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سرمقاله

روزه در فضای مجازی

*  امین جم

ماه مبارک رمضان پرفضیلت ترین ماه سال است ماه 
نزول قرآن و ماه پر برکت. چرا که قرائت یک آیه 
قرآن ثواب ختم قرآن دارد  وحتی خواب ون فس 
 کشیدن روزه دار تسبیح و ذکر خدا محسوب می شود.
ماه رحمت و فضل الهی است و این انسان است که 
باید توفیق پیدا کند از این رحمت الهی بهره مند گردد و 
تالش کند خیلی از اخالق و عادات پسندیده را در خود 
تقویت نموده و از این فرصت ارزنده که خداوند وعده 
داده است که دست شیطان را بسته است، استفاده 
کند و خیلی از رذایل اخالقی را از خود دور نماید. نگاه 
خودش را کنترل کند به هر چیزی گوش ندهد و هر 
مطلبی را بدون اطالع از صحت و سقم آن به دیگران 
انتقال ندهد و... از جایی که امروزه فضای مجازی در 
خانواده ها فراگیر شده است ما باید این ویژگی ماه 
مبارک رمضان را در فضای مجازی نیز پیاده کنیم. 
فضای مجازی فرهنگ زندگی ما را تغییر داده است و 
 به نوعی ما را معتاد کرده است.... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

خیزش کاراته کای طبسی برای کسب مدال در المپیک ۲۰۲۰ / بازیکنان جوان تیم ملی والیبال نخستین پیروزی ایران را رقم زدند / تیراندازان ایران در جام جهانی آذربایجان تیرشان را به هدف می نشانند / حادثه انفجار هایپرمارکت در شیراز امنیتی نبوده است / کاهش 67 درصدی تصادفات فوتی در خراسان جنوبی /  واژگونی اتوبوس در جاده بیرجند - طبس چهار مصدوم برجای گذاشت / صفحه 6

رهبر معظم انقالب : 

هنر بزرگ امام ، این بود که توانست 
آحاد مردم به ویژه جوانان را به صحنه بیاورد

رئیسی :

 امروز خیلی ها 
مدعی خط امام هستند

سیدحسن خمینی :

ما نباید اجازه دهیم 
میراث جامعه مصادره شود

محمداسماعیل کوثری: 

مردم از نگاه امام 
همه کاره انقالبند

محمدرضا عارف:
خطر تحریف اندیشه های امام

 بسیار حس می شود

سلطانی فر:
امام خمینی )ره( 

روشنگر چراغ راه امید بود

احتساب سال های حق التدریس 
معلمان در سنوات بازنشستگی

 صفحه ۷

تخصیص 4۰ میلیارد تومان تسهیالت 
برای سیمان باقران و کک طبس

 صفحه ۷

قطعی آب روستاهای حاشیه بیرجند
سال آینده به حداقل می رسد 

صفحه ۷

کار واگذاری قطعات مجتمع های 
گلخانه ای در 5 مجتمع در حال انجام است

صفحه ۷

احداث پاویون در فرودگاه بیرجند
 ۲ میلیارد تومان اعتبار می خواهد

صفحه  ۷

۸ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 
طرح های گردشگری استان اختصاص یافت

صفحه  ۷

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

دعوت از مردم برای تجدید میثاق با امام و شهدا   / صفحه۷

کاهش 25 درصدی حجم 
مخازن آب در بیرجند

سمیرا قاسمی- شهر بیرجند یکی از قدیمی ترین شهرهای کشور است که قنات و آب انبار های زیادی دارد. به گفته 
نظرافضلی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، خراسان جنوبی بالغ بر  هزار قنات دارد که به علت خشکسالی های اخیر 
بیشتر آنها خشک شده است. بیرجند دومین شهری است که دارای لوله کشی آب شده و یکی از منبع های اصلی آب 
»خانه شریف« در خیابان منتظری می باشد که وجود بافت قدیمی، تاریخی و فرسوده در شمال شهر را هم می توان 
فرصتی برای جذب گردشگر دانست و نیز تهدیدی برای ساکنان این منازل است. ۲1 فروردین امسال روزنامه آوای 
خراسان جنوبی، گزارش میدانی از بافت های تاریخی و فرسوده در حال نابودی بیرجند منتشر کرد. ... )مشروح  در صفحه 3 ( 

چاه و قنات؛ در کمین حیات ساکنان بافت فرسوده

همزمان با افزایش مصرف و شروع فصل گرما اتفاق افتاد؛

صفحه ۷
نی

سی
 : ح

س
عک

کشت 5 محصول زراعی استان در قزاقستان

یک رستوران تازه تاسیس جهت تکمیل کادر خود 
به افراد ذیل نیازمند است

1 - آشپز ماهر و باتجربه )با سابقه تخته کار(
۲ - نیروی خدماتی آشپزخانه  ۲ نفر خانم

3 - نیروی خدماتی سالن و پذیرایی ۲ نفر آقا 

تلفن تماس: 3۲4۰47۲۰ - ۰935۸347755

جشنواره فروش پکیج دیواری

با اقساط بلند مدت )به تعداد محدود( 
حد فاصل مدرس ۲7 و ۲9 

3۲4377۰۰

توجـه توجـه

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی
مدیرعامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

شهرداری بیرجند
انتخاب 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 و حمایت از بخش خصوصی
 که باعث رونق بازارهای سازمان میادین شهرستان گردیده ، تبریک عرض می نماییم.

برزگان- شرکت غزال گوشت بیرجند

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم 
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس بشیری زاده  فرماندار محترم شهرستان درمیان
جناب آقای مهندس  تنها 

معاون محترم عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
جناب آقای مهندس صفایی  بخشدار محترم مرکزی شهرستان درمیان

جناب آقای مهندس غالمی 
مدیر محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان درمیان

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را در تخصیص اعتبار جهت بهسازی معبر گردشگری
 روستای فورگ که منجر به ریزش دیوار و ایجاد نقطه حادثه خیز شده بود، اعالم می داریم 

 با اقدامات به موقع تان عالوه بر رفع مشکل از بروز حوادث ناگوار جلوگیری به عمل آمد.

شورای اسالمی و دهیاری روستای فورگ اخطاریــه
 13۷9/2/11 مصوب  آهن  راه  و  ها  راه  ایمنی  اصالح  قانون   ۷ ماده  استناد  به 
قانونی  حریم  و  آهن  راه  و  ها  راه  در  دیگر  شی  هر  یا  و  تابلو  استقرار  و  نصب 
بدین  باشد.  می  ممنوع  شهرها  قانونی  محدوده  از  خارج  یا  و  داخل  در  آنها 
... ادارات دولتی، شرکت ها و  از  اعم  به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی   لحاظ 

این  از  اخذ مجوز کتبی  بدون  اختصاصی  و  تبلیغاتی  تابلوی  به نصب  اقدام  که 
اند، اخطار می گردد حداکثر ظرف سه روز جهت سیر مراحل  اداره کل نموده 
غفاری 25  نبش  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  به  قانونی 
جهت  فوق  مدت  ظرف  اقدام  عدم  صورت  در  نمایند.  مراجعه  بازرگانی  واحد 
شده،  انجام   قضایی  مراجع  هماهنگی  با  قانونی  اقدام  تابلوها  آوری  جمع 
هزینه  کلیه  و  بوده  متجاوزین  عهده  بر  وارده  خسارات  و  ها  مسئولیت  تمامی 
اخذ خواهد شد. ایشان  از  ای  نقل جاده  و  و حمل  راهداری  اداره کل  به  وارده 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

3۲341۲۲6-7
۰9197147۸74  

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

تعداد 5 دستگاه کامیون کمپرسی 10 چرخ 
جهت جابجایی مصالح خاکی در داخل پروژه نیازمندیم.

09155622245
آگهی جذب و استخدام

 فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاهی
شرکت های آب و فاضالب شهری زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
و وزارت نیرو در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و به استناد مجوزهای استخدامی، 
فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های برتر را که لیست آنها در آگهی استخدام درج 
گردیده پس از انجام مصاحبه استخدامی و گزینش در صورت دارا بودن شرایط الزم 
استخدام می نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط اولیه استخدام و انجام 
 مراحل ثبت نام از تاریخ 96/03/13 لغایت 96/04/13 به سایت شرکت مهندسی

 آب و فاضالب کشور به آدرس www.nww.ir مراجعه نمایند.

فروش ویژه واحدهای مسکونی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 خراسان جنوبی
شرح در صفحه 2

آگهــی استخــدام
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

منیزیم  اکسید  تولید  کارخانه  در  خود  کادر  تکمیل  جهت    
واقع در کیلومتر 57 جاده بیرجند - زاهدان نیاز به یک نفر 
 کارشناس مهندسی شیمی )مرد( ترجیحا دارای سابقه کار را دارد.
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهـی به مدت یک هفتـه 
رزومه کاری خود را به صندوق پستی 441 بیرجند ارسال نمایند.
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نتایجاولیهکارشناسیارشدامروزاعالممیشود

تسنیم- کارنامه اعالم نتیجه اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 96 سه شنبه 16 خرداد از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان 
سنجش منتشر می شود. داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند و تمایل به انتخاب رشته های دانشگاه آزاد را دارند 

باید از تاریخ 21 خرداد 96 لغایت 25 خرداد 96 به سایت www.azmoon.org مراجعه کنند.

سرمقاله

اخذ مجوز استخدام 2000 جوان با
 عنوان »دستیاران جوان دولت« 

ایسنا- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از اخذ مجوز استخدام 
داد.محمدرضا  خبر  دولت«  موضوع »دستیاران جوان  در  2000 جوان 
رستمی ضمن ابراز خرسندی از جوان سازی بدنه دولت، گفت: با دستور 
رئیس جمهور و به منظور جانشین پروری و شایسته ساالری، جوانانی 
که توانایی خود را ثابت کنند شناسایی و به عنوان سرمایه ای بزرگ به 
بخش های مدیریتی کشور معرفی می شوند.وی گفت: این طرح در 
سطح دولت تا سطح شهرستان ها آغاز شده است و مدیران را موظف 
می کند به منظور جانشین پروری دو دستیار جوان داشته باشند. وی 
گفت: انتظار می رود در دولت دوازدهم شاهد تغییر سن مدیریتی در 

هیئت دولت، بدنه مدیریتی کشور و همچنین استانداران باشیم.

ایلنا - رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با اشاره به ادامه مکاتبات بین بانک مرکزی 

و سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع 
مالی اجرای طرح مسکن اجتماعی گفت: در 
بالعوض  وام  تومان  میلیارد   160 این طرح 
می شود. تامین  برنامه  سازمان  سوی  از 
منابع  تامین  محل  درباره  تابش  علیرضا 
در  داشت:  اظهار  اجتماعی  مسکن  طرح 
سال  اواخر  که  مهر  مسکن  طرح  مصوبه 
رسید،  وزیران  هیئت  تصویب  به  گذشته 
منابع  تامین  محل  درباره  که  موضوعی 

)وزیر  آخوندی  آقای  امضای  به  طرح  این 
راه و شهرسازی(و آقای سیف )رییس بانک 
تسهیالت  که  است  این  رسیده  مرکزی( 
اعتباری اجرای مسکن اجتماعی به مبلغ 2 
کنند. تامین  را  تومان  میلیارد   400 و  هزار 
گفت:  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رییس 
این تسهیالت طبق برنامه ریزی ها تامین 
می  گذاشته  مردم  اختیار  در  و  شد  خواهد 
شود.تابش همچنین در پاسخ به این سوال 

که  قشری  شناسایی  برای  اقدامی  آیا  که 
خواهد  آنها  شامل  اجتماعی  مسکن  طرح 
مصوبه  در  داشت:  اظهار  شده  انجام  شد، 
برای  هایی  مکانیزم  اجتماعی  مسکن 
مشمول طرح مسکن  که  افرادی  شناسایی 
اجتماعی می شوند، مشخص شده است.از 
طریق نهادهای تحت پوششی مانند کمیته 
امداد، بهزیستی و وزارت رفاه اجتماعی این 
تشکیل  مراحل  بالفاصله  و  شناسایی  افراد 

پرنده انجام می شود و افراد به بنیاد مسکن 
معرفی خواهند شد.این مقام مسئول افزود: 
مسکن  مالی  منابع  که  است  این  اول  گام 
مرحله  در  و  بگیریم  اختیار  در  را  اجتماعی 
مراحل  دهیم.  انجام  عمومی  اعالم  بعدی 
تامین  و  است  اول شروع شده  گام  اجرایی 
در  اجتماعی  مسکن  طرح  مالی  کنندگان 
و  برنامه  سازمان  و  مرکزی  بانک  اول،  گام 

هستند. بودجه 

۱۶۰میلیاردتومانتسهیالتبالعوضطرحمسکناجتماعی

تسنیم- معاون اشتغال وزیر کار اعالم کرده، در 
طرح آزمایشی کارورزی ۷0 درصد آنها مشغول 
در  که  نفری  هزار   60 از  بنابراین  شدند،  کار 
هزار   42 حدود  کردند،  نام  ثبت  سامانه  این 
نفر می بایست از تیر ماه وارد بازار کار شوند.
طرح کارورزی یا همان » کاج« طرحی بود که 
درسال جاری از سوی وزارت کار به عنوان طرح 
اشتغالزایی دولت اعالم شد. عیسی منصوری، 
معاون اشتغال وزیر کار درباره جزئیات این طرح 

از یک  اینکه طرح کارورزی بخشی  به  اشاره 
از هفته  امیدواریم  اجرایی است، گفت:  بسته 
نخست تیر فرآیند رسمی اجرای طرح کارورزی 
را اعالم کنیم.وی با بیان اینکه تا کنون بیش 
نام نویسی  نفر در سایت کارورزی  از 60 هزار 
کرده اند، ادامه داد: همزمان کوشش می کنیم 
بنگاه های اقتصادی و کارفرمایانی که عالقمند 
نام نویسی  هم  هستند  کارورزان  پذیرش  به 
و  صنعتی  کارفرمایی،  تشکل های  با  و  کنند 

رایزنی  حال  در  اینها  با  مرتبط  دستگاه های 
برای  را  پذیرش  حداکثر  بتوانیم  تا  هستیم 
کارورزان ایجاد کنیم. معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
گفت: کارورزان برای حضور در دوره کارورزی 
و  می کنند  دریافت  تومان  هزار   310 حدود 
می شوند. مدنی  مسئولیت  بیمه  مشمول 
طی  را  کارورزی  دوره  کارورز  اینکه  از  پس 
به  توسط کارفرما جذب و مشغول  اگر  کند 

سال   2 مدت  برای  دولت  شود  رسمی  کار 
تأمین  بیمه  بحث  در  را  کارفرما  سهم 
درصد   ۷0 می کند.  پرداخت  اجتماعی 
طرح  این  آزمایشی  دوره  در  که  کارورزانی 
کار  به  مشغول  گذراندند  را  کارورزی  دوره 
می تواند  کسی  هر  گفت:  منصوری  شدند. 
این  و  کند  نام نویسی  کارورزی  سایت  در 
آیا  که  می کند  اعالم  آن شخص  به  سایت 

دارای واجد شرایط است یا خیر.

ورود۴۲هزارکارورزازتیرماهبهبازارکار

اجرای مجدد بخشودگی جرائم
 بیمه ثالث موتورسواران در تیرماه 

به  اشاره  با  بدنی  های  خسارت  تامین  صندوق  مدیرعامل  مهر- 
فقدان  جریمه  صدی  بخشودگی100در  طرح  از  خوب  استقبال 
اجرای  از  گذشته،  اسفندسال  در  موتورسواران  ثالث  شخص  بیمه 
اشاره  با  تیرماه سال جاری خبرداد.علی جباری  در  این طرح  مجدد 
فقدان  جریمه  در صدی  بخشودگی صد  از طرح  استقبال خوب  به 
بیمه شخص ثالث موتورسواران در اسفندماه سال گذشته، از اجرای 
مجدد این طرح در تیرماه سال جاری خبر داد و افزود: در حالی که 
ساالنه 5 هزار نفر از موتورسواران در تصادفات جاده ای جان خود 
راکب  میلیون   11 از  درصد   95 از  بیش  اما  دهند  می  دست  از  را 

موتورسیکلت در کشور بیمه نیستند.

مستمری کودکان بی سرپرست به
 ۴00 هزار تومان رسید

بهزیستی  سازمان  نوجوانان  و  کودکان  امور  دفتر  مدیرکل  تسنیم- 
کشور با بیان اینکه در سال جاری مستمری این کودکان و نوجوانان 
از 300 هزار تومان به 400 هزار تومان افزایش یافت.محمد نفریه در 
بهزیستی،  نوجوانان در مراکز  و  زندگی کودکان  خصوص چگونگی 
گفت: کودکانی که در مراکز زندگی می کنند تا 18 سالگی نگهداری 
می شوند و پس از آن دختران تا زمان ازدواج و ادامه تحصیل و پسران 
تا زمان خدمت سربازی و ادامه تحصیل مورد حمایت خواهند بود.
وی گفت: در حال حاضر بهزیستی با 634 مرکز نگهداری به کودکان 
از این تعداد 34  و نوجوانان بی سرپرست خدمات رسانی می کند که 

مرکز مربوط به شیرخوارگاه ها است.

 تعیین مالیات 30 درصدی برای
 بنزین، تاثیری در نرخ آن ندارد

مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی  ایرنا- 
کمیسیون  این  مصوبه  گفت:  اسالمی  شورای 
مبنی بر تعیین مالیات 30 درصدی برای بنزین، 
هیچ  و  ندارد  انرژی  حامل  این  نرخ  در  تاثیری 
ها  فرآورده  سایر  و  بنزین  برای  قیمتی  افزایش 
رخ نمی دهد. اسدا... قره خانی افزود: در گذشته 
بنزین  از  مالیات و 10 درصد عوارض  20 درصد 
دریافت می شد که با این مصوبه، قرار است این 

مالیات ها و عوارض، تجمیع شود.

