص داده شده در حوزه های 
مختلف استان اشاره و گفت: 10 درصد از کل 
اعتبارات برای منابع آبی و 8 درصد از اعتبارات 
برای بهسازی روستاها اختصاص یافته است.وی 
بیان کرد: طبق مصوبه مجلس، عوارض و مالیات 
بر ارزش افزوده شهرداری ها بر اساس میزان 

پروژه تعریف شده و پرداخت می شود.

 عملکرد نه چندان مطلوب استان
 در ورود سرمایه گذار 

به پروژه های نیمه تمام 
مقام ارشد دولت ، با انتقاد از  عملکرد نه چندان 
مطلوب خراسان جنوبی در واگذاري پروژه هاي 
نیمه تمام عمراني به بخش خصوصي یاد آور 
شد: با توجه به مزیت هاي کمتري که استان 
استان  این  استان ها عملکرد  به سایر  نسبت 
در واگذاري پروژه هاي نیمه تمام عمراني به 
بخش خصوصي مناسب نبوده که تالش بیشتر 
مدیران را می طلبد.پرویزی  با تاکید بر  اتمام 
پروژه های نیمه تمام عمراني  خاطر نشان کرد: 
مدیران و فرمانداران تا حد امکان از شروع پروژه 
جدید در استان پرهیز کنند تا بتوان با تمرکز 
اعتبارات پروژه هاي نیمه تمام داراي اولویت و 
پیشرفت فیزیکي باال را به نتیجه رساند.وی در 
توصیه ای  به فرمانداران گفت: بدون دخالت 
دیگران و بدور از احساس و با نگاه کارشناسي 
پروژه هاي جدید را شروع کرده و محل تامین 
این پروژه ها  براي اجراي  نیاز  اعتبارات مورد 
را به دقت مورد نظر داشته باشند تا اشتباهات 
گذشته تکرار نشود. پرویزی به توزیع اعتبارات بر 
اساس جمعیت و شاخص هاي توسعه نیافتگي 
از سوي مجلس اشاره کرد و ادامه داد: عالوه 
بر این دو شاخص ، موضوع محرومیت نیز در 

برخي از مصوبات مورد اشاره قرار گرفته است.
وی، با بیان اینکه در توزیع اعتبارات و رسیدگي 
به مناطق محروم و کمتر برخوردار باید بگونه 
اي اقدام شود تا همه ي مناطق از این حیث به 
توازن برسند، خاطر نشان کرد: مبنای محرومیت 
، محرومیت شهرها و روستاها است نه وسعت 

سرزمیني ؛ از این رو در تالش هستیم توزیع 
اعتبارات واقعي تر از سال هاي قبل باشد.

تفاهم نامه های سه جانبه
 با نهادهای عمومی 

برای سرمایه گذاری بیشتر در استان
استاندار خراسان جنوبی  از تفاهم نامه های سه 
جانبه ای یاد کرد که به افزایش سرمایه گذاری 
سال  در  افزود:  و  شد  خواهد  منجر  استان  در 
گذشته با برخي نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیاد برکت، آستان قدس، بنیاد مستضعفان 
و جانبازان  به توافقات سه جانبه اي دست یافتیم 
که از محل اعتبارات متمرکز استاني براي اجراي 
برخی پروژه ها کمک خواهیم کرد.وی بیان کرد: 
همچنین طی سال جاری دو مصوبه به میزان 
10 و چهار میلیارد تومان از ماده 10 و 12 داشته 

ایم که ابالغ شده است.

تخصیص بیش از 394 میلیارد تومان 
اعتبار تملک سرمایه ای، سهم 

خراسان جنوبی از بودجه 96
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
جنوبی نیز در این جلسه  از تخصیص  3۹4 
میلیارد و 605 میلیون و 800 هزار تومان اعتبار 
تملک سرمایه ای در استان خبر داد  و گفت: 
 ۹8 دارایی  تملک  اعتبارات  میزان  همچنین 

ادامه  میلیارد و ۹00 میلیون تومان است.آرین 
داد:  1۹4 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در 
بودجه سال جاری به استان اختصاص یافت که 
این اعتبارات شامل دو بخش حقوق و مزایا و 
اعتبار  است.وی  بوده  ای  هزینه  سایراعتبارات 
حاصل از 3 درصد درآمد  نفت به استان را 153 

میلیارد و ۹07 میلیون تومان اعالم کرد .