 حمایت ۴0۴ میلیارد تومانی مردم از 
فرزندان یتیم تحت پوشش کمیته امداد 

مردمی  مشارکت های  معاون  اعتبار-  عصر 
 404 حمایت  از  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
تحت  یتیم  فرزندان  از  مردم  تومانی  میلیارد 
افزود:  ذوالفقاری  داد.  خبر  امداد  کمیته  پوشش 
تامین  به  قادر  که  خانواده ها  برخی  همچنین 
طرح  قالب  در  نیستند،  خود  فرزندان  مالی 
محسنین با استفاده از مدل اکرام یتیم، در جهت 
می گیرند. قرار  طرح  این  در  فرزندان  این  اکرام 

میزان حق بیمه شاغالن مشاغل نیمه 
وقت همانند بیمه شدگان اجباری است

کرد،  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان  ایرنا- 
حق  میزان  اجتماعی،  تامین  قوانین  براساس 
همانند  وقت  نیمه  مشاغل  شاغالن  بیمه 
اعالم  سازمان  این  است.  اجباری  شدگان  بیمه 
قانونی  تکلیف  طبق  بایست  می  کارفرما  کرد، 
مقرر در ماده 39 قانون و آئین نامه اجرایی آن 
کارکرد  ساعات  و  کار  قرارداد  نوع  از  صرفنظر 
مشمول  مزایای  و  حقوق  و  مزد  صورت  روزانه، 
کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد 
و رعایت حداقل و حداکثر دستمزد روزانه تنظیم 

و به شعبه ذیربط تامین اجتماعی ارسال کند.

پرداخت نکردن سود به کاسپینی ها
 با نظر مرجع قضایی انجام شد

ایرنا - مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات 
نشدن  پرداخت  گفت:  مرکزی   بانک  اعتباری 
شده  ادغام  های  تعاونی  گذاران  سپرده  به  سود 

در کاسپین با نظر مراجع قضایی بوده است.

روزه در فضای مجازی

*  امین جم

) ادامه سرمقاله در صفحه 1( بعضی اوقات حتی حواسمان  

نیست و وارد این فضا می شویم.ما باید روزه دار واقعی 
باشیم و با تمام وجود روزه بگیریم.اعضا و جوارحمان 
نیز روزه دار باشد و این موضوع با ورود به فضای 
مجازی قدری مشکل می نماید.ما در دنیای حقیقی 
محدودیت هایی برای خودمان قائل هستیم ولی در 
آنجا فرصت پیدا می کنیم و از روی نا آگاهی به گناه 
آلوده می شویم.بسیاری از گناهان در فضای مجازی 
فضای  در  گناهان  هستند.تفاوت  ذهنی  و  فکری 
مجازی این است که بدون هیچ حد و مرزی می توان 
به دور از چشم مردم به تمامی گناهان آلوده شد.فضای 
مجازی فضایی است که شیطان انسان را به گناهانی 
که در فضای حقیقی از انجام آن حیا و شرم دارد 
دعوت می کند.فضای مجازی مسموم و گناه آلود دل 
انسان را کدر و تاریک می کند و دل و روح انسان را 
از بین می برد،گاهی حیا را در فضای مجازی رعایت 
نمی کنیم و چون از هویت دوم خود استفاده می کنیم 
احساس می کنیم کسی مارا نمی بیند در حالی که 
چنین نیست.ورای اینکه فضای مجازی توسط پلیس 
فضای  خدای  است،همان  شده  کنترل  کامال  فتا 
حقیقی،در فضای مجازی هم هست.یعنی اگر خودمان 
را عادت می دهیم در فضای حقیقی مخصوصا در ماه 
مبارک رمضان،به خاطر حرمت این ماه خیلی از کار 
ها را انجام ندهیم،باید همین کار را در فضای مجازی 
هم انجام دهیم و باید به این موضوع توجه کنیم که 
خداوند متعال در همه حال ناظر بر احوال ماست .ما 
باید سعی کنیم حریم خصوصی خودمان را در فضای 
مجازی حفظ کنیم و اگر اشتباهی تا حال کرده ایم،ماه 
رمضان فرصت خوبی است برای جبران این اشتباهات 
و تصمیم بگیریم همان طور که در ماه رمضان خیلی 
از رفتار های ناپسند خود و اشتباهاتمان را کنار می 
گذاریم،در این ایام در فضای مجازی هم حواسمان  
را بیشتر جمع کنیم.فضای مجازی به طور کلی شبیه 
یک چاقوی بسیار تیز و برنده است والزمه اش این 
است که با آگاهی از آن استفاده کنیم.پس چه بهتر 
است در این ماه با هدف به سراغ شبکه های اجتماعی 
برویم.باید تصمیم بگیریم در ماه رمضان در فضای 
مجازی تمرین کنیم و عادت کنیم همزمان با سختی 
هایی که برای خوردن و آشامیدن می کشیم،شبکه 
های اجتماعی را نیز کم کنیم و مدیریت شده از آن 
استفاده کنیم. شبکه های اجتماعی فرصت بسیار 
ارزنده ای است که فقط آسیب ندارد بلکه می توان 
بسیار از آن استفاده برد بیائیم گروه ها و کانال های 
خاصی را انتخاب کنیم، سراغ قسمت های خوبش 
برویم از این ظرفیت خوب استفاده کنیم و اگر بدانیم 
دارد شاید کمتر سراغ  ای  ارزنده  چه فرصت های 
آسیب های آن برویم در این خصوص می توانیم 
با افراد آگاه مشورت کنیم از فضای مجازی در ماه 
مبارک رمضان می توانیم استفاده برده و در این ماه 
مغفرت،آموزه های دینی را ترویج کنیم،ختم مشارکتی 
قرآن کریم را در فضای مجازی انجام دهیم.بیایم 
از این شبکه های پیام رسان را که به رایگان و در 
کنیم.صله  استفاده  رحم  صله  است،برای  دسترس 
رحم با افرادی که از ما دورندرا تقویت کنیم.هر روز با 
یکی از خانواده ها تماس بگیریم و پیام های سودمند 
برایشان بنویسیم و احوالشان را جویا شویم.می توانیم 
به سراغ شبکه های پیام رسان ایرانی و مطمین نیز 
برویم و امنیت خود را باال ببریم.به عنوان مثال کانال 
تبیان  از جمله  ماه مبارک رمضان  زیادی در  های 
مطالب مفید و مرتبط با ماه مبارک رمضان،مشاوره 
مناجات  های صوتی  فایل  روزه،ارائه  آنالین،احکام 
های مختلف،ارائه تصاویر،اصوات و فیلم های فراوان 
دارند که می توانیم در این فضای معنوی ماه مبارک 
رمضان که دست شیطان نیز بسته است،ارتباطمان 
را از طریق این شبکه ها نیز با خدا بیشتر کنیم. از 
نرم افزارهای قرآنی و تفسیر استفاده کنیم. به یاد 
داشته باشیم فرصت ها چون ابر در گذرند و امروز 
وارد یازدهمین روز ماه مبارک رمضان شده ایم. یک 
سوم این فرصت ارزنده ماه مبارک رمضان را از دست 
داده ایم. حداقل در فرصت های باقی مانده تالش 
کنیم به جای پرسه زدن بی هدف در شبکه های 
اجتماعی با مدیریت صحیح از فیوضات این ماه بهره 
مند شویم. سخنم را با ترجمه دعای روز یازدهم ماه 
مبارک رمضان به پایان می برم. “ پروردگارا ! در این 
روز بر من احسان را محبوب بدار و گناه و نافرمانی را 
برایم ناپسند دار و خشم و آتش را از من دور بدار. به 

یاری تو ای فریاد رس بی پناهان!”
التماس دعا
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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

گل و گیاه یاس نسترن
عرضهانواعگلهایآپارتمانی،رزپیوندی،

انواعکاکتوسپیوندی،نهالپیوندی
باتخفیفویژهارگانهایدولتیوادارات
سمپاشیپذیرفتهمیشود

میدانآزادی-روبریدربپارک
آزادی-نبشخیابانقائم

۰9۱575۶5۴89

گچ کاری و گچ بری
 پذیرفته می شود 

دراسرع وقت 
)شهر و روستا(

09904712042 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( مورخ 1396/3/11 به علت عدم حضور عده کافی 
رسمیت نیافت لذا بدین وسیله برای نوبت دوم از کلیه اعضای شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند 
دعوت به عمل می آید ساعت 13 روز پنجشنبه 1396/3/25 در محل نمازخانه شهرداری بیرجند واقع در میدان 

ابوذر حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

ارائه و استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395- طرح 
و تصویب سود سال 1395- طرح و تصویب بودجه مالی پیشنهادی در سال 1396-  انتخاب اعضای اصلی و 
علی البدل بازرس برای یک سال مالی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل  هیئت مدیره برای مدت 3 سال 
مالی  - گزارش تغییرات اعضا و سرمایه -  طرح و تصویب خط مشی و برنامه آتی شرکت تعاونی که در اختیارات 

مجمع عمومی می باشد.
هیئتمدیرهشرکتتعاونیمصرفکارکنانشهرداریبیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز یکشنبه 96/4/11 ساعت 17 در محل سالن اعالن بار- پایانه 
باربری بیرجند- کمربندی زاهدان برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور 
شرکت نمایند. ضمنا هر عضو  می تواند وکالت یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن به 

عهده داشته باشد. 
دستورجلسه:

گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان - تفویض اختیار  به هیئت مدیره - گزارش صورت مالی سال گذشته 
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی  سال آینده - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

هیئتمدیره

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

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

09157213571 - صالحی منش

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

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

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

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

نیازمندیم.
شرایط: آشنایی با اتوکشی
دارای گواهینامه خودرو

32423265
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سالم از رییس پلیس راهور استان خواهش می کنیم 
فکری برای خودرو های سنگین پارک شده در بلوار 
مسافر وترافیک سنگین مهر شهر در همین محور 
و سر ریز ترافیک کمر بندی پیامبر اعظم به این 
 خیابان بنمایند هر روز شاهد تصادف روبروی ترمینال 

مسافر بری وترمینال باربری هستیم با تشکر
915....835

سالم از مسوالن پارک توحید ممنونم که در مسیر 
جاده سالمتی صندلی اضافه کردند.  خدا خیر بده 

به همه آنها.
938...904

باتشکر از روزنامه آوا بابت چاپ تمام پیامهای ما به 
اداره راه وشهرسازی بیرجند التماس می کنیم قبل 
از اینکه اتفاقی بیفته جاده روستای محمدشریف را 
تیغ بزنند. واقعا التماس چون چندین بار درخواست 
کردیم اقدام نکردن ولی حاال التماس بخاطرحفظ 

جان عزیزانمان
915....327

محل  به  کردن  تبدیل  رو  ما  کوچه  نبش  سالم 
گرما  فصل  این  ودر  پرندگان  و  دام  نگهداری 
باز  رو  اتاق  پنجره  نمیشه  کوچه  این  همسایگان 
خواهشمندم  کنند  استراحت  حیاط  داخل  یا  کنند 

بهداشت و شهرداری بررسی کنید. 
915...949

باسالم ، شهروند عزیزی که ازتخلفات ساختمانی 
خالفکاران  با  شهرداری  مماشات  متاسفانه  و 
شهردار  نژاد   نخعی  آقای  قول  به  بودند  نوشته 
سابق ، کمیسیون ماده 100 ، قلک شهرداریست، 
یکنفر  وقتی  بدهندکه  فتوا  باید  عظام  مراجع 
یابیشترمیسازد  یا  طبقه   ۶ طبقه   3  بجای 
وعده ای را ازحقوقی که خداوند برایش مقررداشته 
مانند آفتاب ، هوا و....محروم میکندآنوقت جریمه 
اش راشهرداری برای حقوق وحل مشکالت خود 

میگیرد ،کجای اسالم جادارد ؟  
915....119

مدتها  متاسفانه   : باسالم  بار«   دومین   »برای 
نرده های وسط خیابان جمهوری نقل جراید و ستون 
›پیام شما‹ شده است انگاریک پدیده جدیدازآسمان 
دیگربین  شکل  به  موانع  مگرهمین  شده  نازل 
میدان امام وآزادی وفرودگاه ویا خیابانهای مدرس 
وپاسداران ومعلم و.... نیست ویادرکالن شهرها به 
طول چندین کیلومتر ، نمیدانم چرابعضی ها برای 
هرتغییری باید موضع بگیرند؟یکی از عوامل پس 

رفت همین انتقادهای کارشناسی نشده است . 
915....303
با سالم خدمت شهردار محترم جناب آقای دکتر 
مدیح  با توجه به کمبود فضای سبز در سطح شهر 
و18تقاضا   22و20  سجاد  های  کوچه  اهالی  لذا 
حاشه  سبز  فضای  کاری  چمن  به  نسبت  دارند 

خیابان  اقدام  نمایید  با تشکر *جمعی از اهالی
915...002

بیشتر  روستاها  در  بهداشت  اداره  لطفا  سالم   با 
رسیدگی کنه ،،،متاسفانه همه بز پاکستانی دارن 
بازدید  لطفا  »َکنِه«  از  پر  نگهداری  مکانهای  و 
تو  بعضیها  ببندند،  رو  جاها  اینجور  درب  و  کنند 
مردم  های  خونه  نزدیک  یا  مسکونی  مکانهای 
محل نگهداری حیوانات درست کردن ،که خیلی 
غیر استاندارد و پر از کک و کنه هست لطفا جهت 
جلو گیری از فاجعه،خدانکرده تب کنگو،مسئوالن 

مربوطه پیگیری و بازدید کنند ممنون  
915....۶۶7

متاسفانه جامعه پزشکی ما دچار یک غرور کاذب 
وبه  است  منطقه  همین  مختص  بیشتر  که  شده 
را  خود  و  نگرند  می  پایین  دید  به  مردم  سایر 
مستحق هرگونه برخورد با جامعه می دانند و باید 

به آنهاگفت شمافقط خادم مردم اید و بس
915...212

سالم مسؤالن محترم وبا خدا و دلسوز! شغل من 
مالی خوبی  توان  و  پیکان است  با  آژانس   راننده 
ندارم که خودرویم را تعویض کنم . حداقل درآمدی 
ناخالص  تومان  ششصد  تا  پانصد  ماهی  دارم  که 
سیصدتومان  درماه  باکمیسیونم  سوخت  فقط  که 
میشود. خرجهای دیگرمثأل بیمه ها.تعمیرات.خرید 
ارگانی  چراهیچ  بماند،  هم  الستیک.روغن.و.... 
 حمایتمان نمیکند..چرا)ب( یک یا پایه سومها ، چرا

کارگر های کارخانه جات، یابازنشسته ها که درآمد 
بکارند.  مشغول  آژانس  توی  دارند  دیگر  جای  از 
 . با 200 هزارتومان در ماه زندگی کنیم  چه طور 
وقتهاهزینه  بعضی  نداریم؟!  قرض  و  قسط  ما  آیا 
درمانمان فقط دردکشیدن هست. آیا انسان نیستیم؟ 
کارماخدماتیست. لطفأ ازلحاظ بیمه رانندگان و بیمه 
خودرو والستیک و تعمیرات خودرو حمایتمان کنید، 
یاخودروی نو با شرایط توان مالی خودمان  فراهم 

کنید. باتشکر از مسؤالن دلسوز
915....929

سالم، طرح بهسازی بلوار غفاری که چندی پیش 
گفته به زودی انجام می شود چی شد و به کجا 
رسید؟ معنی به زودی چیست؟ ما که هنوز هیچی 

ندیده ایم!
915...3۶3

از  کشیم  می  خجالت  که  ما  واقعأ  آوا،   سالم 
افتضاح  خیلی  اسفالت  درمورد  هایمان  گالیه 
امیراباد  علی  امام  خیابان  سمت  به  آباد  حاجی 
بنویسیم  تابلو وعالمت هست  که  فاقد هرگونه 
بوی  و  دان  زباله  بدون  خاکی  های  کوچه  از  و 
یا  نمیبینند  مسوالن  آیا  بگوییم  بدفاضالب 
انسان  ما  مگر  زدند  کرگوشی  به  رو  خودشان 
ارزشی  برایشان  وفرزندانمان  ما  وجان  نیستیم 
نداره که تابه حال صدبار نامه نوشتیم وپیام دادیم 

قول وتبلیغ وشعار فقط فایده نداره.عمل ؟
915...۶۶7

ایجاد 200 شغل در بخش صنایع دستی استان
صدا و سیما- معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ایجاد 200 شغل در بخش صنایع دستی استان خبر داد و عنوان کرد: این تعداد شغل، با صدور 
2۶ فقره مجوز پشتیبان مشاغل خانگی و دریافت یک میلیارد تومان تسهیالت، فراهم شد. عباس زاده ادامه داد: این مجوزها در رشته هایی از جمله حوله بافی، تولیدات چرمی دست دوز، 
سرمه دوزی و البسه محلی  صادر شد. وی افزود: متقاضیان استفاده از تسهیالت پشتیبان مشاغل خانگی، می توانند از  تسهیالت تا سقف 100 میلیون تومان با سود 4 درصد بهره مند شوند.

کالبد شکافی آوا از فرونشست خانه ای در خیابان منتظری که منجر به مرگ کودکی 10 ساله شد

چاه و قنات؛ در کمین حیات اهالی بافت فرسوده
سمیرا قاسمی- شهر بیرجند یکی از قدیمی 
ترین شهرهای کشور است که قنات و آب انبار 
رئیس  نظرافضلی  گفته  به  دارد.  زیادی  های 
کمیسیون کشاورزی مجلس، خراسان جنوبی بالغ 
بر  هزار قنات دارد که به علت خشکسالی های 
اخیر بیشتر آنها خشک شده است. بیرجند دومین 
و  شده  آب  کشی  لوله  دارای  که  است  شهری 
یکی از منبع های اصلی آب »خانه شریف« در 
خیابان منتظری می باشد که وجود بافت قدیمی، 
می  هم  را  شهر  شمال  در  فرسوده  و  تاریخی 
توان فرصتی برای جذب گردشگر دانست و نیز 

تهدیدی برای ساکنان این منازل است.

هشدار های آوا / مرگ کودک 10ساله 
به علت فرونشست خانه

خراسان  آوای  روزنامه  امسال  فروردین   21
تاریخی  بافت های  از  جنوبی، گزارش میدانی 
منتشر  بیرجند  نابودی  حال  در  فرسوده  و 
خدمات  نبود  درباره  گزارش  این  در  که  کرد 
که  ها  کوچه  بودن  باریک  و  مناسب  شهری 
امدادی  های  دستگاه  رسانی  خدمات  مانع 
از  همچنین  بود،  شده  داده  هشدار  است، 
دستگاه های اجرایی به ویژه راه و شهرسازی، 
برای  استانداری  میراث فرهنگی، شهرداری و 
شده  درخواست  مناطق  این  به  ویژه  رسیدگی 
اردیبهشت   1۶ شنبه  یعنی  بعد  ماه  یک  بود. 
خبری مبنی بر فرو نشست خانه ای در خیابان 
و  2جوان  مصدومیت  به  منجر  که  منتظری 

فوت کودک 10ساله شده بود، منتشر شد.

مستأجران بی خبر!

بر  مبنی  مردمی  اعتراضات  و  ها  پیامک 
رسیدگی نکردن به این مناطق ما را بر آن داشت 
تا دوباره به منطقه بافت تاریخی و فرسوده شهر 
برویم. »امیری« یکی از دانشجویانی است که در 
یکی از منازل خیابان منتظری زندگی می کند 
زمانی که خبر فرونشست خانه را شنید بیان کرد: 
من خبر نداشتم که امکان فرونشست خانه وجود 
دارد و در اولین فرصت با صاحب خانه صحبت 
خواهم کرد تا از امنیت آن اطمینان حاصل کنم.

مهاجران، کم درآمد ها، سالمندان
سه قشر آسیب پذیر در این منطقه

به گفته عباسی پیرمرد 70ساله ای که ساکن 
اجاره  علت  به  گفت:  است،  منتظری  خیابان 
پایین ساکنان این منطقه بیشتر قشر کم درآمد، 
سالمندان و مهاجران افغانستانی هستند که توانایی 
بازسازی خانه هایشان را ندارد و قنات هایی از زیر 
بعضی از خانه ها عبور می کند که خود صاحب 

خانه هم شاید از وجود آن بی خبر باشد.

نرخ سود تسهیالت نوسازی و 
بهسازی در بافت فرسوده زیاد است!

سود  نرخ  از  انتقاد  با  هم  دیگری  شهروند 

تسهیالت نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده 
می گوید: خیلی از ساکنان این مناطق توانایی 
باید  دولت  که  ندارند  را  تسهیالت  بازپرداخت 
بسته های تشویقی خوبی برای جلب نظر مردم 
است  سال  چندین  که  زاده  دهد.قاسم  ارائه 
بیان  کند  می  زندگی  17شهریور  خیابان  در 
موجب  خیابان  این  در  باریک  های  کرد:کوچه 
خسارت به خودرو من شده است و چندین بار 
از شهرداری تقاضای تعریض این خیابان ها را 

کرده ایم. وی درباره مرگ کودک 10ساله هم 
انبار های  گفت: در خیابان منتظری وجود آب 
متعددی که دارد خانه های زیادی را در معرض 
تخریب قرار داده است که مسئوالن باید توجه 

ویژه به این مناطق کنند. 

بافت فرسوده تهدید مرگ
یا فرصت امید به زندگی!

بیرجندی  شهروندان  از  دیگر  یکی  رحیمی 

موجب  که  خراب  های  خانه  وجود   از 
آشغال دانی و به زباله دانی تبدیل شده انتقاد کرد 
و ادامه داد: به خاطر رطوبت خانه ها حیواناتی 
 مانند: موش ، موریانه و سوسک ها ما را بیچاره 
است.  زده  زنگ  خانه  وسایل  و حتی  اند  کرده 
فرونشست  »احتماال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تصریح  است،  بوده  زدن«  نم  علت  به  خانه 
کرد: وجود خانه های تاریخی و قدیمی و حتی 
 فرسوده فرصتی برای جذب توریست به بیرجند 

می باشد که اینگونه رها شده اند.

مدیر عامل سازمان آتشنشانی:
علت فرونشست خانه زیرزمینی بود
که مستأجر از وجود آن خبر نداشت!

مدیرعامل  »میرزایی«  راستا  همین  در 
گفت  در  هم  بیرجند  نشانی  آتش  سازمان 
منزلی  ریزش  دلیل  مورد  در  ما  با  گو  و 
واحد  این  خرابی  کرد:  اظهار  منتظری  در 

و  بوده  ساختمان  قدمت  دلیل  به  مسکونی 
خبری  مستأجر  که  داشته  زیرزمینی  همچنین 
منزل  بنای  گفتۀ وی  به  است.  نداشته  آن  از 
از قبل ترک خورده ولی ساکنان احتیاط الزم 
این  تا  نکردند  تخلیه  را  آن  و  نداده  انجام  را 
مورد  در  وی  است.  داده  رخ  دلخراش  حادثه 
اینکه آیا خسارت جبران می شود یا نه عنوان 
و  ندارد   ما  به  ربطی  مسئله  این  که  کرد: 
باید  و  شود  می  حقیقی  اشخاص  به  مربوط 

بین مستأجر و صاحب خانه حل شود.

تنها راه برای پیشگیری
همکاری و پیگیری خود مردم

برای مقاوم سازی است

مورد  در  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
اینکه برای آگاه سازی مردم چه کاری انجام 
منازل  سازی  مقاوم  برای  گفت:  است،  شده 
این بافت ها تابلو زدیم و وام خوبی هم داده 

شود.  انجام  نوسازی  و  تخلیه  تا  شود  می 
مربوطه  کارشناسان  با  داد:  ادامه  »میرزایی« 
تا  کنند  رسانی  اطالع  و  کردیم  صحبت  هم 
و کارشناس  ناظر  و  بناها   استحکام  در مورد 
خود  منازل  استحکام  تایید  دادگستری  خبره 
راهکار  تنها  وی  گفته  به  کنند.  دریافت  را 
و  همکاری  اتفاقات  این  از  پیشگیری  برای 
پیگیری خود مردم است که باید برای مقاوم 

سازی و بازسازی اقدام کنند.

مشارکت دولت، شهرداری و مردم 
راهکاری برای نوسازی و بهسازی 

بافت فرسوده

عمران  شرکت  مدیرعامل  »کمیلی دوست« 
ما  اینکه  بیان  با  هم  استان  سازان  مسکن  و 
و  راه  اداره  کارگزار  و  خصوصی  شرکت  یک 
عملی  را  آنان  دستورات  و  هستیم  شهرسازی 
گونه  هیچ  ما  شرکت  کرد:  عنوان  می کنیم، 

نقشی در تصمیم گیری ها ندارد.
بافت  به عنوان یک کارشناس در مورد  وی 
فرسوده اظهار کرد که در ساماندهی بافت های 
باید  فرسوده در مرحله اول دولت و شهرداری 
شهرداری  وی  گفتۀ  کنند.به  مشارکت  هم  با 
نوسازی  برای  خوبی  تشویقی  بسته  بیرجند 
محدوده بافت فرسوده در نظر گرفته است که 
بتوانند منازل خود را تخریب و دوباره بسازند و 

یا بهسازی انجام دهند.

صاحبان اصلی خانه ها در این منطقه 
ساکن نیستند و بیشتر ساکنان

اجاره نشین هستند

سازان  مسکن  و  عمران  مدیرعامل شرکت   
بافت  این  در  اینکه  دلیل  به  ولی  داد:  ادامه 
فوت  یا  ندارند،  حضور  اصلی  مالکین  عمدتًا 
در  هم  ورثه  خود  و  است  ورثه  دست  و  شدند 
بافت های نوساز زندگی می کنند و خانه خود 
در  غالبًا  و  دادند  اجاره  به  را  فرسوده  بافت  در 

می باشد.  ها  افغانستانی  و  مهاجران  اختیار 
»کمیلی دوست« خاطر نشان کرد که به هرحال 
اماکن  از دولت توقع داشت که تمام  نمی توان 
حتی  و  کند  نوسازی  و  خریداری  را  فرسوده 
منطقی هم نیست و این کار باید با همکاری و 
مشارکت خود مردم باشد.به گفتۀ وی در همین 
منازل  صاحبان  به  دولت  که  تخصیصاتی  باره 
داده و هیچ گونه عوارضی برای ساخت و ساز 
مسکونی در این منطقه نمی گیرد ولی به دلیل 
اقتصادی  توجیه  برایشان  که  مردم  مشکالت 

ندارد این کار را انجام نمی دهند.

تشکیل صندوق های قرض الحسنه 
برای هزینه های خاکبرداری الزامیست

پروانه ساخت حذف شد  اینکه  با  افزود:  وی 
از مردم حتی پول خاک برداری را  ولی برخی 
هم ندارند و تشکیل صندوق هایی در برخی از 
شهرها تشکیل شده که کمک می کنند مردم 
وام قرض الحسنه دریافت کنند تا بتوانند خاک 
وام  بانک  هم  نوسازی  برای  و  کنند   برداری 
مسکن  و  عمران  شرکت  مدیرعامل  دهد.  می 
هر  در  که  کرد  توصیه  راستا  همین  در  سازان 
بحران  سازمان  یک  اگر  تهران  مانند  شهر 
تا  شود  اندازی  راه  مسائل  این  برای  مستقلی 
دهد همچون  انجام  را  فرسوده  بافت  کارهای 
هرساله  که  داده  قول  سازمان  این  که  تهران 
هر  کند  ترمیم  را  فرسوده  بافت  از  درصد   10
چنین  ما  حتی  ولی  نیست  موفق  کامل  چند 
دوست«  »کمیلی  نداریم.  هم  سازمانی 
تنهایی  به  شهرداری  و  دولت  که  کرد   تأکید 
از  برخی  در  و  دهند  انجام  کاری  توانند  نمی 
منازل  تمام  دولت  که  بوده  اینگونه  کشورها 
فرسوده را خریداری کرده ولی شکست خورده 
و دیگر قادر به ادامه نبوده است، پس در نتیجه 
دولت  ولی  کنند  کمک  باید  هم  مردم   خود 

نمی تواند کسی را مجبور به همکاری کند.

وعده پرداخت 10 درصد از 18 درصد 
سود تسهیالت نوسازی عملیاتی نشد

»جاللیان پور« رئیس اداره عمران و بهسازی 
این  در  هم  استان  شهرسازی  و  راه  شهری 
دهیم  می  انجام  که  فعالیت هایی  گفت:  مورد 
تسهیالتی است که در نظر گرفته شده و برای 
پرداخت به بانک معرفی می کنیم. وی درباره 
این تسهیالت عنوان کرد که بدون سپرده و با 
بهره 18 درصد وام به آنان داده می شود و قرار 
بود حدود 10 درصد این بهره را دولت پرداخت 

کند که تاکنون چندان عملی نشده است ولی با 
این وجود در هیچ جا وام بدون سپرده و اوراق 
یک  خود  این  و  شود  نمی  پرداخت  کسی  به 

امتیاز است.

نوسازی و بهسازی بافت فرسوده 
مشمول معافیت 100درصدی

عوارض شهرداری

نوسازی  برای  هم  شهرداری  وی  گفتۀ  به 

نظر  در  تشویقی  های  بسته  فرسوده  بافت 
مهندسی  نظام  تخفیف  همان  که  است   گرفته 
می باشد که به تصویب ستاد و شورای شهر برای 
عوارض  از  مسکونی  منازل  بهسازی  و  نوسازی 
صدور پروانه ساختمانی صد در صد معاف هستند.
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری ادامه داد: ولی 
در اماکن تجاری 50 درصد آن را باید پرداخت 
کنند و تا بعد از بهره برداری تا 3 سال از پرداخت 
عوارض نوسازی معاف می باشند.»جاللیان پور« 
تمام  برخی می گویند که دولت  بیان کرد که 
این  ولی  بسازد  نو  از  و  تخریب  را  بافت  آن 
امکان پذیر نیست چون هیچ قاونی در این مورد 
وجود ندارد و حتی اگر قانونی هم وجود داشت 

اعتباری برای این کار نیست.

عبور قنات  از زیر منزل
علت فرونشست

محله  در  تاکنون  که  کارهایی  مورد  در  وی 
جلسات  برگزاری  به  شده  انجام  فرسوده  های 
در  نیرو  گذاشتن  و  راهنمایی  برای  مختلف 
مالکانی  به  رسانی  اطالع  برای  مناطق  این 
حق  از  تا  کنند  می  بارسازی  را  منازلشان  که 
و حقوقی که می تواند دریافت کند، اشاره کرد. 
از مکان ها قنات های  به گفتۀ وی در برخی 
قدیمی  دارد که یکی از آن ها هم از زیر همان 
منزل منتظری می گذشته است که چاه به هر 
و  اداره عمران  است.رئیس  کرده  ریزش  دلیلی 
تکرار  امکان  که  کرد  تأکید  شهری  بهسازی 
چنین اتفاقی زیاد است ولی این مختص بافت 
که  هرچند  شود  نمی  شهر  فرسوده  و  قدیمی 
این  به  تنها  تشویقی  های  بسته  و  تسهیالت 

محله ها داده می شود.

هشدار: عالوه بر بافت فرسوده
محله های دیگری هم نیاز به

مقاوم سازی دارند!

هایی  محله  در  کرد:  اضافه  پور«  »جاللیان 
که مثال نوساز هم هستند مقاوم سازی صورت 
نگرفته، مانند قسمت هایی از رحیم آباد، غفاری 
و معلم که ناایمن و فرسوده هستند و آنان هم 
منازل  سازی  مقاوم  و  نوسازی  فکر  به  باید 
تنها  اینکه  دلیل  کرد:  تصریح  باشند. وی  خود 
داده  تسهیالت  شهر  اصلی  فرسوده  بافت  به 
ساکنان  که  است  تری  کم  امکانات  شود،  می 
دارند و خدمات رسانی در آن محله ها سخت و 
خطرناک می باشد، به همین دلیل ویژه به آنان 
نگاه شده است و این نگاه در دیگر نقاط شهر 

نیست. به گفتۀ وی در سال گذشته حدود 135 
بافت فرسوده  برای دریافت تسهیالت  را  واحد 
مراجعه و به بانک ها معرفی شدند.رئیس اداره 
عمران و بهسازی شهری توصیه کرد که برای 
احیاء و کاهش نسبی خطرپذیری این بافت بهتر 

است امتیازات بیشتری به آنان داده شود.

شواهد حاکی از آن که
فرونشست منزل منتظری به علت

چاه فاضالب قدیمی است

شهرداری  شهری  فرسوده  بافت  دفتر  مدیر 
از  که  بازدیدی  در  که  این  بیان  با  بیرجند هم 
حاکی  شواهد  داشتیم،  منتظری  خیابان  منزل 
چاه  دلیل  به  که  بود  زمین  جزئی  نشست  از 
داشته  خانه وجود  آن  کنار  یا  زیر  در  فاضالبی 
است.»تبریزی« افزود: قبال مستأجر به صاحب 
خانه خبر داده بوده که خانه نم دارد و شکاف 
صاحب  و  است  شده  ایجاد  دیوار  روی  بزرگی 
را  آنجا  نیفتاده  اتفاقی  تا  پس  گوید  می  خانه 
تخلیه کنید ولی اجاره نشینان آن منزل به هر 

دلیلی این کار را انجام نداده اند.
این  اینکه 90 درصد خانه های  بیان  با  وی 
منطقه قدیمی و فرسوده است، گفت: از قلعه تا 
ارگ بهارستان و همچنین تا ارگ کاله فرنگی 
و  قدیمی  فاضالب  های  چاه  وجود  دلیل  به 
نَقب های زیرزمینی که وجود دارد و همچنین 
و  خیز  حادثه  نقاط  از  روی گسل،  گرفتن  قرار 

خطرساز محسوب می شود.
در  که  بیرجند  فرسوده  بافت  وی  گفتۀ  به 
گذشته فقط شامل 1۶4 هکتار می شد اکنون 
به 740 هکتار رسیده است و به عنوان محدوده 

هدف تعیین شده است.

برگزاری جلسات مشاوره ای
در مناطق حادثه خیز

بافت فرسوده شهری عنوان کرد  دفتر  مدیر 
که قرار است در حدود 2 ماه آینده با همکاری 
شرکت عمران مسکن سازان، میراث فرهنگی، 
و  مشاوره  جلسات  صداوسیما  و  فرمانداری 
و  کنیم  برگزار  هدف  های  محله  در  آموزشی 

به مردم در مورد خطرات اطالع رسانی کنیم.
»تبریزی« اضافه کرد: بیشتر مردم از خطرات 
آن، نبود استقامت منازل و تسهیالتی که ارائه 
این  با  ما  به همین دلیل  ندارند،  می شود خبر 
آگاه سازی می خواهیم مردم ترغیب و تشویق 
بهسازی  و  بازسازی  در  تر  سریع  که  شوند 
کرد:  بیان  وی  کنند.  تالش  خود  های  خانه 
صورت  به  ساز  و  ساخت  پروانه  دریافت  برای 
رایگان در این محدوده نیاز است که در ابتدا به 
شهرداری منطقه یک و دو مراجعه کنند و آنجا 
آنان را به شرکت مسکن سازان معرفی می کند 
می  ارجاع  مسکن  بانک  به  را  ایشان  و سپس 
دهند. به گفتۀ وی حدود 5 سالی می شود که 
هیچ اعتبار دولتی برای بازسازی بافت فرسوده 
به شهرداری داده نشده است و حتی اگر قبال 
تمام  و  بود  ناچیز  خیلی  گرفت  می  تعلق  هم 
پروژه های بهسازی و بازسازی را شهرداری با 

اعتبار خود انجام می دهد.

متقضیان دریافت تسهیالت بافت 
فرسوده ابتدا به ادارات راه و 

شهرسازی مراجعه کنند

اظهار  هم  استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
فرسوده  بافت  برای  استاني  سهمیه  که  کرد 
قرارداد 111  تا کنون  باشد که  واحد می   800
تنها  فرد  هر  و  است  گردیده  منعقد  آن   واحد 
می تواند یک بار به نام خود یا همسر و یا افراد 
و  کند  دریافت  را  تسهیالت  خود  تکفل  تحت 
بافت  مصوب  محدوده  در  مسکونی  واحد  باید 
فرسوده واقع شده باشد.  »پورقربانی« در مورد 
شرایط و ضوابط تسهیالتی که به بافت فرسوده 
تعلق می گیرد، گفت: متقاضیان در ابتدا باید به 
ادارات راه و شهرسازي مربوطه مراجعه و ثبت 
نام کنند و بعد از تکمیل مدارک و ارائه معرفي 

نامه به بانک مراجعه نمایند.
وی تصریح کرد که سقف تسهیالت در مراکز 
استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر، 40 
میلیون   30 شهرها  سایر  در  و  تومان  ملیون 

تومان با بهره 18 درصدی می باشد.
صندوق  تسهیالت  پرداخت  وی  گفتۀ   به 
فرسوده  هاي  بافت  در  یکم  مسکن  انداز  پس 
شهري هم به کسانی تعلق می گیرد که از قبل 
سپرده داشته اند ولی الزامی به خانه اولي بودن 
آنان نیست و تا سقف ۶0 میلیون تومان با نرخ 

8 درصد پرداخت می شود. 

عکس: توال

عکس: امین جم
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یادداشت

عطری که نمی بوید؛ 
حتی اگر عّطار بگوید!