بیش از 105 میلیارد تومان اعتبار 
برای توسعه اقتصادی استان 

اختصاص یافت 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
برای  اعتباری  تخصیص  به  اشاره  با  جنوبی 
استان   اقتصادی  توسعه  های  شاخص  ارتقای 
اظهار کرد: برای اولین بار بدین منظور اعتباری 
به   تومان  میلیون  میلیارد و 666  بر 105  بالغ 
استان اختصاص داده شده است.آرین همچنین 
از تخصیص 16 میلیارد و 800 میلون تومان 
اعتبار از محل استفاده متوان از امکانات کشور 
به استان خبر داد و گفت: در بخشی دیگر نیز 
میلیون   300 و  میلیارد   17۹ سرفصل  این  از 
تومان به استان اختصاص یافته که در بخش 
ها  شهرستان  بین  زیربنایی  و  اجتماعی  های 
توزیع می شود. وی میزان تخصیص اعتبارات 
شهرستان بشرویه را 5.۹ درصد، بیرجند 21.7 
 6.1 را  سرایان  و  درصد   7.۹ درمیان  درصد، 
اعتبار  داد: همچنین تخصیص  ادامه  و  درصد 
در شهرستان سربیشه 6.۹  درصد، طبس 11.1 
درصد، فردوس 6.8 درصد، قاین 12.2 درصد و 
نهبندان 8.3 درصد است.وی با بیان اینکه در 
مجموع بودجه سال ۹6 رشد چشمگیری داشته 
است گفت:توزیع اعتبارات بیشتر در حوزه های 

آب، راه و آموزش خواهید بود. رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی از وجود 
هزار و 400 پروژه نیمه تمام در استان خبر داد و  
خاطر نشان کرد:   بالغ بر 30 درصد از این پروژه 

ها پیشرفت فیزیکی باالی 80 درصد دارند.

هیچ اداره ای  بابت استعالم بین دستگاه 
های اجازه اخذ هزینه کارشناسی ندارد

  آخرین دستور کار این شورا نیز بررسی مصوبات 
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی 
بود که در تاریخ 30 بهمن سال گذشته برگزار 
استعالمات بخش  از  تعدادی  بود. حذف  شده 
کشاورزی از جمله این مصوبات بود که استاندار 
گفت: از ابتداي سال جاري هیچ اداره ای  اجازه 
هزینه  دستگاهي  بین  استعالم  بابت  ندارد 
کارشناسي مطالبه و اخذ نماید.وی ضمن تاکید 
مدیران  افزود:  غیرضرور  استعالمات  بر حذف 
باید بگونه اي برنامه ریزي کنند تا روند اخذ 
استعالمات از دستگاه هاي اجرایي تسهیل شده 

و یا به حداقل کاهش یابند.

در حاشیه:
توزیع  به  نسبت  مدیران  از  یکی  اعتراض  در 
اعتبارات از محل ماده 180 قانون بودجه استاندار 
خاطر نشان کرد که ماده 180 کشوری است و 
پیشنهاد داد آزمون قانون از مدیران گرفته شود. 
یکی دیگر از مدیران نیز در اعتراض به تخصیص 
اعتبار از همین محل گفت: آه ما دامن ماده 180 را 
می گیرد. همچنین یکی دیگر از مدیران با گالیه 
مندی گفت: باید دفترچه دستور کار شورای برنامه 
ریزی از دو سه روز قبل به مدیران داده می شد 
تا بتوانند پس از مطالعه دقیق امروز به دستور کار 
گیج  دادن  توضیح  اینطور  رای دهند  آن  های 
فرمانداران  توجیه  در  هم  است!استاندار  کننده 
برای توزیع درست اعتبارات گفت: مانند برخی از 
کاندیدا ها در روستاها و نقاط خاص پول توزیع 
نکنید!همچنین استاندار در بخشی از سخنانش که 
به موضوع توزیع اعتبارات در کشور اشاره می کرد 
اذعان داشت که دهیاری یک استان از کشور ، 

اعتباراتش از استانداری بیشتر است ! 

با مشارکت  دادرس مقدم-منتخبان رسانه ها 
در  مطبوعات  خانه  اعضاء  درصدی   86.87
انتخابات، برای حضور در دوره  هفتمین دوره 
جدید خانه مطبوعات خراسان جنوبی مشخص 
شدند.اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، بعد 
انتخابات  دوره  هفتمین  نتایج  نهایی شدن  از 
هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی، 
طی گزارشی منتخبان رسانه ها را معرفی کرد.

طبق این گزارش، در هفتمین دوره انتخابات 
هیأت مدیره خانه مطبوعات که برای نخستین 
با  همزمان  و  الکترونیکی  صورت  به  بار  
سراسر کشور برگزار شد، منتخبان بخش های 
رپرستان  محلی،  نشریات  مسئول  مدیران 
سرپرستان  و  خبرگزاری ها،روزنامه نگاران 
روزنامه های سراسری و بازرسان برای حضور 
در دوره جدید خانه مطبوعات استان، مشخص 
گشتند.نتیجه نهایی انتخابات حاکی از این است 

به  کمالی  محمد  و  شوشتری  اسماعیل  که؛ 
عنوان نماینده مدیران مسئول در ترکیب هیئت 
مدیره خانه مطبوعات استان قرار گرفتند، زهرا 
بهروزی فر، غالمرضا لر و فاطمه حاجی پور 
نیز منتخبان خبرنگاران استان در این دوره از 
انتخابات بودند.امیر خالدی که تنها کاندیدای 
استان  در  سراسری  های  روزنامه  سرپرستی 
از منتخبین  قربانی هم  به همراه محمد  بود، 
اعضای خانه مطبوعات استان بودند، در بخش 
بازرسان هم علی جعفرپور مقدم و هادی بهمنی 
حائز بیشترین آراء حاضران در انتخابات شدند.

در  حیدری  مریم  اصلی؛  منتخبین  بر  عالوه 
بخش مدیرمسئول، رضا حسین زاده  و نرگس 
حمیدی  در بخش خبرنگاران، فاطمه زیراچی  
در بخش سرپرست خبرگزاری و سمیه دهقانی 
در بخش بازرسان هم عنوان اعضای علی البدل 

خانه مطبوعات استان را از آن خود کردند.

نخستین تجربه رأی های الکترونیکی 
به استناد اخبار و اطالعیه های ستاد مرکزی 
برگزاری انتخابات خانه های مطبوعات، نخستین 
انتخابات الکترونیک خانه های مطبوعات کشور، 
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه دهم خردادماه به 
صورت همزمان در 20 استان  کشور برگزارشد 
تا شرایط برای حضور 2212  نفر -که عضویت 
آنها توسط خانه های مطبوعات هر استان و 
با نظارت اداره های فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گردد. فراهم  انتخابات  شده-در  تأیید  استانها 
در این دوره از انتخابات، استانهای خوزستان، 
همدان، هرمزگان و زنجان به دلیل به نصاب 
نرسیدن اعضاء یا نامزدها، به مرحله دوم موکول 
شدند و استان های تهران، مرکزی، سیستان 
و بلوچستان، اصفهان، کرمانشاه، کهکیلویه و 
بویر احمد، گلستان و گیالن که انتخابات آنها 
به تازگی برگزار شده بود، از این دور انتخابات 

حذف شدند.به گزارش ستاد مرکزی برگزاری 
انتخابات خانه های مطبوعات کشور،  4۹1 نفر 
به عنوان نامزد انتخابات تأیید شده بودند که 
از این تعداد 363 نفر برای عضویت در هیئت 
مدیره و 128 نفر هم برای بازرسی خانه های 
مطبوعات نامزدی خود را اعالم کرده بودند.در 
خراسان جنوبی هم به نقل از معاون فرهنگی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان،  23 
خود  نامزدی  استان،  ای  رسانه  فعاالن  از  نفر 
نموده  اعالم  انتخابات  از  دوره  این  برای  را 
انتخاب ۹8 نفر عضو اصلی  اند تا در معرض 
خانه مطبوعات استان قرار گیرند.الزم به ذکر 
ای  رسانه  فعاالن  و  نام خبرنگاران  است:ثبت 
استان در سامانه خانه مطبوعات کشور، به نشانی 
khanehmatbooat.ir از سال گذشته 
به طور جدی در برنامه کاری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قرار گرفت که  به ثبت نام 171 

نفر از فعاالن رسانه ای انجامید،  از این تعداد 
تاکنون 10۹ نفر پرونده خود را تکمیل و تایید 
نهایی کرده اند و ۹۹ نفر  هم در ردیف اعضای 
انتخابات  دوره  اند.هفتمین  گرفته  قرار  اصلی 
خانه های مطبوعات کشور، با هدف جلوگیری 
از هرگونه عدم رعایت قوانین رأی دهی، برای 
نخستین بار به صورت الکترونیکی برگزار شد. 
افراد صاحب امتیاز، مدیران مسئول، دارندگان 
کارت حرفه ای روزنامه نگاری و آن گروه از 
مدارک  که  سراسری  های  رسانه  سرپرستان 
 )e-rasaneh.ir( خود را قباًل در سامانه
و) khanehmatbooat.ir( بارگذاری 
کرده بودند، حق اعالم کاندیداتوری و مشارکت 
در این انتخابات را داشتند و طبق اعالم ستاد 
مرکزی برگزاری انتخابات الکترونیک خانه های 
مطبوعات کشور، مشارکت ۹1 درصدی اعضاء 

در انتخابات، قابل تحسین است.