* حکیمه سلحشوری بهزادی

از فرهنگ آن  آداب و سنن هر کشوری ریشه 
کشور دارد، ایران با سابقه تمدن چند هزار ساله در 
این کره خاکی از جمله کشورهایی است که فرهنگ 
غنی اش از عمق این ریشه ها خبر می دهد و از آن 
دین  زالل  چشمه  از  کهن،  درخت  این  که  زمان 
اسالم سیراب شد این فرهنگ بیش از بیش بالید 
و عجایب زیادی چون رازی ها و ابن سیناها، ابن 
عربی ها، خواجه نصیر طوسی ها و ... را نه تنها به 
کشور بلکه به دنیا هدیه کرد چرا که اندیشه ها و 
تألیفات این بزرگان در دنیا به عنوان منبع علمی قرار 
گرفت. در علوم پایه، مهندسی، پزشکی، هنرهایی 
چون موسیقی، شعر، معماری و ... اندیشمندان ما 
حرف هایی برای گفتن داشته اند. این فرهنگ غنی 
اندیشمندان بسیاری را به تحیر واداشته که این تحیر 
را در کتاب های خود به نمایش گذاشته اند. اکنون 
آنچه مایه تحیر است این است که ما این میراث های 
گرانبها را وا می گذاریم و چیزهایی را بر می گیریم که 
برگ های این درخت کهن نیست. ما برگرفتیم آداب 
و سننی را از کسانی که خود بسیاری داشته هایش 
را از تمدن اسالمی گرفته اند. ما بر این درخت آنچه 
را پوشانده ایم که ظلم است در حق این ریشه های 
عمیق. ریشه هایی که آداب و سننش امتحان پس 
داده است این داشته ها را هم تجربه بشر و هم 
وحی الهی تایید می کند و چه شده است که ما رو 
به سوی آنچه می آوریم که از ما نیست. شاید بشود 
گفت رسانه ها این آینه های جادو که هم منعکس 
از  گیرنده  وام  و هم  فرهنگ یک کشورند  کننده 
نیستند.  تغییرات بی نقش  این  فرهنگ کشور در 
آنچه ما امروز به عنوان »سبک زندگی در رسانه ها« 
می بینیم به عالوه آنچه در جامعه مشهود است هر 
دو نشان از بی برگی و خزان فرهنگی کشور دارد. 
سبک هایی که اشاعه داده می شود از روزمرگی هایی 
هدف  تا  گرفته  معماری  پوشش،  غذا،  نوع  چون 
زندگی انسان ربطش را به تمدنی ایرانی اسالمی 
از دست داده است. بطور مثال عید نوروز یکی از 
ظواهر این فرهنگ است که هم ایرانی است و هم 
مورد تأیید دین. این عید که بسته پیشنهادی اش 
قرار است به آرامش ختم شود هم اکنون در دستور 
کار خود، خود آزاری و دیگر آزاری را قرار داده است. 
ساده زیستی و رعایت آداب در گفتار و پوشش در 
این بسته جای خود را به تجمالت و هزینه های 
گزاف این عید، پوشش نامناسب ارائه شده در بازار و 
مهمانی های نامناسب داده است که بخش زیادی را 
مردم از رسانه ها گرفته اند. ذائقه که تغییر کند تغییر 
رفتار سخت و دور از انتظار نیست و توانایی تغییر 
دادن از ویژگی های این تکنولوژی است. نوروز که 
چون غول چراغ جادو آرزو از راه می رسید تا آرزوی 
شادی و نو شدن خاطرهای خسته را برآورده کند هم 
اینک غولی است که بار سنگین آن آرزوی شادی را 
به غصه چگونه سپری کردن روزها بدل کرده است. 
عید ما چونان کاریکاتوری شده است که پوسته اش 
گذشتگان  از  روزی.  بد  هسته اش  و  است  نوروز 
برای ما این عید زیبا باقی ماند، اگر صندوقچه دل 
مادربزرگها را باز کنیم بی پیرایگی در آن موج می 
زند، اینکه »مخور غم جهان گذران«، این صندوقچه 
پر است از تالش های زیاد و آرزوهای کوتاه. آن 
زمان که صندوقچه دل برای نسل بعد باز می کنیم 
آیا چیزی هست که بتوان به آنها هدیه کرد، عطری 

خوش از گذشته، عطری که خود ببوید!

بیشترین و کمترین 

زمان روزه داری در جهان 

اقتصاد نیوز- در ماه مبارک رمضان مسلمانان 
و  گیرند  می  روزه  خورشید  غروب  تا  طلوع  از 
دانید  می  آیا  اما  زنند.  نمی  غذایی  هیچ  به  لب 
داری در جهان  روزه  زمان  بیشترین و کمترین 
مناطق  از  برخی  در  است؟   کشورهایی  چه  در 
طوالنی  بسیار  داری،  روزه  مدت  زمین  کرۀ 
است؛ به عنوان مثال در قطب شمال، خورشید 

به صورت 24 ساعته می تابد.
از  مسلمانان،  رمضان،  مبارک  ماه  آغاز  با 
که  گیرند  می  روزه  مغرب  اذان  تا  صبح  اذان 
متفاوت  جهان،  مختلف  مناطق  در  مدت،  این 
شب،  فنالند،  شمال  مناطق  از  یکی  در  است. 
این  به  و  انجامد  می  طول  به  دقیقه   55 تنها 
ترتیب، اگر مسلمانی در این منطقه زندگی کند، 
باید 23 ساعت و 5 دقیقه روزه بگیرد. مسلماناِن 
ترین  طوالنی  اسکاندیناوی،  منطقۀ  کشورهای 
می  جهان  کشورهای  سایر  میان  در  را  روزه 
 48 و  ساعت   19 مسلمانان،  نروژ،  در  گیرند. 
دقیقه روزه می گیرند و در ایسلند، مدت روزه به 

21 ساعت می رسد.
در این میان، مسلماناِن برخی از این کشورها، 
به جای استناد به اذان صبح تا اذان مغرب، برای 
نزدیک  در  گرفتن  روزه  مدِت  به  گرفتن،  روزه 
می  استناد  کشورشان  به  اسالمی  کشور  ترین 
نزدیک  ترکیه  به  که  کشورهایی  مثاًل  و  کنند 
این کشور، روزه می  اندازۀ مدت روزۀ  به  ترند، 
قرآن  در  خداوند  که  است  حالی  در  این  گیرند. 
کریم، به صراحت در آیۀ 187 سورۀ بقره، مدت 
آمده  آیۀ  این  در  است.  کرده  مشخص  را  روزه 
است: و بخورید و بیاشامید، تا رشته سپید صبح، 
گردد!  آشکار  شما  برای  )شب(  سیاه  رشته  از 

سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید.
دنیا  نقاط  اقصا  در  مسلمانان  نزد  ماه  این 
در  که  است  ماهی  زیرا  دارد  ای  ویژه  جایگاه 
رمضان  ماه  سرآغاز  است.  شده  نازل  قرآن  آن 
از دیدن هالل ماه رمضان هر سال شروع می 
دیگر  به کشور  از کشوری  رویت هالل  و  شود 
برخی  در  انبوه  ابرهای  سبب  است.به  متفاوت 
است  رو  همین  از  است  دشوار  آن  دیدن  موارد 
که تاریخ شروع ماه مبارک از کشوری به کشور 
شمالی  نیمکره  کشورهای  کند.  می  فرق  دیگر 
بیشترین ساعات روزه داری را تجربه میکنند و 
دانمارک در این میان رکورد دار است در حالی 
که کشورهای نیمکره جنوبی ساعات کمتری را 
آرژانتین در میان کشورهای  تجربه می کنند و 
روزه  ساعات  تعداد  واقع  در  است.  رکوردار  دنیا 

داری از یک کشور به دیگری فرق می کند.

خواندنی ها

 روایتی از روزهای سخت اسارت و دلتنگی برای امام )ره(
حکایت جوان محصلی که سخت ترین شکنجه ها هم نتوانست زبانش را باز کند

رزمندگانی  هم  هنوز  ما  کنار  و  گوشه  در  تسنیم- 
در  را  و جوانی شان  از عمر  زیادی  سال های  که  هستند 
اردوگاه های اسارت به سر برده و با وجود تحمل سختی ها 
اما خود را به دشمن نفروخته و تنها دردشان از دست دادن 
امام بود. ساعت 10 روز جمعه، نخستین جمعه ماه رمضان 
بار هم برای تهیه گزارش به منزلی  این  است، قرار بود 
که از قبل هماهنگ شده بود بروم، تفاوت گزارش امروزم 
با روزهای دیگر این بودکه او خودش استاد سخنوری و  
اسارات 8  از دوران  او دردها، خاطراتی  بود.  خاطره گویی 
ساله اش داشت که اگر می خواستی کتابی بنویسی به اندازه 
چند جلد کتاب بود گر چه هنوز زخم های اسارت بر تنش 
برایم  خودش  از  ساعت   4 از  بیش  روزه  زبان  با  اما  بود 
این گونه معرفی کرد،  برایم  را  آزاده سرافراز خود  گفت. 
اینجانب غالمرضا رضایی فرزند محمد و روستا زاده هستم 
و متولد سال 1340 در روستای علم آباد بخش خوسف 
به دنیا آمدم. دوران کودکی را در همان روستای علم آباد 
گذراندم، پدرم کشاورز بود در یک مقطعی برای امرار و 
معاش زندگی با شتر به کویر لوت می رفت و از اینجا بار 
پهن برده و از کویر لوت و کرمان خرما می آورد. زندگی 
ما اینگونه  سپری می شد تا اینکه یک روز در نزدیکی 
روستایمان یک معدنی به نام معدن قلعه زری کشف شده 

بود، پدرم تصمیم گرفت به آنجا برود تا کار کند.

زندگی در علم آباد 
همراه با کار و نبود امکانات

ما در روستای علم آباد بودیم اما پدر هر دو ماه یک بار به 
ما سرمی زد، فاصله معدن تا روستای ما چند ساعتی راه بود، 
غم دوری پدر را در آن زمان که کودک بودم، حس می کردم، 
بعد از مدتی پدر با حقوق خود یک دوچرخه خرید ومسیر چند 
ساعته را از معدن تا علم آباد با دوچرخه می آمد، البته قبل 
از اینکه پدرم به معدن قلعه زری برود، یک مدت به مشهد 
رفتیم و پدرم کار کشاورزی وتولید میوه وخربزه داشت که 
من یک سال آنجا در طرق مکتب رفتم اما چون درآمد آنجا 
تنها در تابستان بود، دوباره به روستای خودمان رفتیم،در آن 
زمان من تصمیم گرفتم به مدرسه بروم، زندگی سخت اما 
گاهی شیرین بود، خبری از نفت، گاز و بخاری نبود، مادرم 
کماچ را زیر آتش و شن درست می کرد، و آنرا داخل یک 
پارچه دور کمرم می بست. تا من به روستای باالتری که 

برای مدرسه می رفتم آن کماچ را در راه بخورم.

آغاز جرقه های انقالب  و آشنا شدن با امام 
در مسجد چهار درخت

دوم راهنمایی که بودم جرقه های انقالب در بیرجند به 
گوش می رسید، من چون محصل بودم و تنها در بیرجند 
مسجد  در  را  نمازم  داشتم  دوست  اما  می کردم  زندگی 
اقامه کنم که بیشتر اوقات نماز مغرب و عشا را در مسجد 
چهاردرخت بیرجند می خواندم، یک شب بعد از نماز دیدم 
در  سخنان  و  زده  حلقه   همدیگر  دور  جوان  نفر  چندین 
گوشی می گویند، جلو رفتم آنها ابتدا به من شک کرده و 

از من پرسیدند تو اینجا چه می کنی؟ برایشان از وضعیتم 
توضیح دادم در آن شب بود که فرمایشات  حجت االسالم 
عارفی که االن در قید حیات نیستند در خصوص انقالب 
و امام خمینی)ره( را شنیدم، بعد از آن شب رفت و آمد 
من به مسجد بیشتر شد و در همین روز و شب ها بود که 

نزدیک به دوران انقالب فرا رسید.

دیدن و داشتن عکس امام خمینی)ره( 
بزرگترین آرزویم بود

است؟  امام چگونه  بدانم تصویر  داشتم  همیشه دوست 
و  تلویزیونی  زمان  آن  در  زیرا  است،  چگونه  اما  صورت 
عکسی از امام ندیده بودم تا اینکه در یکی از شب ها در 
همان مسجد عکس 4 در 3 در یک کاغذ آچار از امام دیدم 
و به آنها گفتم می شود یکی از این عکس ها را به من بدهید 
و همین که تصویر امام را گرفتم داخل لباسم گذاشتم، شروع 
به دویدن کردم تا به خانه برسم و یک دل سیر نگاه عکس 
امام بیندازم، صبح روز بعد عکس امام را البه الی کتاب 
درسم گذاشتم، دوست داشتم نشان همکالسی هایم بدهم، 
اما جرات نداشتم تا اینکه بعد از یک هفته در مدرسه ما هم 

زمزمه های انقالب پیچیده شد.

آغاز راهپیمایی ها در معدن قلعه زری

در  انقالب  ابتدای  از  تا  داده  توفیق  من  به  خداوند 
عرصه های مختلف حضور یابم، در راهپیمایی ها و تظاهرات، 
پخش اعالمیه و تصویر امام خمینی )ره( شرکت می کردم، 
سر  خائن  شاه  آی  شاه،  بر  مرگ  کوبنده  شعارهای  آنقدر 
می دادم، تا اینکه در یکی از راهپیمایی ها که به همراه معلم 
شهیدم، شهید شریفی پناه که معلم زبانمان بود، شرکت کرده 
و شناسایی شدم، بعد از آن تصمیم گرفتم، بیرجند را ترک 
کنم و با یک کیف پر از اعالمیه و عکس امام، بیرجند را به 
سمت معدن قلعه زری ترک کردم، در معدن قلعه زری هم 
با کمک یکی از دانشجویان، راهپیمایی را به خیابان های 

کارگری معدن کشاندیم و چون آن زمان ارباب و رعیتی بود 
و مردم دل خوشی از این موضوع نداشتند دو تئاتر در قالب 

ارباب و رعیتی و در زمینه شاه بازی کردیم.

نخستین اعزام به جبهه 
در سال دوم دبیرستان

یک روز بعد از نماز مغرب که در معدن از مسجد می آمدم 
از  خبر  و  می کند  پخش  انقالبی  آهنگ های  رادیو  دیدم 
پیروزی انقالب را سر می دهد من هم بعد از شنیدن این 
خبر با سرعت خود را به بیرجند رساندم و به ادامه کار و 
زندگی پرداختم. در حالی که در دبیرستان شریعتی تحصیل 

می کردم، تصمیم گرفتم به جبهه بروم. 
در گام نخست باید به غرب کشور اعزام می شدم در سال 
60 به سمت بوکان رفتیم. در دوران جنگ تحمیلی من 
چندین بار به جبهه رفته و باز به بیرجند آمده تا ادامه تحصیل 
دهم. قرار بود در عملیات آزادسازی فتح خرمشهر شرکت 
کنیم اما توفیق نشد در آن زمان من فرمانده رسته آرپی جی 
زنها بودم در شب آخر ماه مبارک رمضان طبق عادت همیشه 
بر باالی سنگر رفتم تا اذان بدهم دیدم یک نفر بلدوزر زن 
دارد سنگر درست می کند، جلو رفتم، دیدم برادر بزرگم که در 
آن زمان در جهاد سازندگی کار  می کرد بود به او گفته بودم 
بگذار من از جبهه بیایم بعد تو به جبهه بیا، اما او گفت، به 

فرمان امام خمینی)ره( امروز در اینجا حاضر شدم.

آغاز عملیات رمضان سوم
 و داستان اسیر شدن

که  جایی  تا  ها  عراقی  شد.  آغاز  عملیات  افطار  از  بعد 
می توانستند یک لحظه آتش بمباران خود را قطع نمی کردند. 
در یکی از سنگرها سرم را روی آرپی جی گذاشتم و با خود 
و خدا نجوا کردم از همه جا نا امید شده بودم گفتم یا امام 
زمان این عملیات با نام شما آغاز شده دست و پای دوستانم 
قطع شده خودت مرا یاری کن ناگهان همان یک گلوله را 

شلیک کردم و درست وسط سنگر عراقی ها اصابت کرد. 
ماشین ها که جلو آمدند، ناگهان دیدم رنگ ماشین و لباس 
پوشیدنشان با ما فرق دارد فهمیدم که آنها عراقی هستند، پا 
به فرار گذاشتم تا جایی که توان داشتم دویدم ناگهان در 
حین دویدن، پایم داغ شد، گلوله دشمن به پایم اصابت کرد 
و در 31 تیرماه 61 در منطقه کوشک عراقی ها مرا اسیر 
کردند، تا جایی که می توانستند مرا کتک زدند آنها ابتدا 
قصد داشتند مرا اعدام کنند اما یکی از آنها پیشنهاد داد من 

شخصیت مهمی هستم باید مرا اسیر کنند.

بیشتر دوران اسارت را روزه بودیم

من مدت 8 سال و یک ماه و 4 روز در آسایشگاه های 
عراق اسیر بودم، با وجود تمام خاطرات اسارت، خاطرات 
ماه رمضان وخاطره شنیدن فوت امام خمینی)ره( بیشتر 
از همه برذهنم نقش بسته است، سحرهای ماه رمضان 
زلوبیا  تهیه  برای  می گرفتیم.  روزه  غذا،  قاشق  چند  با  را 
رمضان نان های ساندویچی که به ما می دادند داخلش  آرد 
بود، آردها را می گذاشتیم خشک شود، بعد از خشک شدن، 
با شیرخشک  بعد همراه  با  سنگ می کوبیدیم،  را  اردها 
زلوبیا درست کردیم و خیلی هم خوشمره بود. درماه مبارک 
رمضان ختم قرآن همراه با تفسیر را به صورت مخفیانه 
برگزار می کردیم با وجود اینکه قرآن کم بود، اما مراسم 
فرهنگی از قبیل دعای کمیل، دعای ندبه زیارت عاشورا 

همه مراسمات را به صورت مخفیانه برگزار می کردیم.