قاسمی- معاون سالمت اداره دامپزشکی استان 
اینکه هر دو بیماری تب مالت و تب  با بیان 
کریمه کنگو از بیماری های عفونی است، عنوان 
کرد: تفاوت این بیماری ها در عامل به وجود 
آمدن آن می باشد که تب مالت، باکتری و تب 
کریمه کنگو ویروس است. »محمد اصغرزاده« 
افزود: مشخصه مشترک دیگر این دو بیماری 
این است که عالئم اختصاصی ایجاد نمی کنند 
و صرفاً با آزمایشات آزمایشگاهی تشخیص داده 
می شود. وی اظهار کرد که این بیماری ها اگر 
به انسان ها منتقل شوند خیلی خطرناک می 
باشد و حتی در بیماری کریمه کنگو 40 درصد 
دریافت  سریع  را  الزم  اقدامات  اگر  مبتالیان 

نکنند، فوت خواهند شد.

عامل اصلی ابتالء به تب مالت 
استفاده از لبنیات غیر پاستوریزه 

و بهداشتی است
به گفتۀ وی از عوامل اصلی انتقال تب مالت به 
انسان ها ارتباط مستقیم با دام ها و همیچنین 
استفاده از فرآورده های لبنی خام غیر پاستوریزه 
می باشد. معاون سالمت اداره دامپزشکی خاطر 

نشان کرد که از اقدامات پیشگیرانه این بیماری 
واکسیناسیون های اختصاصی تمام دام های 
تحت پوشش می باشد، مگر اینکه در دسترس 
نباشند و یا صاحبان آنان همکاری الزم را برای 
این کار انجام ندهند. »اصغرزاده« با بیان اینکه 
اکثر مردم شیر گاو استفاده می کنند و یکی 
های  فرآورده  همین  هم  انتقال  های  راه  از 
این  ما در  اقدامات  از دیگر  لبنی است گفت: 
مرتب  و  ای  دوره  ساالنه،  گیری  خون  راستا 
گاوداری های تحت پوشش می باشد، به ویژه 
در مناطقی که قبال نشانه هایی از آن وجود 
داشته است. به گفتۀ وی گوشت دامی که تب 
مالت داشته قابلیت کشتار  دارد و به صورت 
فرآوری  و  انجام  بهداشتی  اقدامات  خاص 
گاوداری  در  که  کرد  اظهار  شود.وی  می 
بودن و  مراقبت  دلیل تحت  به  های صنعتی 
آزمایشات مرتب برای بیماری های سل و تب 
مالت تا کنون مشکلی نداشته ایم ولی در دام 
های دیگر اعم از گوسفند و بز از آنجا که هنوز 
به شیوه سنتی نگهداری می شوند و اعتباری 
را  این طرح  تا  آنان داده نمی شود  هم برای 
نیست. دست  در  دقیقی  آمار  کنیم  اجرایی 

کنگو،  کریمه  تب  از  پیشگیری  برای 
دامداران از راه های مشخص شده 

دام های خود را وارد یا صادر کنند
معاون سالمت اداره دامپزشکی در مورد تب کریمه 
کونگو بیان کرد که عالئم خاصی ندارد و یکی از 
راه های پیشگیری آن کنترل ورود و خروج دام ها 
است که حتما گواهی بهداشتی و سالمت داشته 
باشند .»اصغرزاده« گزش کنه را از عوامل اصلی 
انتقال آن در بین حیوانات و نیز به انسان دانست 
پاشی دام ها و محل  با سم  و عنوان کرد که 
نگهداری آنان می توان از انتقال آن کاست. وی 
به مردم هم توصیه کرد: در سال حداقل 3 نوبت 
سم پاشی را انجام دهند تا از بیماری های مختلف 
جلوگیری کنند. به گفته وی در صورت کشتار دام 
آلوده به تب کریمه کنگو به شیوه سنتی و در منازل 
امکان انتقال آن زیاد است چون اگر دست افراد 
خراشی داشته باشد از طریق خون دام انتقال می 
یابد و یا حتی اگر خون آن در مخاط چشم و 
بینی هم ریخته شود باز هم فرد را مبتال خواهد 
کرد. »اصغرزاده« خاطر نشان کرد که حتما مردم 
شرایط بهداشتی را حفظ کنند و حتما برای قطعه 
نمایند. استفاده  از دستکش  کردن گوشت هم 

جوشاندن شیرهای سنتی از 
روش های پیشگیری بیماری تب مالت

مدیر بیماری های استان هم در مورد اینکه آیا در 
استان ما افرادی به این بیماری مبتال شدند، گفت: 
در سال های گذشته موارد مشکوک نمونه برداری 
و تحت درمان قرار گرفتند ولی در سال جاری 
هنوز در استان دیده نشده است. »شایسته« یکی 
از راه های پیشگیری از تب مالت را جوشاندن 
افزود: نگهداری  شیرهای سنتی عنوان کرد و 
پنیرهای محلی به مدت 45 روز در محلول آب 
و نمک، عدم تماس مستقیم با ترشحات و بافت 
های حیوانی، استفاده از دستکش و ماسک در 
هنگام تماس با الشه، واکسیناسیون دام و استفاده 
از فرآورده های لبنی پاستوریزه از دیگر راه های 

پیشگیری می باشد.