اقتصاد مقاومتی را در اردوگاه های عراق
 محقق کردیم

ما محوطه خشک اردوگاه را به مزرعه ای از سبزی، خیار 
سبز و غیره تبدیل کردیم، به نوعی اقتصاد مقاومتی را در 
اردوگاه پیاده سازی کردیم، اما یک روز بر عکس همیشه 
که از سر صبح بلندگوهای اردوگاه آهنگ های موسیقی آن 
ور آبی پخش می کرد، آن روز صدای قرآن پخش شد، همه 
تعجب کردیم، تا اینکه متوجه شدیم امام خمینی )ره( از دار 
دنیا رفته اند و من باید این را به اسرا می گفتم، همین که جلو 
صف ایستادم و کلمه استرجا را گفتم همه بچه ها زیرگریه 
زدند و من فقط گفتم بچه ها بی پدر شدیم همه ما آرزو 
داشتیم خاطرات اسارت را با دیدن امام شیرین کنیم. ابوترابی 
به اسرا گفته بود هر کس قرآن را حفظ کند بعد از اسارت به 
دیدن امام می رود، ما دوست داشتیم بعد از اسارت به دیدار 
امام خمینی)ره( رفته و بگوییم ما به خاطر مادیات خود را به 
عراقی ها نفروختیم، چون در مکتب تو درس آموختیم اما بعد 
از آزادی در سال 69 وقتی به دیدار رهبر معظم انقالب رفتیم 
با چشمانی اشک بار گفتیم رهبر ما کجاست و همه سینه 
خیز خود را به مرقد امام راحل که در آن زمان خاکی بود 
رساندیم. بله 8 سال هم با همه سختیها گذشت اما امروز 
نامه امام  باید به وصیت  هر چه مشکل فرهنگی داریم 
برگردیم. تنها آرزوی من این است که چفیه رهبر معظم 
را روی  از مرگ آن چفیه  بعد  باشم و  را داشته  انقالب 

بدنم در خاک دفن کنند تا از آن طریق شفاعت شوم.
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عادات روزانه لذت بخش
 که برای سالمت مضر است

معنی  به  است  خوب  چیزی  کنید  می  فکر  که  این 
خوب بودن یا درست بودن یا سالم بودن آن نیست! 
به غذاهای مورد عالقه ما به عنوان نمونه توجه کنید. 
مرغ سرخ شده، همبرگر، پیتزا، کیک های شکالتی و 
اما  این خوراکی ها خوشمزه هستند  تمام  کوکی ها؛ 
برای سالمتی ضرر دارند. بسیاری از چیزهای دیگر نیز 
در زندگی وجود دارند که ممکن است به طور موقت 
داشته  ضرر  مدت  دراز  در  اما  باشند  بخش  رضایت 

باشند. مثال:
به تعویق انداختن ساعت بیداری:ممکن است ۱۰ دقیقه 
خواب بیشتر فوق العاده به نظر برسد اما در واقع باعث 
اختالل چرخه خواب و احساس خستگی بیشتر می شود. 
به عالوه، استرس داشتن زمان کمتر برای رسیدن به 

محل کار یا مدرسه نیز به آن اضافه می شود.
  اعتیاد به تماشای تلویزیون:تماشای متوالی تلویزیون 
اتفاقی جدید است. تماشای یک فصل کامل از فیلم مورد 
عالقه تان فوق العاده به نظر می رسد زیرا از قسمتهای 
پشت سر هم آن لذت می برید. اما این مسئله باعث 
افزایش فشار خون و قند خون و کاهش سرعت سوخت 
و ساز می شود. یک زندگی غیر فعال باعث تجمع چربی 

ها می شود و سالم ماندن سخت می شود.
 رژیم غذایی سنگین یا آب درمانی:کاهش وزن اتفاق 
چه  به  وزن  کاهش  این  اما  است.  خوبی  العاده  فوق 
صورت انجام شده است؟ اگر از رژیم غذایی سنگین 
استفاده کرده باشید بیشتر به بدن خود آسیب وارد می 
عضالت  سوزاندن  باعث  سخت  غذایی  رژیم  کنید. 
آب  دارد.  منفی  تاثیر  و  شود  می  چربی  به  چسبیده 
درمانی باعث افزایش قند خون می شود و هیچ تاثیر 

مثبتی بر بدن نمی گذارد.

در  که  است  کتاب هایی  جامع ترین  و  نخستین  از 
قرن بیستم به معرفی روش های موفقیت در زندگی 
آن  تا  که  را  روش ها  این  و  پرداخته  کار  و  و کسب 
زمان تنها در اختیار معدود افراد موفق بوده، همگانی 
از سوی  اولیه آن  کرده است.این کتاب که پیشنهاد 
امریکا  اندرو کارنگی، موسس و صاحب غول فوالد 
به  تاریخ  افراد  ثروتمندترین  لیست  در  نفر  دومین  و 
ناپلئون هیل ارایه شد و خود حاصل مصاحبه نویسنده 
با نزدیک به پانصد فرد موفق آن دوره از جمله فورد، 
ادیسون و  است، اولین بار هفت دهه قبل و در سال 

۱۹۳۷ منتشر گردید.
شرح  این  به  که  می باشد  فصل  پانزده  شامل  کتاب 
هستند: اندیشه ثروت است اشتیاق، نقطه شروع همه 
موفقیت ها ایمان تلقین به خود، راه نفوذ بر ذهن نیمه 

هوشیار
از نکات جالب توجه برای کسانی که هم این کتاب 
را خوانده اند و هم فیلم راز را دیده اند، نزدیکی مفاهیم 
و  بیاندیشید  همچنین  است.  یکدیگر  به  دو  این 
ثروتمند شوید، یکی از سه کتایی است که رندی گیج 

در درس رشد شخصی خود از آن نام می برد. 

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید،
 نوشته ناپلئون هیل

با زنان همانطور که با کودکان سر و کار دارید 
رفتار کنید ولی همانطور که با ملکه 
صحبت می کنید با او سخن بگویید

نبردهاي زندگي همیشه به نفع قویترین ها پایان 
نمي پذیرد بلکه دیر یا زود برد با آن کسي

 است که بردن را باور دارد

عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکی را و نـاپسند 
بدار در این روز فسق ونافرمانی را وحرام کن بر من در آن 

خشم وسوزندگی را به یاریت ای دادرس داد خواهان.

با بدیهای دیگران دل خویش را به
 سیاهی نیاالییم ، همواره ساز سادگیمان

 کوک باشد و نگاهمان امیدوار

های  ویژگی  با  که  است  زندگی  از  ای  دوره  پیری، 
واپسین  پیری،  دوران  شود.  می  شناخته  گوناگون 
پیمودن  از  پس  که  است  زندگی  روزهای  و  ها  سال 
دوره های مختلف رشد، از کودکی گرفته تا نوجوانی 
پدیدار  فرد  زندگی  تقویم  در  میانسالی،  و  جوانی  و 
های  دوره  با  متفاوت  شرایطی  در  را  آدمی  و  شده 

پیشین قرار می دهد.
سن  خوردگی،  سال  مختلف  های  عنوان  به  را  پیری 
سوم، عمر سوم، مرحله سوم حیات نیز می خوانند و گاه 
در مواردی، از آن به کهولت نیز یاد می کنند. پیری را 
راه سرازیری زندگی می گویند، زیرا در آن، قوای بدن 
زیادتری  با سرعت  فرسوده و عوارض جسمی و ذهنی 
پدید می آید و گسترش می یابد. سفیدی موی سر یا جو 
گندمی شدن آن را به خاکستری تشبیه کرده اند که از 
شعله های آتش که در سنین پیشین وجود داشته و زندگی 

شان را روشن می کرده، پدید آمده است.
را  شما  سن  افزایش  روند  ندهید  اجازه  هیچوقت 
ناتوانی  احساس  زندگی  در  شود  باعث  و  کند  مغلوب 
کنید.در اینجا دالیل مهمی برای کنار گذاشتن روزهایی 
تحقیقی  در  شده:  آورده  می بریم  سر  به  خواب  در  که 
موثرترین  از  یکی  می تواند  ورزش  که  شد  داده  نشان 
راه ها برای مبارزه با پیری باشد. الزم به ذکر نیست که 
بگوییم ورزش به کاهش وزن، خواب بهتر، ظاهر بهتر و 

خیلی چیزهای دیگر کمک می کند.

مبارزه با روند پیری با ورزش کردن
بر هیچکس پوشیده نیست که ورزش برای شما مفید 
می تواند  ورزش  که  داده  نشان  جدید  تحقیقی  است، 
روند پیر شدن را آهسته تر نماید. در دانشگاه مک مستر 
کانادا، محققان دریافتند که ورزش استقامتی فرایند پیر 
شدن در موش ها را کند می کند، در حالی که آن ها برای 
سریع پیر شدن طراحی شده اند. پس از چند ماه ورزش 
موش های  از  جوان تر  موش ها  این  پرزحمت،  روزانه ی 
نرمالی که برای سریع تر پیر شدن طراحی نشده بودند، 
دریافتند  محققان  این،  بر  افزون  می رسیدند.  به نظر 
پیری  از  تقریبا  منظم،  ورزشی  برنامه ی  از  پیروی  که 
می کند؛  جلوگیری  بدن موش ها  اعضای  همه  زودرس 
در بعضی از موارد، آن عضو با ورزش کردن حتی بهتر 
عمل می کرد. به طور کلی، تحقیق نشان داد که ورزش 
و  مغز  پیری  و  ضعف  برابر  در  کامل  محافظی  روزانه 

عضله ها محسوب می شود.
از پنج ماه ورزش منظم و سخت،  بعد  این،  بر  عالوه 
mitochondria به  موسوم  سلول ها  موتورخانه  ی 
در موش ها از حالت آسیب دیده به جوان و سالم تغییر 
از  مانع  می تواند  تنها  نه  کردن  ورزش  بنابراین،   یافت. 
مرگ زودرس شود، بلکه می تواند هرگونه فرآیندی که 

شما را پیرتر می کند به تاخیر بیاندازد!

tai chi هنر رزمی
بر  چینی  دوازدهم  قرن  به  باستان  چین  رزمی  هنر 
سرزندگی  ترویج  و  دفاع  آموزش  برای  و  می گردد 
از  ترکیبی  آن  مطبوع  و  آرام  حرکات  می شد.  استفاده 
نفس های عمیق و مدتیشن است که آن را به ورزشی 
مطالعات  می کند.  بدل  سنی  هر  برای  مناسب  و  ایمن 
اخیر نشان می دهد که tai chi سطح انرژی را افزایش 
پایین  را  خون  فشار   ، برده  باال  را  بدن  ایمنی  داده، 
می آورد و موجب بهبود عملکرد شناختی در فرد می شود.

پیاده روی در هوای آزاد
بدن ما برای حرکت آفریده شده نه برای نشستن پشت 
میز در تمام طول روز! فعالیت های بدنی مالیم اما موثر 
کمک  گوارش  بهبود  به  بود،  خواهد  مفید  قلب  برای 
می کند و انرژی و سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد.

یوگا
تمرینات تنفس یکی از اجزای اصلی تمرینات یوگا می باشد، 
که نه تنها نفس و بدن را هماهنگ می کند، بلکه استرس 
را کاهش می دهد و آرامش درونی را پرورش می دهد. یوگا 
همچنین ترکیبی از موقعیت ها و حاالت مختلف بدن است که 
به افزایش توانایی، قدرت عضالت، انعطاف پذیری و تسکین 

درد های مزمن و آرتروز کمک می کند. سبک های مختلف 
یوگا و بهترین نوع که مناسب شماست را تجربه کنید.

گوش کردن به موسیقی
همه ما ریزش مو و جهش به سمت تاسی را نشانه هایی 
از پیری می دانیم. تخقیقات نشان می دهد که گوش 
هدفون  طریق  از  و  بلند  صدای  با  موسیقی  به  کردن 
میتواند ریشه موها را ضعیف کند و به مرور موهای شما 

می ریزد. پس مواظب موهای خود باشید.
خالقیت فوران های 

می شود،  افراد  منفعل شدن  باعث  اغلب  عقل  زوال 
افراد تمایل کمتری به طراحی، نقاشی یا  بنابراین این 
شرکت در فعالیت های هنری نشان می دهند، اما گاهی 
متفاوت  کامال  است  ممکن  سالمندان  در  بیماری  اثر 
دکونینگ،  ویلم  مورد  این  در  مثال  مشهورترین  باشد. 
انتزاعی است که در سال ۱۹۹۷ در ۹2  آبستره  نقاش 
عالم  در  بسیاری  شهرت  دکونینگ  درگذشت.  سالگی 
زندگیش  هفتاد  دهه  در  او  عقل  زوال  داشت.  نقاشی 
آغاز شد. در ابتدای روند این بیماری، دکونیینگ به طور 
چهارساله  دوره ای  طول  در  و  شد  خالق  اعجاب آوری 
هنر  می کشید.  نقاشی  یک  هفته  ای  میانگین  به طور 
دکونیینگ او را هوشیار نگه می داشت و به نظر می رسید 

از لحاظ جسمی هم به او کمک می کرد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز یازدهم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

 نگرش

آیه روز  

موسی گفت به سبب آنچه فراموش کردم مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت 
مگیر  سوره الکهف، آیه ۷۳

حدیث روز  

 اسالم بر پنج چیز استوار است،نماز، زکات، حج ، روزه و والیت     
امام محمد باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه می توان روند پیری را به تاخیر انداخت؟

طراح: نسرین کاری                        

جمهور  رئیس  اولین   -1 افقی: 
اندونزی 2-  اشاره به دور - نامی 
دخترانه - خانه بزرگ - همراه پیاز 
محترقه  خمپاره  دارای  مواد   -3
های  محل  در  جنگ    که  زمان  
شود  منفجر  تا  گذارند   مختلف  
یازده   - ابزار   - دردناک شدن    -
4-  بازیگر جوان سینما و تلوزیون 
 - باش  بیدار  سریال  در  بازی  با 
کارگردان و نویسنده سینمای ایران 
5- بر سر می گذارند - عدل - بلی 
 - عرب  مادر   - زنانه  تعجب   -6
پرهیزگار  پارسا،   - نداری  حرف 
7- در مثل سرخش، سر سبز می 
 - جدولی  ویتامین   - باد  بر  دهد 
سست   و  نرم   - زده   زلزله  شهر 
منسوب   - زمان  واحدهای  از   -8
از شهرهای حجاز-  القری  بوادی 
اضافه کردن - دورویی 9- دوستی 
زن   - دهان   - هنری  نقش   -
یا طالق گرفته 10-  شوهر مرده 
بزرگترین دریاچه ژاپن - رودی در 
روسیه  - او عرب - وی 11- بنده 
و غالم - سختی و رنج - هم آن 
12- حوادث - از گیاهان که حدود 
تکرار   -13 دارد  زیرشاخه   400
و  شیر  گردن  موی   - حرف  یک 
اسب - دارو درهم ریخته - عادت، 
خوی  14- خار نوک تیز- مرده - 
میوه صد دانه یاقوت - تازه 15- 

امپراطور روم که شاپور یکم پادشاه 
ساسانی در سال 260 پس از نبرد 
با سناتورها و سربازان وی را اسیر 

کرد - حیله گر - ظلم
عمودی: 1- تله - فیلم سینمایی 
سال  در  لطیفی  محمدحسین 
پیمان  سازمان   - شمسی   1385
 - آفریقایی  کشوری  مرکزی 2- 
سرسبز - از لوازم التحریر3- ادویه 
شور- خاندان - تیز  و برنده - بند 
و زنجیر آهنین 4- پایتخت فراری 
- جمع یل - دیوانه، زنجیری 5- 
حرمت داشتن،  گرامی داشتن- یار و 
مددکار - حمایت کننده 6-  نامی 
برای خانمها - مثل و مانند- مایع 
حیات - نرم و مالیم 7- نویسنده 
معروف  داستانهای  با   فرانسوی 
 - باد  به  منصوب   - خانمان  بی 

بزرگی،   -8 صورت  در  عضوی 
جوانمردی - ماما، پرستار بچه 9-  
تکرار یک حرف - حرف انتخاب 
- هنر- دریابنده 10- پشت سر، 
عقب - رودخانه ای که از زاگرس 
سرچشمه می گیرد - مادر عرب - 
پنداری،گویی 11- جنس - مقابل 
ازل - همسایه 12- درک کردن 
آوری  فصاحت وزبان   - متقابل 
13- نوعی خاک - عقل و هوش 
- آرامگاه ناصرالدین شاه قاجار در 
فوتبالی  عدد   - است  شهر  این 
فصیح،   - نیام  به  منسوب   -14
در  بندریست  و  -شهر  بالغت 
مغرب فرانسه کنار خلیج گاسکنی 
پهلوانی  نام   - پشت  عقب،   -15
و  کیکاوس  معاصر  مازندرنی 

رستم- زمینه آماده  برای  نقاشی

جدول 3801

123456789101112131415
نادیزن یدلانیز1
وکناربندشناریو2
رولقانراوابا3
زهرانیمبرسال4
شیاینمرکییوکن5
گنوکلابلگدانت6
اداباایرالای7
هسنانمهورگرن8
اربرسایسیواا9
مسارهناگییییی10
جیلفایورسیراو11
دلولوراناجکا12
ینشهرکنایررن13
هدازاشاپسپیلیف14
رخاموشلییاشیم15
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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

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.
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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 

به یک شاگرد جهت گچکاری نیازمندیم.
)همراه با مزایای عالی(

09158619248  -09151637130

پخش تراکت تبلیغاتی/ صد در صد تضمینی    

هر هزار تا 20 هزار تومان 09374092908
برق خورشیدی 12 ولت و 220 ولت

جهت روشنایی ویال ، مصارف خانگی ، 
کانکس ها، پمپ آب، کفکش و چاه آب 

هزینه تعمیر و نگهداری صفر
09151631498

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 
بازسازی منازل قدیمی 

09155614365 -09157210424
32318149

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

  09105451077
 اقدامی

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
 09380160779 - علی آبادی

کار خوب اتفاقی نیست

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

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

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



پزشکان عالوه بر اینکه باید به بیماران صرعی که با 
قطع دارو دچار بازگشت حمالت تشنجی می شوند 
مشاوره دقیق بدهند، باید به بیماران مبتال به آسم که 
با قطع داروهای استنشاقی و افشانه های تنفسی دچار 
ارائه  حمالت آسمی می شوند توصیه های الزم را 
بنمایند. مطالعات به عمل آمده نشان می دهد گاهی 

آور(،  )ادرار  مدر  داروهای  مورد  در  است  اوقات الزم 
برای جلوگیری از ازدست رفتن آب بدن، پزشک اقدام 
به کاهش دوز این داروها در بیماران روزه دار بنماید. 
برخی از داروهای ضد التهاب این قابلیت را دارند که 
این گونه  دوبار در طول روز مصرف شوند. مصرف 
داروها را می توان با مشورت پزشک و داروساز به زمان 

جهت  معالج،  پزشک  نمود.  موکول  سحر  یا  افطار 
درمان عفونت در بیمار روزه دار، می تواند اقدام به 
تجویز آنتی بیوتیک هایی بنماید که به جای چند بار 
مصرف در طی روز، یک یا دو بار در روز مصرف شوند. 

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 
معاونت غذا و دارو- تلفن 1490

توصیه های مرتبط با روزه داری و مصرف داروها )3(

6
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خیزش کاراته کای طبسی 
برای کسب مدال در المپیک ۲۰۲۰

گفت:  گرجستان  در  کاراته  المللی  بین  مسابقات  قهرمان  نائب  مهر- 
کسب مدال قهرمانی مسابقات المپیک ۲۰۲۰ را هدف گرفته ام. زهرا 
تقیان، کاراته کای طبسی ادامه داد: مسابقات بین المللی گرجستان در 
۶ و ۷ خرداد ماه برگزار شد و کشورهای عربستان، گرجستان، قزاقستان، 
این  ایرلند و چندین کشور دیگر در  اسپانیا،  آذربایجان، مصر، فرانسه، 
مسابقات حضور داشتند. وی با بیان اینکه افتخار نائب قهرمانی و کسب 
مقام دوم در این مسابقات نصیب من شد، گفت: رقبای من از کشورهای 
قزاقستان، آذربایجان و گرجستان بودند و با یکی از هموطنان ایرانی نیز 
حدود  داشتم،  که  کمی  وقت  به  توجه  با  گفت:  تقیان  کردم.  رقابت 
یک ماه برای این مسابقات تمرین کردم و آمادگی که در مسابقات 
هندوستان به جهت ۳ ماه تمرین در مشهد کسب کرده بودم، اینجا 
به کمک من آمد. تقیان هدف آینده خود را حضور در المپیک ۲۰۲۰ عنوان 
کرد و گفت: تالش می کنم تا برای کشورم مدال قهرمانی به ارمغان بیاورم.

بازیکنان جوان تیم ملی والیبال 
نخستین پیروزی ایران را رقم زدند

نخست  هفته  در  خود  مسابقه  سومین  در  ایران  والیبال  ملی  تیم   
به مصاف لهستان رفت و  با ترکیبی متفاوت و جوان  لیگ جهانی 
موفق به شکست سه بر یک این تیم شد تا نخستین پیروزی ایران 
در این رقابت ها رقم بخورد. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه به 
مصاف لهستان در سالن »آدریاستیک آرنا« شهر پیزارو ایتالیا رفت. 
ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی  کوالکوویچ  ایگور  جوان  شاگردان 
در این مسابقه سه بر یک لهستان را شکست دادند. ملی پوشان در 
ست نخست ۲5 بر 1۷ مغلوب حریف شدند اما در ست های دوم تا 
چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲5 بر ۲۳، ۲5 بر ۲۳ و ۲5 بر ۲۲ به 
پیروزی رسیدند. سرمربی تیم ملی والیبال ایران با توجه به بیماری 
مسعود  فائزی،  سامان  افزون،  سال  فرهاد  ترکیب  از  معروف  سعید 
غالمی، مجتبی میرزا جانپور، میالد عبادی پور و امیر غفور که ترکیب 
مرندی  از مهدی  و  برد  بهره  بود،  قبلی  دیدار  دو  به  نسبت  متفاوت 
برای دریافت و مصطفی حیدری نیز برای توپ گیری استفاده کرد.

تیراندازان ایران در جام جهانی آذربایجان 
تیرشان را به هدف می نشانند

های  رقابت  در  جاری  ماه  خرداد   18 پنجشنبه  ایران  تیراندازان 
را  آذربایجان تیرشان  تیراندازی در گاباالی جمهوری  جام جهانی 
به هدف می نشانند. این رقابت ها با حضور 41۶ ورزشکار از 4۲ 
قلی  امام  نرجس  شود.  می   برگزار  ماه  خرداد   ۲4 تا  جهان  کشور 
باقری  نوروزیان و حسین  پوریا  الهه احمدی،  نژاد، نجمه خدمتی، 
احمدی  و  خدمتی  اما  هستند  تفنگ  رشته  در  ایران  ملی پوشان 

زنند.  تیر می  تفنگ سه وضعیت هم  در  بادی  تفنگ  بر  عالوه 

تقویت زانو و نمک فرنگی اصل

افرادی که دارای زانوهایی ضعیف هستند یا از 
درد زانو به واسطه بیماری هایی مانند آرتروز 
و آرتریت روماتوئید رنج می برند، اغلب دارای 
سطوح بسیار پایین از منیزیم هستند. در این 
مواقع، نمک فرنگی اصل می تواند به کاهش 
ناراحتی کمک کند. نمک فرنگی اصل سرشار 

از منیزیم است و می تواند تسکین سریع درد و 
کاهش التهاب را در اطراف مفصل زانو موجب 
شود. افزون بر این، منیزیم برای عملکرد درست 
عضله نیاز است و به جذب کلسیم نیز کمک 
می کند. دو قاشق غذاخوری نمک فرنگی را 
در نصف فنجان آب گرم حل کنید. با استفاده 
از یک لیف این محلول را روی زانوهای خود 
بمالید و 15 تا ۲۰ دقیقه به همان حالت بگذارید.

شرط روزه داری سالمند

که  باشد  آدمیزاد  ثابت  ویژگی  این  شاید 
واقعیت های مربوط به افزایش سن و به تبع آن، 
کاهش توانایی های جسمی و روانی را نمی پذیرد. 
به همین دلیل برخی سالمندان به دلیل اعتقادات 
مذهبی، بی توجه به شرایط جسمی خود نسبت به 
روزه داری مستمر در ایام ماه مبارک رمضان اصرار 

دارند. شرط روزه داری سالمند، به وضعیت جسمی 
او برمی گردد. با توجه به این که سالمندان به لحاظ 
جسمی در وضعیت شکننده تری نسبت به جوانان 
و میانساالن قرار دارند، بنابراین الزم است بیشتر 
از خودشان مراقبت کنند. بنابر این برای گرفتن 
روزه حتما با پزشک خود مشورت کرده، آزمایش 
دهید، مراقب مایعات بدن خود باشید، و رژیم 
غذایی را در افطار و سحر مد نظر داشته باشید.

کاهش 67 درصدی تصادفات فوتی 
در خراسان جنوبی

در دو ماه گذشته ۳ نفر در  حوادث رانندگی در معابر شهری 
استان جان باختند که این تعداد در مدت مشابه پارسال ۷ 
مدت  با  مقایسه  در  جرحی  تصادفات  مقابل،  در  بود.  نفر 
مشابه پارسال ۲8 درصد افزایش داشته است که 458 نفر 
را راهی بیمارستان کرد. 5۳ درصد مجروحان را رانندگان و 
پیاده،  عابرین  درصد   ۲4 موتورسیکلت،  های  نشین  ترک 
درصد  دو  و  خودرو  های  سرنشین  و  راننده  درصد   ۲1
دوچرخه سواران بودند. بیشترین سن رانندگان مقصر  ۲5 
عدم  تصادفات  مجموع  از  درصد   ۳1 علت  و  سال   ۳5 تا 
رعایت حق تقدم، ۳4 درصد توجه نکردن به جلو بوده است.

حادثه انفجار هایپرمارکت در شیراز امنیتی نبوده است 

جام جم آنالین- دادستان عمومی و انقالب شیراز، پرونده وقوع حادثه انفجار یک هایپرمارکت در شیراز را در دست 
بررسی دانست و گفت:این حادثه امنیتی نبوده و دلیل وقوع آن در دست بررسی است. صالحی دادستان شیراز گفت: 
بالفاصله پس از اعالم وقوع این حادثه نیروهای امداد و نجات در محل حادثه حاضر شدند و عالوه بر انتقال ۳۶ نفر 
از مجروحان و مصدومان حادثه به بیمارستان ساکنان طبقات باالی فروشگاه را از طریق پشت بام ساختمان و بوسیله 
نردبان های آتش نشانی به بیرون منتقل کردند. وی افزود: یکی دو نفر از مصدومان حادثه همچنان تحت درمان هستند 
و حال آنان وخیم گزارش شده است. دادستان شیراز تصریح کرد: در این حادثه عالوه بر تخریب کامل هایپرمارکت به 
چند خودرو نیز خساراتی وارد شده و طبقات باالیی ساختمان نیز دچار خسارت شده اند. وی افزود: طبقات باالیی این 
فروشگاه مسکونی بوده و وقوع انفجار موجب وحشت ساکنان شده بود. به گفته صالحی، بالفاصله پس از انجام عملیات 
امداد و نجات،کار بررسی علت حادثه آغاز و معاون دادستان شیراز به همراه قاضی کشیک در محل حادثه حاضر و 
دستورات قضایی الزم به منظور پیگیری حادثه صادر شد. وی افزود: آنچه مسلم است اینکه حادثه امنیتی نبوده و پیش 
بینی اولیه و گزارش آتش نشانی درباره علت حادثه وجود و نگهداری مقدار زیادی مواد شوینده در فروشگاه بوده است.

 واژگونی اتوبوس در جاده بیرجند - طبس
چهار مصدوم برجای گذاشت

یک  واژگونی  از  خبر  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس  ایرنا- 
دستگاه اتوبوس در کیلومتر 1۰5 جاده بیرجند به طبس داد. سرهنگ 
حسین رضایی در تشریح این خبر گفت: در اثر واژگونی یک دستگاه 
اتوبوس مسیر شیراز به بیرجند صبح روز گذشته )دوشنبه( در کیلومتر 
1۰5 جاده بیرجند به طبس، چهار نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند. 
کنترل  را  اتوبوس  واژگونی  علت  راه  پلیس  کارشناسان  افزود:  وی 
راننده اعالم  آلودگی  به علت خستگی و خواب  نقلیه  نکردن وسیله 
بیمارستان  به  حادثه  مصدومان  داد:  ادامه  رضایی  سرهنگ  کردند. 
آنان به  از  نفر  بیرجند منتقل شدند که سه  امام رضا )ع( شهرستان 
دارد.  ادامه  نیز  صورت سرپایی مداوا شدند و درمان مصدوم دیگر 

تب کریمه کنگو صاحب جایزه 
ترسناک ترین بیماری سال شد!

ازجمله  کنگو  کریمه  دهنده  خونریزی  تب 
بیماری هایی است که با شروع فصل گرما رخ 
می دهد. متأسفانه هرگونه تأخیر در تشخیص 
و درمان این بیماری، بسیار خطرناک است و 
ممکن است به قیمت جان انسان تمام شود. 

پس بازهم عالئم آن یادآوری و تاکید می شود. 
این بیماری عموماً با تب، بدن درد و سردرد آغاز 
می شود و معمواًل سردرد بیمار آنقدر شدید است 
که با هیچ مسکنی بهبود نمی یابد. این عالئم 
شبیه عالئم آنفلوانزا است، توصیه می کنیم اگر 
فردی در این فصل با عالئم ابتال به آنفلوانزای 
سخت و شدید مواجه شد حتماً به تب کریمه 
کنگو شک و به پزشک متخصص مراجعه کند.

ترک سیگار برای این افراد
 از همین االن ضروری است! 

یک فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 
گفت: بیماران با کبد چرب بدانند برای اینکه در 
آینده دچار بیماری قلبی و عروقی و سکته های 
مغزی و قلبی نشوند، باید همین امروز اقدام کنند 
و سیگار خود را هر چه زودتر خاموش کنند؛ 

چراکه خطرات ناشی از مصرف دخانیات عالوه 
بر کبد و قلب و عروق، افراد را در معرض ابتال 
به انواع سرطان ها قرار می دهد. دکتر سید موید 
علویان همچنین اظهار کرد: فشار خون باال، 
چربی خون باال، قند خون باال، اسید اوریک باال 
در افراد مبتال به کبد چرب شایع تر است. این 
بیماری به دنبال انجام آزمایش های دوره ای و 
اختالل در آنزیم های کبد مشخص می شود.

درمان سردرد از طریق کف پا

توصیه می کنیم در هنگام احساس سردرد قبل 
از مصرف کردن هر نوع دارویی با فشار دادن به 
نقاطی از کف پایتان آن را درمان کنید. سردرد 
به علت اضطراب: گرفتن یک دوش آب گرم و 
سپس نفس کشیدن عمیق. بعد از آن به قسمت 
قسمت  روی  سپس  پا  بزرگ  انگشت  داخلی 

به  وارد کنید. سینوزیت:  انتهایی شست فشار 
قسمت گوشتی تمامی انگشتان پا و قسمت های 
بیرونی و درونی شست، فشار وارد کنید. سردرد 
به  چشم:  روی  آمدن  وارد  استرس  علت  به 
قسمت انتهای شست پا و انگشت دوم و سوم 
فشار وارد کنید.سردرد به علت فشار روی گردن 
و شانه: قسمت زیرین انگشت کوچک و قسمت 
زیرین شست را فشار دهید. آب یادتان نرود.

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

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

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه
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آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری
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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

 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

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

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

09353694511 - 09353315656

پیـک رایگـان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار ویژه ماه مبارک رمضان  

21/30 تا 3 بامداد

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
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امام خمینی )ره(
قطب نمای انقالب است

مهر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی امام 
خمینی)ره( را قطب نمای انقالب دانست و گفت: 
تحریف این امام راستین، بدترین ضربه فرهنگی 
است. آیت ا...عبادی در دیدار با مسئوالن شهرستان 
کرد:  بیان  دشمن  نرم  جنگ  به  اشاره  با  خوسف 
دشمن امروزه با توجه به نا امید شدن از جنگ های 
نظامی، جنگ فرهنگی را آغاز کرده است. وی با 
بیان اینکه امام خمینی)ره( جامعه را به این جنگ 
فرهنگی هشدار داده بود، افزود: رهبر معظم انقالب 
هم از سال های قبل نسبت به شبیخون فرهنگی 
هشدار داده اند. آیت ا... عبادی اظهار کرد: دشمن از 
پایگاه های مردمی وحشت دارد بنابراین مردم باید 

از انقالب خود نگهداری کنند.

امام خمینی)ره( ثابت کردند
حکومت جهانی دست یافتنی است

تسنیم- مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
رهبری  با  خمینی)ره(  امام  اینکه  بیان  با  استان 
جهانی  حکومت  کردند  ثابت  اسالمی  انقالب 
دارد  مسیر  ادامه  به  نیاز  و  است  یافتنی  دست 
در  را  اسالمی  تمدن  باید  انقالب  این  گفت: 
در  مشرفی  حجت االسالم  بزند.  رقم  جهان 
قیام  و  خمینی)ره(  امام  ارتحال  سالگرد  مراسم  
)سفیران  معصومیه  علمیه  مدرسه  در  خرداد   15
شرایط  به  توجه  با  کرد:  اظهار  بیرجند  هدایت( 
منطقه ای و جهانی وظیفه آحاد مردم، حمایت و 
پشتیبانی از ولی امر مسلمین است. وی با بیان 
اینکه در صورت حمایت از ولی امر، دستاوردهای 
انقالب و نظام حفظ می شود اظهار داشت: جای 
تاسف است شناخت اندیشمندان غربی نسبت به 

حضرت امام از برخی ها از ما بیشتر است.

دشمنان به دنبال تحریف امام)ره( هستند
 

مهر- استاد حوزه علمیه قم با اشاره به پروژه 
خطرناک دشمنان انقالب اسالمی برای تحریف 
امام)ره( گفت: ده ها موسسه نظامی آمریکا روی 
این پروژه کار کرده اند. حجت االسالم حسینی 
اراکی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 
و  قرآنی  بنیانگذار نهضت  امام)ره(  اینکه  بیان  با 
والیت بودند، اظهارکرد: شناخت امام، شخصیت 
از  امام  های  شاخصه  و  اصول  امام،  مکتب  و 
عنوان  وی  است.  امروز  جامعه  های  ضرورت 
است  این  عالم  زورگویان  هدف  بزرگترین  کرد: 
که مکتب امام را از بین ببرند و در این راه حتی 
این  به  اما  انداختند  راه  به  هم  را  سخت  جنگ 
نتیجه رسیدند که نمی توانند امام را از دل ها و 
مرزهای انسان های متدین و والیی بیرون کنند.

»هویت، انقالب و جمهوریت«
میراث های امام خمینی )ره(  است

اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  رئیس  تسنیم- 
و  انقالب  هویت،  از  اسالمی  شورای  مجلس 
جمهوریت به عنوان میراث های امام  )ره( یاد کرد و 
گفت: امام )ره( توسعه و پیشرفت را مهم می دانست. 
حجت االسالم سیدعلی عماد  یکشنبه شب در آیین 
بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام )ره( در هیئت 
جانثاران ابا عبد ا... الحسین)ع(  بیرجند اظهار کرد: 
امام خمینی)ره( شخصیتی از قبیله مشتاقان حق 
بود، دین را به شیوه ای که پیامبر اکرم)ص( عرضه 

کرد، جامع فهمیده بود. وی گفت: هرکس هدف 
را خوب بیابد، به مردم ایمان داشته باشد، خود را 
خدمتگزار ولی نعمتان جامعه بداند، باید همانند امام 
خمینی )ره( اخالق اسالمی داشته باشد و کار را 

برای رضای خدا انجام دهد.

۱۵ خرداد آغاز رهایی ملت از زیر بار ظلم

شبستان- مدیرکل تبلیغات اسالمی با اشاره به 
بار  زیر  از  ملت  رهایی  آغاز  خرداد  قیام 15  اینکه 
ظلم و ستم و چپاول و حرکت ملت به سمت نور 
بود، افزود: قیام 15 خرداد تمام هیمنه رژیم سابق 
را در هم شکست. حجت االسالم رضایی در ویژه 
برنامه پنجاه وچهارمین سالگرد قیام پانزدهم خرداد 
در مسجد الرسول بازار بیرجند با اشاره به اینکه یکی 
از مواردی که باعث تحریک شدید مردم شد و رژیم 
مستقیم به سمت مردم حمله کرد، قانون انجمن 
های ایالتی و والیتی بود، که امام راحل هم با آن 
مخالفت کرد، تصریح کرد: سند 2030 هم همانند 
الیحه انجمن های ایالتی و والیتی است که اگر 

بخواهد محقق شود باید به زمان پهلوی برگردیم.

طرح ملی وقف قرآن در استان آغاز شد

تسنیم- مدیرکل اوقاف و امور خیریه از اجرای 
و  داد  خبر  استان  در  کریم  قرآن  وقف  ملی  طرح 
گفت: هم اکنون هزار جلد قرآن کریم برای اجرای 
این طرح در استان خریداری شده و در صورت نیاز 
قرآن های بیشتری تأمین می شود. حجت االسالم 
هاشمی ادامه داد: در این طرح خیران و عالقه مندان 
ترویج فرهنگ قرآن می توانند با واریز 7 هزار تومان 
حساب  شماره  به  کریم  قرآن  جلد  هر  ازای  به 
2894040001329 نزد بانک ملی تعداد قرآن ها را 
خریداری و برای مکان مورد نظر وقف و اهدا کنند.