ارتباط با خون دام از راه های
 انتقال بیماری تب کریمه کنگو

وی در مرود روش های پیشگیری در مقال تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو هم بیان کرد که 
استفاده از وسایل حفاطتی در تماس با الشه و 
دام، عدم هیچگونه ارتباط با خون دام، له نکردن 

کنه ها با دست، تهیه گوشت از مراکز مجاز و 
ُخرد کردن گوشت بعد از 18 تا 24 ساعت در 
یخچال بودن از جمله این راه ها است. به گفتۀ 
وی عالئم تب مالت در انسان شامل تب، لرز، 
شعف، دردهای استخوانی و مفاصل، کاهش وزن، 
دردهای کمر و شکم و در عمومی بدن است. 
تب  بیماری  عالئم  استان  های  بیماری  مدیر 
کنگو را هم تب، سردرد، درد عضالنی، گاهاً درد 
پشت چشم، دل درد، اسهال و استفراغ، خونریزی 
زیرپوستی، استفراغ خونی، مدفوع سیاه، خونریزی 
گوارشی، خونریزی از لثه و خون در ادرار دانست. 
اظهار کرد که در صورت مشاهده  »شایسته« 
عالئم بیماری تب مالت و تب کرمه کنگو  بیمار 
تحت مراقبت و درمان قرار می گیرد و مردم هم 
اگر همچین شخصی با عالئم ذکر شده را دیدند 
حتما در تماس با وی از وسایل حفاظتی همچون 
کاله، ماسک، عینک، دستکش و روپوش استفاده 
کنند. به گفتۀ وی زمان فوت و درمان بیماری تب 
مالت نامشخص است چون بیماری هزار چهره 
و مزمنی می باشد و در تب کریمه کنگو هم در 
صورت عدم تشخیص و درمان سریع و به موقع 

فرد خیلی سریع فوت خواهد کرد.

تب کریمه کنگو و مالت در استان دیده نشد ولی بازهم مردم هوشیار باشند

اعالم نتیجه انتخابات تعیین هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی 

عکس:ایرنا
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رئوفیان: اصولگرایان باید نتایج 
انتخابات را آسیب شناسی کنند

ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران زمین گفت: 
برای جبهه  قبلى  انتخابات های  برای  کسانى که 
نتایج  باید  کردند  مى  طراحى  مدل  اصولگرایى 
انتخابات را آسیب شناسى کنند و بهتر است کنار روند 
و عرصه تصمیم گیری را واگذار کنند به مجموعه ای 
که با مشى اعتدال و اندیشه مبتنى بر خرد جمعى در 

حوزه تصمیم گیری رفتار مى کنند.

تابش: رئیس جمهور کابینه جوان
 و پاکدست معرفی کند

امید  فراکسیون  رئیس  نایب  تابش  محمدرضا 
که  است  این  ما  انتظار  کرد:  اظهار  مجلس 
است  داده  که  شعارهایى  به  رئیس جمهور  آقای 
زمان  مقتضیات  گرفتن  نظر  در  با  و  کرده  عمل 
حضور  با  جوان  کابینه ای  مردم،  خواسته های  و 
بانوان و افراد پاکدست و متخصص معرفى کند تا 

بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.

دوره رقابت تمام شده ؛
 اکنون وقت همدلی و همفکری است

جامعه  عضو  رهبر  تقى  محمد  االسالم  حجت 
با  اصفهان  موقت  جمعه  امام  و  مبارز  روحانیت 
بیان این که آرامش و همدلى برای حل مشکالت 
کشور وظیفه مهم ما است، گفت: دوره انتخابات 
و  همدلى  وقت  اکنون  و  شده  تمام  رقابت ها  و 

همفکری برای حل مشکالت مردم است.

غرویان: دولت باید آزادی های 
معقول برای جوانان فراهم کند

غرویان  محسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تحصیل  کشور  داخل  در  وقتى  جوان  گفت: 
مى کند دوست دارد همین جا هم مشغول به کار 
شود. دولت باید عنایت ویژه ای به جوانان داشته 
باشد و نباید بگذارد فرار مغزها صورت بگیرد. وی 
در ادامه تاکید کرد: دولت باید آزادی های معقول 

سیاسى و اجتماعى برای جوانان فراهم کند.

 محمدرضا باهنر: قبول داریم
 که انتخابات را واگذار کردیم

این  بیان  با  مهندسین  اسالمى  جامعه  کل  دبیر 
اصولگرا خوب  برای جریان  انتخابات  نتیجه  که 
و قابل قبول بود، گفت: قبول داریم انتخابات را 
روسای  درصد   ۹۰ جهان  در  اما  کردیم  واگذار 
جمهوری که شرکت کردند دو دوره ای شده اند و 
این به دلیل امکانات و موقعیتى است که دارند 
و این افتتاح ها و کلنگ زنى ها تاثیر دارد. محمد 
که  تالشى  همه  با  گفت:  همچنین  باهنر  رضا 
و  شد  متمرکز  آرا  از  درصد   ۴۰ کردند،  دوستان 
قبولى که دولت  قابل  اقلیت  را زد و  یک حرف 

باید از ظرفیت آنها استفاده کند.