۸ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح های گردشگری استان اختصاص یافت
تسنیم- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در سال جاری و از محل اعتبارات گردشگری سال گذشته تاکنون 8 میلیارد 
ریال اعتبار استانی و ملی به این استان اختصاص یافته است. عربی اظهار کرد: سال گذشته برای طرح های گردشگری استان 32 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
استانی و 1.9 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی مصوب شد. وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح های گردشگری استان را بیش از 50 میلیارد ریال عنوان کرد.
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قطعی آب روستاهای حاشیه بیرجند
سال آینده به حداقل می رسد 

برزجی- مدیر آب و فاضالب روستایی بیرجند 
از ساخت مخزن ذخیره 2هزار متر مکعبی برای 
این  گفت:  و  داد  خبر  شهر  حاشیه  روستاهای 
مخزن آب بندی نیز شده اما ایستگاه های پمپاژ 
تکمیل  با  امیدواریم  که  شود  اضافه  آن  به  باید 
روستاهای  آب  قطعی  آینده  سال  پروژه  این 
در  نزاد  صفوی  برسد.  حداقل  به  شهر  حاشیه 
گفتگوبا آوا عنوان کرد: 14 روستا تحت پوشش 
مجتمع آبرسانی حاشیه شهر قرار دارد که آب آن 
به  اشاره  با  تامین می شود. وی  از 4 حلقه چاه 
حاشیه  روستاهای  از  برخی  در  اخیر  آب  قعطی 
شهر گفت: چند اتفاق پیاپی باعث این قطعی آب 
شد که در نهایت با تالش دستگاه های خدمات 
رسان مشکالت رفع گردید. صفوی نژاد با بیان 
است  پایین  بسیار  مخازن  ذخیره  حجم  اینکه 
افزود: در برخی از روستاها هر مشترک 17/5 متر 
مکعب در روز مصرفی آب دارد این در حالی است 
که باید حداکثر مصرف 16 متر مکعب باشد. وی 
همچنین ابراز امیداوری کرد با افزایش دبی آب 
یکی از چاه ها قطعی آب در روستاهای امیرآباد، 

حاجی آباد و چهکند به حداقل برسد.

کار واگذاری قطعات مجتمع های گلخانه ای 
در ۵ مجتمع در حال انجام است

کشاورزی  های  شهرک  شرکت  مدیر  حسینی- 
های  مجتمع  قطعات  واگذاری  کار  کرد:  عنوان 

گلخانه ای در 5 مجتمع گلخانه ای استان با 108 
هکتار در حال انجام است. روح بخش با بیان این 
که صنعت گلخانه داری، سریع ترین راه برون رفت 
از مشکالت بخش کشاورزی بوده و تامین کننده 
مفاهیم و اهداف اقتصاد مقاومتی است ادامه داد: در 
زمان حاضر، همگرایی بخش کشاورزی و صنعت 
در عرصه تولیدات گلخانه ای بیش از پیش نمایان 
کشت  زیر  سطح  که  این  به  اشاره  با  وی  است. 
بوده  و 300 هکتار  هزار  گلخانه های کشور 11 
اضافه کرد: در سال جاری باید 2 هزار 500 هکتار 
شهرک  شرکت  مدیر  شود.  افزوده  این سطح  به 
با  متعدد  جلسات  برگزاری  به  کشاورزی  های 
مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی، بسیج سازندگی 
و مدیر بانک کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: 
مشکل تامین نقدینگی و اخذ وثایق بانکی برای 
متقاضیان واگذاری گلخانه به حداقل رسیده است. 
متقاضیان  به  تسهیالت  اعطای  از  بخش  روح 
معادل 80 درصد طرح توجیهی ارائه شده خبر داد 
و بیان کرد:  از سرمایه گذاران بومی و غیر بومی 
، هلدینگ ها، شرکت های  در بخش کشاورزی 
کشاورزی استان و تعاونی ها برای ورود به عرصه 

تولیدات گلخانه ای دعوت می شود.

هزار و 36۵ تن آرد و برنج بین
عشایر شهرستان مرزی درمیان توزیع شد

سال  گفت:  درمیان  عشایری  امور  مدیر  ایرنا- 
95 برای تامین بخشی از نیاز غذایی عشایر این 
شهرستان مرزی، هزار و 365 تن آرد و برنج توزیع 
شد که هزار و 320 تن آن آرد بود. حسینی نسب، 
بدون اشاره به قیمت آرد و برنج توزیعی ، افزود: با 
این اقدام بخشی از هزینه سبد خانوارهای عشایری 
کاهش یافته است. وی اظهار کرد که پارسال 96 
فقره تسهیالت به مبلغ پنج میلیارد و 300 میلیون 
طرح  اجرای  برای  درصد  چهار  کارمزد  با  ریال 

زنجیره گوشت قرمز به عشایر پرداخت شد.

امسال سرایان انار ندارد

اشاره  با  سرایان  کشاورزی  جهاد  مدیر  مهر- 
به خسارت 80 درصدی سرمای بهاره به باغات 
محصول  هیچ  امسال  گفت:  شهرستان  انار 
سلیمانی  داشت.  نخواهیم  شهرستان  در  اناری 
بهاره  و  فصل  آخر  سرمای  اثر  بر  کرد:  اظهار 
امسال بالغ بر پنج هزار و 972 هکتار از اراضی 
کشاورزی سرایان خسارت دیده اند. وی، حجم 
این خسارات را 156 میلیارد تومان برآورد کرد و 
گفت: از این میزان 103 میلیارد و 226 میلیون 

تومان مربوط به محصول انار بوده است.

۲۴۰۰ واحد مسکونی روستایی
در استان مقاوم سازی می شود

تسنیم- معاون بازسازی و مسکن روستایی اداره 
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی از مقاوم سازی 
2 هزار و 400 واحد مسکونی روستایی استان در 
این  در  اظهار کرد:  یزدانی  داد.  سال جاری خبر 
در  تسهیالت  فقره   8 و  هزار  تاکنون یک  راستا 
بانک های  به  از سهمیه مصوب  مرحله  نخست 
عامل ابالغ شده است. وی ادامه داد: از این تعداد 
418 فقره تسهیالت 180 میلیون ریالی و 590 

فقره تسهیالت 200 میلیون ریالی است.

کشت فراسرزمینی  ؛ نسخه جدید دولت برای حفظ منابع آب وتوسعه مهندسی کشاورزی

کشت ۵ محصول زراعی استان در قزاقستان
و  آب  کمبود  گذشته  چندسال  در  مالئی- 
نبود مدیریت آن در ایران و به ویژه خراسان 
جنوبی به بحران تبدیل شده است.کشاورزی و 
دامداری نقش عمده ای در اشتغال استان دارد. 

کشورهای قزاقستان و اوکراین 
هدف کشت فراسرزمینی

قبل  سال  سه  از  فراسرزمینی  کشت 
قرار  کشاورزی  جهاد  وزارت  دستورکار  در 
دو  آمده  عمل  به  تحقیقاتی  در  که  گرفت 
 کشور قزاقستان و اوکراین هدف ایران برای 
سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و دامداری 

برای بخش خصوصی مشخص شد.

خراسان جنوبی وارد فاز اجرایی 
کشت فراسرزمینی شد

سازمان  رییس  مطلق  پور  ولی  مهندس 
جهاد کشاورزی استان در همین باره در گفتگو 
ارزیابی  برای  کرد:  عنوان  آوا  با  اختصاصی 
شرکتهای  از  سبز  جهاد  شرکت  تحقیقات  و 
جهاد  به  وابسته  استقالل  جهاد  زیرمجموعه 
کشت  به  اقدام  نمونه  صورت  به  کشاورزی 
فراسرزمینی درکشور قزاقستان کرد. وی کشت 
فراسرزمینی را فرصت طالیی برای استان و 
حفظ منابع آبی دانست و ادامه داد: تشکلهای 
کشاورزی استان های اصفهان و فارس در سال 
گذشته اقدام به کشت در کشور قزاقستان کرده 

اند که تاکنون نتایج خوبی بدست اورده اند.

خراسان جنوبی
سومین استان کشور است

جنوبی   خراسان  ورود  از  مطلق  پور  ولی 

وارد  که  کشور  استان  سومین  عنوان  به 
است  شده  فراسرزمینی  کشت  اجرایی  فاز 
اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  و  داد   خبر 
و  نظرات  از  استفاده  با  و  ها  بررسی 
با  تعامل  در  سبز،  جهاد  شرکت  پیشنهادات 
دفتر امور بین الملل و سازمانهای تخصصی 
وزارت جهاد کشاورزی، کشور قزاقستان به 
عنوان اولین کشور هدف تعیین و مقرر شد 
گروهی متشکل از نمایندگان سازمان جهاد 
کشاورزی و شرکتهای داوطلب انجام کشت 

فراسرزمینی به این کشور اعزام شوند.

اعزام هییت ۱۰ نفره
بخش خصوصی به قزاقستان

وی ادامه داد: در همین راستا هیئتی 11 
نفره متشکل از یک نماینده از دولتی  ها و 
هیئت  اعضای  و  عامل  مدیران  از  نفر   10
استان  توانمند  کشاورزی  شرکت   3 مدیره 
سفری  امسال  اردیبهشت   14 لغایت   9 از 
از  و  داشتند  قزاقستان  کشور  به  روزه   5
آن  در  را  پروژه  این  های  ظرفیت  نزدیک 
توجه  با  نهایت  در  که  کرد  بررسی  کشور 
گرفته،  انجام  کارشناسی  دقیق  مطالعات  به 
تجارب و مطالعات شرکت جهاد سبز توافق 
نامه فی ما بین بین هیئت اعزامی استان با 

کشور میزبان به منعقدشد.

آغاز کشت فراسرزمینی
شهریورماه درقزاقستان

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس   
سال  از شهریور  را  فراسرزمینی  آغاز کشت 
جاری اعالم کرد و افزود: به صورت پایلوت 

کشور  اراضی  از  هکتار   1000 مساحت 
انجام خواهدشد که  پاییزه  قزاقستان کشت 
و  افزایش  کشت  مساحت  زمان  مرور  به 
ولی  کرد.  خواهد  پیدا  رواج  هم  دامپروری 
در  فراسرزمینی  کشت  اجرای  مطلق  پور 
کشور قزاقستان را دارای ظرفیت های بالقوه 
پرسود برای استان و ایران دانست و گفت: 

امکان  استان  در  ابی  منابع  کمبود  دلیل  به 
بر  آب  پر  افزایش سطح کشت محصوالت 
وجود ندارد اما در قزاقستان فراوانی نزوالت 
کشت  برای  خوبی  های  زمین  و  آسمانی 

انواع محصوالت وجود دارد.

بخشی از مزیت های
کشت فراسرزمینی

وی از واردات مجازی آب به استان  از 
طریق ورود محصوالت تولیدی در اراضی 
وجود  افزود:  و  داد  خبر  قزاقستان  کشور 
در  بیکار  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 

اشتغال  امکان  و   کشاورزی  های  رشته 
کشورهای  در  متخصص  نیروهای  کار  به 
پروژه  این  های  ظرفیت  دیگر  از  هدف 
است. رییس سازمان جهادکشاورزی ادامه 
تولید  کمبود  فراسرزمینی  کشت  با  داد: 
جبران  کشاورزی  محصوالت  از  برخی 
سرمایه  برای  اقتصادی  صرفه  و  شود  می 

هر  استفاده  کرد:  تاکید  وی  دارد.  گذاران 
شرکتهای  توان  و  سرمایه  از  بیشتر  چه 
تامین   ، درآمد  و  تولید  افزایش   ، استانی 
محصوالت  به  کشور  نیازهای  پایدار 
التحصیالن بخش  کشاورزی ، جذب فارغ 
از  آنان  برای  اشتغال  ایجاد  و  کشاورزی 

دیگر منافع کشت فراسرزمینی  است. 

اوکراین ،کشوربعدی
کشت درخارج صنایع تبدیلی درایران

انجام  و  بازدید  برنامه  از  مطلق  پور  ولی 
هم  اوکراین  کشور  در  فراسرزمینی  کشت 

مرور  به  و  آینده  در  کرد:  بیان  و  داد  خبر 
بخش  موجود  شرکتهای  سایر  توان  از 
کشاورزی در این راستا استفاده خواهد شد 
زمینه  در  فعالیت  بر  عالوه  شرکتها  این  و 
صنایع  و  دامپروری    ، باغی   ، زراعی  امور 
فعالیت  توانند  می  نیز  کشاورزی  تبدیلی 

داشته باشند.

کشت پنج محصول پر آب
به صورت ازمایشی در قزاقستان

 ، مانند گندم  بیان کرد: محصوالتی  وی 
جو ، چغندرقند ، گلرنک وکلزا در قزاقستان 
راستا  همین  در  که  شود  می  کشت 
دردستورکار  روغن  تولید  کارخانه  ایجاد 
افزود: در  قرارخواهدگرفت. ولی پور مطلق 
مرحله بعدی  گوسفند و گوساله پرواری با 
هدف تامین گوشت مناسب و ارزان قیمت 
واحد  زمینه  درهمین  که  خواهدشد  ایجاد 
تامین  هدف  با  تبدیلی  صنایع  و  گاوداری 

لبنیات تاسیس خواهدشد.

واردات محصوالت از طریق راه آهن
استان  جهادکشاورزی  سازمان  رییس 
فراسرزمینی  کشت  های  مزیت  مهمترین 
آهن  راه  وجود  را  قزاقستان  کشور  در 
تمامی محصوالت  میتوان  گفت:  و  دانست 
سرخس  قزاقستان_  آهن  راه  طریق  از  را 
کرد  استان  وارد  قیمت  باکمترین  _طبس 
واردات  تعرفه  کاهش  کشور  مسوالن  که 
را در دستور کار خود داده اند که امیدواریم 

هرچه سریعتر این پروژه به نتیجه برسد
)Ava.news14@gmail.com(

شهری  فاضالب  و  آب  مدیر  برزجی- 
بیرجند با اشاره به شروع روزهای گرم سال و 
افزایش مصرف آب گفت: این امر در روزهای 

حجم  درصدی   25 کاهش  موجب  اخیر 
مخازن آب شهر بیرجند شد. هاشم آبادی در 
بیرجند  آب شهر  اینکه  بیان  با  آوا  با  گفتگو 
خط  کیلومتر   150  ، شرب  چاه  حلقه   33 از 
انتقال،5 مخزن ذخیره و  3 ایستگاه پمپاژ و  
تامین می شود خاطر نشان کرد: هم اکنون 
76 هزار مشترک آب در مرکز استان داریم 
کنند.  می  استفاده  محدود  آبی  منابع  از  که 

وی  شروع فصل گرما و مصادف شدن آن 
با ماه مبارک رمضان را عاملی نگران کننده 
در افزایش میزان مصرف آب دانست و افزود: 
در وضع طبیعی شاید حجم آب موجود فقط 
برای مشترکان شود  آب  فشار  باعث کمبود 
های  خط  مسیر  در  اتفاقی  یا  حادثه  اگر  اما 
انتقال رخ دهد ذخیره موجود از دست می رود 

و دچار بحران آب خواهیم بود. 

مصرف کنندگان پرمصرف
صرفه جویی لطفا!

با  بیرجند   شهری  فاضالب  و  آب  مدیر 
بیان اینکه تصور بر این است که ماه مبارک 
رمضان مصرف آب کاهش می یابد تصریح 
چیز  دارد  وجود  واقعیت  در  که  آنچه  کرد: 
دیگری است چرا که معموال در ماه رمضان 
می  افزایش  آب  مصرف  درصد   15 تا   10

علت  بر  مزید  را  گرما  آبادی  هاشم  یابد. 
افزایش آب عنوان کرد و افزود:امیدواریم با 
و مدیریت مصرف  صرفه جویی شهروندان 
تابستان  فصل  در  بندی  جیره  شاهد  آب 
کرد  توصیه  همچنین  وی  نباشیم.  امسال 
از  باالی سه سقف حتما  آپارتمان های  در 
با  استفاده کننده که  پمپ به همراه مخزن 

کمبود فشار آب مواجه نباشند.

کاهش 25 درصدی حجم مخازن آب در بیرجند

همزمان با افزایش مصرف آب و شروع فصل گرما اتفاق افتاد؛

حسینی- چندی پیش وزیر صنعت، معدن 
قالب  در  تسهیالت  پرداخت  از  تجارت  و 

تولیدی  به 10 هزار واحد  تولید  طرح رونق 
همین  در  داد.  خبر  جاری  سال  در  صنعتی 
صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی  با  رابطه 
که  کردیم  گفتگو  استان  تجارت  و  معدن 
مشخصی  تعداد  و  مبلغ  هنوز  کرد:  عنوان 
دریافت  برای  اما  است  نشده  ابالغ  ما  به 
تولیدی  واحد  که  صورتی  در  تسهیالت 
دارای شرایط الزم و توجیه اقتصادی باشد، 

هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی با اشاره به این که سال گذشته 700 
ثبت  تسهیالت  دریافت  برای  تولیدی  واحد 
تعداد  این  از  کرد:  اضافه  بودند  کرده  نام 
داده  تشخیص  شرایط  واجد  واحد   475
تومان  میلیارد   228 معادل  مبلغی  و  شدند 
سازمان  رئیس  کردند.  دریافت  تسهیالت 
از  که  این  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
یاب  بهین  سامانه  در  واحد   302 تعداد  این 
ثبت نام کرده بودند ادامه داد: 172 میلیارد 

واحدها  این  به  نیز  تومان  میلیون   800 و 
داده شد. به گفته شهرکی 175 واحد دیگر 
از بانک ها  مستقیم، از طریق گردش مالی 
تسهیالت معادل 55 میلیارد و 200 میلیون 
که  این  بیان  با  وی  کردند.  دریافت  تومان 
بر  عالوه  تسهیالت  این  امسال  است  قرار 
به  کشاورزی  و  صنعتی  تولیدی  واحدهای 
واحدهای معدنی نیز تعلق بگیرد اضافه کرد: 
کمیته نظارت بر تسهیالت نیز در تمام طول 

روند دریافت تا استفاده از تسهیالت نظارت 
دارد تا از آن فقط در تولید استفاده شود.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
همچنین از پرداخت مبلغ 40 میلیارد تومان 
داد  خبر  و کک طبس  باقران  برای سیمان 
 17 نیز  قائنات  فوالد  برای  کرد:  اضافه  و 
است  شده  گرفته  نظر  در  ارز  یورو  میلیون 
که در صورت اجرای تعهدات صاحبان سهام 

تمام این تسهیالت پرداخت خواهد شد.