نماینده مجلس: به کدام ُجرم
 باید گاز مجانی به ترکیه بدهیم

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان 
کدام  به  دهد  توضیح  محرمانه ها  دولت  که  این 
ُجرم باید گاز مجانى به ترکیه بدهیم، گفت: ایران 
در دولت یازدهم پیرو قرارداد کرسنت به پرداخت 

غرامت 1۴ میلیارد دالری محکوم شد.

ترامپ خواستار ابقای فرمان منع 
مهاجرتی 6 کشور از جمله ایران شد

گزارش ها حکایت از آن دارد که دولت دونالد ترامپ 
برای ابقای دستور منع مهاجرتى جنجال برانگیز خود 
به دیوان عالى فدرال مراجعه کرده است. به گزارش 
علیه  اخیرا  فدرال  تجدیدنظر  دادگاه  یک  رویترز 
دستورالعمل آقای ترامپ که در نظر داشت مانع از 
ورود مهاجر و مسافر از ایران و پنج کشور با جمعیت 

عمدتا مسلمان به ایاالت متحده شود، رای داد.

پوتین: توسعه سپر موشکی آمریکا
 پس از برجام غیرقابل توجیه است

از  مطبوعاتى  نشستى  در  روسیه  جمهور  رئیس 
مرزهای  نزدیک  آمریکا  موشکى  سپر  توسعه 
و  ایران  میان  هسته ای  توافق   از  پس  کشور  این 
گروه 1+5 انتقاد کرد. والدیمیر پوتین در نشستى 
مطبوعاتى گفت: توسعه سپر موشکى آمریکا پس 

از توافق هسته ای با ایران غیرقابل توجیه است.

هافینگتون پست: نمی توان نفوذ و 
قدرت ایران در منطقه را نادیده گرفت

که  این  به  اشاره  با  تحلیلى  در  پست   هافینگتن 
نمى توان نفوذ و قدرت ایران در منطقه را نادیده 
در  آمریکا  جدید  دولت  سیاست  نوشت:  گرفت، 
قبال ایران و عربستان اشتباه است و بدون ایران 

صلحى در غرب آسیا برقرار نخواهد شد.

اردوغان باز هم از دیوارکشی گفت

سوریه  مرز  در  دیوار  احداث  کار  گفت:  اردوغان 
پیشرفت چشمگیری داشته و 65۰ کیلومتر از مرز 
۹11 کیلومتری مسدود شده است. وی گفت که 
دولتش برای احداث دیواری مشابه در طول مرز 
از  برنامه ریزی کرده است. یکى دیگر  عراق هم 
همسایگان ترکیه، ایران است که اردوغان گفته 
برای احداث دیوار در نقاط »مقتضى« مرز با این 

کشور، برنامه ریزی شده است.

آینده دولت روحانی تقریبا »هیچ« خواهد بود

رضا سراج در کانال تلگرامى خود نوشت: روحانى 
ادامه  را  واردات  و  فروشى  خام  بخواهد  چنانچه 
دهد، خود را در برابر مطالبات فزاینده آحاد مردم 
اجازه  منتقدین،  که  آن  ضمن  داد؛  خواهد  قرار 
روحانى  به  نیز  را  آمریکا  به  مجدد  دادن  امتیاز 
عدم  با  بین المللى،  روند  از  متاثر  روحانى  دولت  بنابراین  داد؛  نخواهند 

موفقیت مواجه مى شود و آینده دولت وی، تقریبا هیچ خواهد بود.  

هوشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است

حمید ابوطالبى معاون سیاسى دفتر رئیس جمهور در 
صفحه شخصى خود در توئیتر نوشت: قطبى سازی 
کشور به جامعه»پاک- پلید« ؛ انشقاق در نهادهای 
ملى؛ التهاب آفرینى اجتماعى و... به نفع کشور نیست 
و سرمایه اجتماعى را نابود مى کند.  هوشیار باشیم و 
باور کنیم انتخابات تمام شده است؛ بر سر شاخ، بن نبریم؛ سینه ها را از کینه ها 

پاک کنیم؛ دست به دست هم دهیم و به یاری این ملت بشتابیم.

محمدی گلپایگانی : انتخابات در سالمت برگزار شد

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با تاکید بر این که مردم 
همواره پشتیبانى خود را از نظام اثبات کرده اند و پیروز 
انتخابات نیز مردم بود، گفت: انتخابات در سالمت 
برگزار شد و چنین انتخاباتى در کشورهای همجوار 
بى نظیر است و حاال وقت کار و توسعه کشور است. 
حجت االسالم محمدی گلپایگانى ادامه داد: نقش بى  نظیر مقام معظم رهبری 

در برگزاری باشکوه انتخابات برای دوست و دشمن ، زبانزد است.

کارگزاران  حزب  سخنگوی 
ها،  گروه  همه  گفت:  سازندگى 
مختلف  اقشار  و  سیاسى  جریانات 
آبادانى  و  پیشرفت  برای  مردم 
بیشتر کشور باید به دولت روحانى 
کمک کنند. حسین مرعشى افزود: 
جمهوری اسالمى ایران در منطقه 
کشورهای  از  بسیاری  که  ای 
ساالری  مردم  از  بویى  آن  اطراف 
و دموکراسى نبرده اند انتخابات با 

شکوهى برگزار مى کند. وی اظهار 
بسیار  ایران  مردم  آگاهى  کرد: 
بهترین  توانند  مى  آنها  و  باالست 
گفت:  وی  کنند.  انتخاب  را  مسیر 
ا... هاشمى  آیت  درباره  راحل  امام 
زنده  نهضت  فرمودند،  رفسنجانى 
است  زنده  هاشمى  چون  است 
نهضت  که  گفت  باید  اکنون  و 
در  آگاهانه  مردم  چون  است  زنده 
حزب  سخنگوی  هستند.  صحنه 

این  بیان  با  سازندگى  کارگزاران 
مشکالت  همه  با  ایران  مردم  که 
و  ها  یارانه  افزایش  به  اقتصادی 
پخش پول بین مردم جواب منفى 
دادند، افزود: باید قدر ملت ایران را 
دانست و برای خدمتگزاری به آنها 
وی  کرد.  تالش  به صورت جدی 
و  برگزار شد  انتخابات  اظهار کرد: 
یک شعار ساختار شکنانه داده نشد 
عده  ندادند  اجازه  طلبان  اصالح  و 
فاصله  رهبری  و  مردم  بین  ای 
که  این  بیان  با  مرعشى  بیندازند. 
آینده ایران از آن کسانى است که 
بتوانند به مردم خدمت کنند، افزود: 
تهران  شهر  شورای  انتخابات  در 
نیز به رغم تمام بى سلیقگى ها و 
با  امید  لیست های موازی، لیست 

اقتدار حائز آرای اکثریت شد.

16 میلیون نفر از رقیب هراسی دولت دلگیرند
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
نظام گفت: 16 میلیون رای حجت 
سرمایه  ما  برای  رئیسى  االسالم 
است. حدادعادل با انتقاد از مناظرات 
انتخاباتى تصریح کرد: آیا صحبت 
باعث  شد  انتخابات  در  که  هایى 
وحدت بیشتر در جامعه شد؟! جواب 
من منفى است. تالش ما این بود 
که دو قطبى در کشور نباشد. بنده 
طرفین  که  ندارم  یاد  در  هیچگاه 
انتخابات در دوره های گذشته این 
گونه نسبت به هم تهمت بزنند و 

عصبانى با هم برخورد کنند.
بیان این که رئیس جمهور  با  وی 
مناظرات  در  مناسبى  برخورد 
عالج  فکر  به  باید  گفت:  نداشت، 
دل مردم بود. رئیس جمهور حرف 
هایى زد که ساختار شکنانه بود و 

آوردن  دست  به  برای  نیست  قرار 
کرد  تکرار  را  دشمنان  حرف  رای 
مقابل  طرف  که  گفت  نباید   و 
دیوار  خیابان ها  در  خواهد  مى 
چه  کرد:  اظهار  حدادعادل  بکشد! 
صنعت  مناظرات  در  دارد  لزومى 
در  ببرند.  سوال  زیر  را  موشکى 
میانه مناظرات رهبری فرمودند که 
ملى  امنیت  های  گسل  کاندیدا ها 
ادامه  در  وی  نکنند!  تحریک  را 

تصریح کرد: اگر رئیسى پیروز شده 
بود و ترامپ به عربستان آمده بود 
گفت؟  مى  چه  ما  مقابل  طرف 
مسئله ما رئیسى و روحانى نیست، 
اما این رقیب هراسى و صبحت از 

دیوار کشیدن چه معنى دارد. 
تعجب مى کنم این نیش و کنایه ها 
دارد.  ادامه  نیز  انتخابات  از   بعد 
16 میلیونى که به دولت رای ندادند 

از رقیب هراسى دولت دلگیرند.

حداد عادل ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

همه باید به دولت روحانی کمک کنند
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگى :

قرائت جمعى قرآن در امامزاده حسین بن موسى الکاظم )ع( شهرستان طبس * عکس: ایرناشب های روشن، ایستگاه آتش نشانى * عکس: مهرمراسم جزء خوانى قرآن کریم در مسجد امام حسین )ع( بیرجند *  عکس: ایسنا 

 آگهی مزایده  عمومی شماره 74 شرکت کویرتایر       
شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی 90،000 کیلوگرم 
قرقره فلزی ، موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده یکجا به فروش رساند.  
از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد 
کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت درمزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 

 سه شنبه مورخ 96/03/23 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت در محل کارخانه تحویل نمایند.
همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می توانند جهت بازدید قرقره فلزی از تاریخ 96/03/13 

لغایت 96/03/23 درایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

 روابط عمومی شرکت کویرتایر

      آگهی مزایده  عمومی شماره 84 شرکت کویرتایر       
شرکت کویرتایر در نظر دارد: حدود 25 تن پلی اتیلن ضایعاتی در محل کارخانه را از 
طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده، 
پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 

96/03/23 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت در محل کارخانه تحویل نمایند.
لغایت   96/03/13 تاریخ  از  بازدید  جهت  می توانند  مزایده  این  در  کنند گان  شرکت  همچنین 

96/03/23 در ساعات و ایام اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.
 شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

 روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده  عمومی
 شماره 94  

شرکت کویرتایر       
شرکت کویرتایر در نظر دارد: حدود 60 تن 
 کامپاند  برگشتی ) مناسب برای قطعه سازی ها (
موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده به 
 فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود
پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد 
در  شرکت  شرایط  رعایت  با  را  خود  کتبی 
مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 
مورخ 96/03/23 در پاکت دربسته به واحد 
تحویل  کارخانه  محل  در  شرکت  تدارکات 

نمایند.
مزایده  این  در  کنند گان  شرکت  همچنین 
تاریخ 96/03/13  از  بازدید  جهت  می توانند 
ساعات  و  رسمی  ایام  در  لغایت 96/03/23 
اداری )8 الی 16( به محل کارخانه مراجعه 
یا همه  رد یک  نمایند. شرکت کویرتایر در 

پیشنهادها مختار است.

 روابط عمومی شرکت کویرتایر

اطالعیه شماره یک 
استانداري خراسان جنوبی  / فرمانداري های شهرستان های استان

اطالعیه برگزاري پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان هاي مردم نهاد 
 در هیئت  نظارت استان خراسان جنوبی /  شهرستان های استان

در راستاي اجراي بند "ت" ماده "یک" تصویب نامه شماره  27862/ت31281/هـ مورخ 84/5/8 هیئت وزیران )موضوع آیین نامه اجرایي تاسیس و 
فعالیت سازمان هاي مردم نهاد( ، پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان هاي مردم نهاد در هیئت هاي نظارت روز پنجشنبه تاریخ 96/5/12 
در محل  استانداري و فرمانداري های تابعه راس ساعت9:00 برگزار خواهد شد. بدینوسیله از نمایندگان سازمان هاي مردم نهاد داراي پروانه فعالیت 
از استانداري و  فرمانداري های شهرستان های استان، دعوت به عمل مي آید به منظور  ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات به دبیرخانه 

هیئت نظارت ذیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند.
الف : سازمان هایي که متقاضي نامزدي انتخابات جهت تصدي سمت " نماینده سازمان هاي مردم نهاد در هیئت نظارت" هستند ، مي بایست در 
خصوص معرفي و ثبت نام نماینده از تاریخ 96/3/16 لغایت 96/3/25 اقدام نمایند. ب : سازمان هایي که صرفا متقاضي شرکت در جلسه انتخابات به 

منظور راي دادن هستند ، مي توانند از تاریخ 96/3/16 لغایت 96/5/10 در خصوص معرفي و ثبت نام نماینده اقدام کنند .
*مدارك مورد نياز جهت صدور كارت ورود به جلسه راي دهندگان  و نامزدهاي انتخابات به شرح ذيل است:

1. تصویر پروانه  فعالیت صادره از استانداري /  فرمانداري  2. تصویر آخرین آگهي روزنامه رسمي کشور  مبني بر ثبت تغییرات هیئت مدیره  سازمان 
مردم نهاد  3. اصل صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مردم نهاد  مبني بر معرفي نماینده تام االختیار جهت شرکت در انتخابات )ممهوربه مهر سازمان 
مردم نهاد(  4.یک قطعه عکس 4×3 براي  نماینده  5. تصویر صفحه اول شناسنامه،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت  و تکمیل فرم ثبت نام براي 

نامزدهاي انتخابات 
الزم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود 

به جلسه الزامي است .
محل ثبت نام : دبیر خانه هیئت هاي نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد مستقر در استانداري و فرمانداري های شهرستان های استان 

دبیرخانه هیئت نظارت استان خراسان جنوبی  - شهرستان های استان