تخصیص 40 میلیارد تومان تسهیالت برای سیمان باقران و کک طبس

پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  کاری- 
ارائه  با  وزارت،   بخشنامه  طبق  کرد:  بیان 
درخواست کتبی، ابالغ تایید شده و پرداخت 
دولت  و  کارمند  سهم  بازنشستگی  کسور 
بصورت نقد و اقساط ایام حق التدریس )قبل 
سنوات  جزء  مدارس  معلمان  استخدام(  از 

خدمت و بازنشستگی محاسبه می شود. 
مدارس  معلمان  که  این  بیان  با  المعی 

حداکثر  را  خود  مستندات  توانند  می  دولتی 
تا چهارم اردیبهشت ماه سال آینده، به امور 
ارائه  خود  خدمت  محل  شهرستان  اداری 
نمایند، افزود: معلمان مشمول صندوق تأمین 

اجتماعی نیز مشمول این قانون می باشند.
 وی مبنای پرداخت کسور بازنشستگی را 
مبنای   بر  را  سال  دستمزد  یا  حقوق  حداقل 
سال 96 و به میزان10 میلیون و 350 هزار 

ریال دانست و افزود: چنانچه ساعت تدریس 
ساالنه هر فرد در سال به مقدار مندرج ذیل 
به مدت یک سال محاسبه می گردد  برسد 
روز  و  ماه  تناسب  به  آن  از  کمتر  خدمت  و 
قابل احتساب است. المعی ادامه داد: مبنای 
امور  مربیان  و  آموزگاران  کسورات  پرداخت 
شهریور   31 تاریخ  تا  ابتدایی  دوره  تربیتی 
سال 89  به میزان یک هزار و  456 ساعت 

از  و  هفته،  در  ساعت   28 میزان  و  سال  در 
 248 و   هزار  یک  میزان  به    89 مهر  اول 
ساعت در سال و 24 ساعت در هفته محاسبه 
می شود. وی با اشاره به  پرداخت کسورات 
تربیتی  امور  مربیان  و  هنرآموزان  دبیران، 
متوسطه، یاد آور شد: کسورات این افراد نیز  
به میزان یک هزار و 248 ساعت در سال و 

24 ساعت در هفته محاسبه می شود.

پرداخت  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
کسورات مشاوران تحصیلی از تاریخ 28 آبان 
ماه ماه سال 83 را به میزان یک هزار و 560 
یک  میزان  به  ماه 92  مهر  اول  از  و  ساعت 
هزار و 248 ساعت در سال اعالم کرد. المعی 
تصریح کرد: پرداخت کسورات مراقبان سالمت 
نیز به میزان یک هزار و 560 ساعت در سال و 

30 ساعت در هفته محاسبه می شود.

احتساب سال های حق التدریس معلمان در سنوات بازنشستگی

تسنیم- مدیرکل فرودگاه های استان با بیان 
اینکه احداث پاویون در فرودگاه بیرجند نیازمند 
2 میلیارد تومان اعتبار است گفت: سال گذشته 
شده  مبادله  نامه  موافقت  تومان  میلیارد  یک 
تاکنون  تومان  میلیون  میزان 150  این  از  که 
به  اشاره  با  سالمی  است.  یافته  اختصاص 
ساختمان پاویون یا تشریفات دولت اظهار کرد: 

کشور  فرودگاه های  از  بسیاری  که  همانگونه 
بیرجند  فرودگاه  برخوردار   است  پاویون  این  از 
کرد:  بیان  وی  است.  پاویون  این  نیازمند  نیز 
همچنین این پاویون ها قوانین و مسائل امنیتی، 
پذیرایی و تشریفات خاص خود را در بردارد که 
برای استان و مردم استان منافع بسیار زیادی 
دارد.  سالمی با بیان اینکه نخستین برداشت و 

تصویری که از یک منطقه در شخص به وجود 
می آید تأثیر زیادی در نظر او دارد خاطرنشان 
کرد: زمانی که یک استان از وجود یک پاویون 
در فرودگاه برخوردار نباشد میزان مطالبات نیز به 

همین میزان کاهش می  یابد.
زمانی  اما  یادآور شد:  فرودگاه های  مدیرکل 
که یک فرودگاه از وجود یک پاویون مناسب 

بهره مند باشد تصور این است که مسئوالن و 
مردم آن استان نیز دیدگاه بلندی دارد که این 
روند به نفع استان است. وی با بیان اینکه اعتبار 
هزینه شده برای احداث این پاویون از سوی 
استانداری ها پرداخت و فرودگاه ها تنها زمین را 
در اختیار قرار می دهد گفت: در فرودگاه بیرجند 
و  راه  کل  اداره  طریق  از  پاویون  این  شهرسازی به پیمانکار واگذار شده است.احداث 

احداث پاویون در فرودگاه بیرجند 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
نیا الَبغَی وُعقوَق الوالدین اِثناِن یعلهما ا... ِفی الدُّ

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می دهد : تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.
)کنز العمال، ج 16، ص 462، ح 45458(

امام خمینی )ره( روشنگر چراغ راه امید بود

سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در کانال تلگرامی 
ملت  هدایت  چراغ  روشنگر  خدا،  روح  نوشت:  اش 
بزرگ ایران به راه امید بود. ایشان در مقاطع حساس 
تاریخی که کشورمان با بحران ها روبه رو بود، همواره 
جوانان را امیدوار به راهی که به رهبری این بزرگ 
مرد تاریخ جهان، انتخاب کرده بودند، نگاه داشت. »یأس، از جنود شیطان 

است و امید، از جنود خداست؛ همیشه امیدوار باشید.«

کوثری: مردم از نگاه امام همه کاره انقالبند

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان این که امام )ره( 
مردم را همه کاره انقالب می دانستند، گفت: امام 
)ره( سیاست مداری بودند که برای عزت اسالم، 

مردم و پیشرفت کشور تالش می کردند. 
امام  کرد:  اظهار  کوثری  اسماعیل  محمد  سردار 
راحل خصوصیات زیادی داشتند که یکی از آنها مشخص کردن اسالم 

ناب محمدی )ص( و اسالم آمریکایی بود.

خطر تحریف اندیشه های امام بسیار حس می شود

مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  عارف  محمدرضا 
امام  ارتحال  سالگرد  مناسبت  به  مطلبی  طی 
اندیشه های  خمینی با هشدار نسبت به تحریف 
امام  اندیشه های  امروز خطر تحریف  امام، گفت: 
به گذشته بسیار حس می شود. مظلومیت  نسبت 
امام به دلیل عدم ارائه تحلیل درست و جامع از شخصیت ایشان است. 

باید بکوشیم امام را همان گونه که بود به نسل جوان بشناسانیم.

رهبر معظم انقالب: هنر بزرگ امام این بود که توانست آحاد مردم به  ویژه جوانان را به صحنه بیاورد

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در اجتماع عظیم مردم در بیست و 
هشتمین سالگرد رحلت امام بزرگوار و همیشه 
زنده  ملت، خمینی کبیر گفتند: برخورداری از 
»روحیه، ذهن و عمل انقالبی« درس بزرگ 
امام راحل عظیم الشأن است و ملت ایران در 

پرجاذبه   همچنان  آرمان های  و  اهداف  پرتو 
بزرگ،  شیطان  مقابل  در  هوشیاری  و  امام 
راه تحقق اهداف انقالب را در معنای حقیقی 
می دهد. ادامه  انقالبیگری  یعنی  عقالنیت 
چگونه  »امام  که  سؤال  این  طرح  با  ایشان 
پیروزی  به  را  عظیم  حرکت  این  توانست 
برساند و اهداف حداکثری آن را حفظ کند«، 
فرمودند: راز موفقیت امام خمینی )ره( و هنر 
بزرگ امام، این بود که توانست آحاد مردم به 
 ویژه جوانان را به صحنه بیاورد و آنان را در 

صحنه نگه دارد. 
هر  در  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  وارد صحنه شوند  مردم  آحاد  که  کشوری 
آنها محقق  اهداف  بایستند و مقاومت کنند، 
خواهد شد. ایشان به جذابیت های شخصیتی 
و جذابیت های شعارها و مبانی و اصول امام 
نظر  از  خمینی  امام  گفتند:  و  کردند  اشاره 
شخصیتی، »بسیار مستحکم«، »دارای قدرت 

ایستادگی در سختی ها«، »دارای صراحت و 
خدا  به  توکل  و  ایمان  »دارای  و  صداقت« 
جذابیت های  این  و  بود  گفتار«  و  رفتار  در 
شخصیتی موجب شد که جوان، »امام و راه 

ایشان و نهضت و انقالب« را انتخاب کند.

یکی از مبانی امام، بیرون آمدن
 از چنبره  سلطه  آمریکا بود

رهبر انقالب اسالمی سپس به جذابیت های 
از  یکی  افزودند:  و  کردند  اشاره  امام  اصول 
اصولی که امام بزرگوار ارائه کرد، »اسالم ناب 
محمدی )صلی ا... علیه  و آله(« بود؛ اسالمی 
التقاط.  اسیر  نه  و  است  تحجر  اسیر  نه  که 
آزادی،  حضرت آیت ا... خامنه ای، »استقالل، 
از  را  اقتصادی«  عدالت  و  اجتماعی  عدالت 
دیگر مبانی جذاب امام برشمردند و خاطرنشان 
کردند: یکی دیگر از مبانی امام، بیرون آمدن 
جواِن  برای  که  بود  آمریکا  سلطه   چنبره   از 

ایرانی، جذاب بود. ایشان تأکید کردند: بیرون 
آمدن از چنبره  سلطه  آمریکا، اکنون نیز برای 
جوانان کشورهایی مانند عربستان سعودی که 
آنها سال های طوالنی در خدمت  دولت های 

منافع آمریکا هستند، جذابیت دارد.

جذابیت های شخصیتی امام، عامل 
اصلی پیوستن جوانان به انقالب

به  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
انتخاب و حاکمیت  »مردم ساالری«، »حِق 
در  خودباوری  »ایجاد  همچنین  و  مردم« 
اشاره  امام  مبانی  دیگر  عنوان  به   ملت« 
و  شخصیتی  جذابیت های  گفتند:  و  کردند 
پیوستن  اصلی  عامل  خمینی،  امام  مبانی 
بود  اسالمی  انقالب  و  نهضت  به  جوانان 
که در نهایت موجب پیروزی انقالب و بروز 

یک زلزله  سیاسی در دنیا شد.
تقسیم بندی  شکل گیری  به  ایشان  

»طرفداران و دشمنان انقالب اسالمی« در 
از پیروزی  بعد  افزودند:  دنیا اشاره کردند و 
به ویژه  بزرگ  قدرت های  اسالمی،  انقالب 
قدرت  جریان های  و  شوروی  و  آمریکا 
کمپانی های  و  صهیونیست ها  همچون 
تبدیل  اسالمی  انقالب  دشمنان  به  بزرگ، 
در  اما  کردند  خطر  احساس  زیرا  شدند، 
حتی  مسلمان  ملت های  از  بسیاری  مقابل، 
و  عالقه مند  غیرمسلمان،  ملت های  برخی 
نیز  امروز  به  تا  که  شدند  انقالب  طرفدار 
این جریان ادامه دارد.رهبر انقالب اسالمی 
ابتدای  در  قدرت ها  سردرگمی  به  اشاره  با 
پیروزی انقالب اسالمی، خاطرنشان کردند: 
یافتند،  باز  را  خود  که  مدتی  از  بعد  آنها 
دشمنی ها را آغاز کردند و در طول ۳8 سال 
گذشته طراحی های مختلفی انجام دادند اما 
در همه  این دشمنی ها از ملت ایران شکست 
خوردند و بعد از این هم همین گونه خواهد بود.

برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( در حسینیه جماران بیرجند * عکس: ایرنا 

رئیسی : امروز خیلی ها مدعی خط امام هستند

سید ابراهیم رئیسی با بیان این که امروز خیلی ها 
مدعی خط امام و راه امام خمینی)ره( هستند، گفت: 
کسانی که امروز در این زمینه مدعی هستند، بدانند 
که توجه به والیت وفقیِه زمان یکی از مهم ترین 
مشخصه های خط امام است. بر همین اساس باید 
یک بار دیگر شاخص های خط امام و رفتار سیاسی 
را  ایشان  خط  شاخص های  و  )ره(  امام  باید  همه  شود.  روشن  ایشان 

بشناسیم و گام هایمان را بر اساس آن  برداریم.

ما نباید اجازه دهیم میراث جامعه مصادره شود

 سیدحسن خمینی با بیان این که علت زنده ماندن 
امام در جامعه این است که امام )ره( فراتر از جناح های 
سیاسی بوده است، گفت: ما نباید اجازه دهیم میراث 
جامعه مصادره شود. امام )ره( و شهدا متعلق به یک 
جناح و دیدگاه نیستند و رمز ماندگاری شان هم همین 
مصادره  اجازه  حیات  زمان  در  خودشان  که  است 
خودشان را ندادند. حقیقت امر این است که امام )ره( بیان درد جامعه خود بوده 

است. ما در تاریخ سید و آخوند زیاد داشته ایم اما هیچ کدام امام )ره( نشده اند.

آگهی مزایده )96/1( اموال مازاد
بانک صادرات خراسان جنوبی در نظر دارد: 

عمومی  مزایده  از طریق  ذیل  به شرح  را  خود  مازاد  اموال  از  تعدادی 
به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب 

 96/0۳/21 یکشنبه  روز  تا   )96/0۳/17 و   96/0۳/16( آگهی  درج  تاریخ  از  بیشتر،  اطالعات 
نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 96/0۳/۳1 به نشانی 
بیرجند - خیابان مدرس - نبش مدرس 9 - اداره مرکزی بانک صادرات - طبقه اول - دایره 

تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمایند.
پاکت های پیشنهادی ارائه شده روز چهارشنبه 96/0۳/۳1 ساعت 1۳ در محل فوق با حضور 
اعضای کمیسیون معامالت بانک و متقاضیان خرید مفتوح، قرائت و برنده مشخص خواهد شد.
الزم به ذکر است، اسناد شرکت در مزایده بایستی تا ساعت 10 صبح چهارشنبه 1۳96/0۳/۳1 

فقط به دایره تدارکات و ساختمان بانک تحویل و رسید اخذ گردد.

توضیحات و شرایط:
ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ ۳00/000 ریال به شماره  1 - جهت دریافت اسناد مزایده، 
بانک صادرات خراسان جنوبی  و ساختمان  تدارکات  دایره  نام  به  حساب 01015۳2454002 

الزامی است.
2 - مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 10% قیمت پایه مجموع ردیف ها طی یک فقره 

ضمانت نامه بانکی )غیر از بانک صادرات( یا چک بانکی یا چک تضمین شده می باشد.
۳ - بازدید از اموال مورد مزایده از تاریخ 96/0۳/16 تا 96/0۳/21 از ساعت 9 صبح الی 1۳ طی 

تماس با شماره  ۳2214698 056 امکان پذیر خواهد بود.
4 - مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادهای خرید مختار است.

5 - کلیه اموال مشروحه ذیل با وضع موجود و به صورت کلی به فروش می رسد.

نحوه دریافت من معامله  به صورت 100% نقد خواهد بود

بانک صادرات خراسان جنوبی

 مبلغ پايه - ريالشرح کاالرديف

اموال مازاد )ملزومات اداری - تجهیزات اداری - 1
631/235/000تجهیزات رايانه ای - متفرقه(

180/000/000ماشین آالت شرکت نوشابه سازی2

45/000/000يک دستگاه لیفتراک3

قال على )علیه السالم(: به کسى که بر او برتری داده شده ای بسیار بنگر، 
زيرا اين کار يكى از انگیزه های شكرگزاری است 

بخش دوم: مطالعه در 90 ثانیه
3 بخش مهم و اساسى مؤسسه توانبخشى حضرت على اکبر)ع( شامل :

الف. شبانه روزی پسران  ب. شبانه روزی دختران )حضرت زینب )س(( 
ج. کارگاه های جامع حرفه آموزی روزانه که در ذیل معرفی می شوند: 

فعال  بخش  اولین  پسران:  بخش 
 موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
سال  در  مرکز  این  کار  به  شروع  با 
به  کمک  جهت  را  خود  فعالیت   76
پسر  مددجویان  نگهداری  و  بهبود 
 عقب مانده ذهنی و جسمی آغاز کرد.
مدیریت این بخش با کارشناس علوم 

تربیتی سرکارخانم غالمی و همکاری یک نفر روانشناس می باشد. تعداد مددیاران که 
قشر زحمت کش این مجموعه به حساب می آیند 34 نفر است  که در 3 شیفت به 
صورت شبانه روزی کلیه خدمات بهداشتی و تغذیه ای 200 معلول این بخش را در دو 
بخش ایزوله و تربیت پذیر که اغلب بی سرپرست هستند در 10 اتاق انجام می دهند.
بخش دختران )حضرت زينب)س((:  این بخش با توجه به نیاز استان توسط خیرین 

 1383 سال  در  بهزیستی  سازمان  و 
تاسیس و با حضور 20 نفر مددجوی 
دختر از استان خراسان رضوی به این 
بخش  مانند  و  شدند  منتقل  بخش 
پسران فعال است. در حال حاضر 100 
مددجوی دختر عقب مانده جسمی و 
ذهنی در دو بخش ایزوله و تربیت پذیر 

در 7 خوابگاه نگهداری می شوند. مدیریت این بخش را سرکار خانم عبدالشاهی که 
روانشناس مرکز نیز می باشند، برعهده دارند.21 نیروی خانم زحمت کش مددیار این 
بخش هستند که به صورت شیفتی به دختران معصوم این بخش رسیدگی  و خدمات 
رسانی می کنند. گفتنی است در هر بخش اتاق بازی برای کودکان معلولی که قادر 
به شرکت در اردوها نیستند با هدف  نشاط و سرگرمی آنان با سرپرستی روانشناس و 

مددیار در ساعات خاصی از روز فعال می باشد. بازدید از بخش های شبانه روزی برای 
عموم آزاد می باشد. 

ما که نمی توانیم بیاییم ،شما بیایید
ج. کارگاه های جامع 

حرفه آموزی روزانه
با کارگاه های جامع حرفه آموزی 
توانخواهان)بخش روزانه( موسسه 
حضرت  علی اکبر)ع( بیرجند که 

به حق اثبات گفته :
معلولیت محدودیت نیست

 بیشتر آشنا شوید
مددجویانی که از ضریب هوشی باالی 45 درصد بهره مند هستند طبق آیین نامه 
توانبخشی ابتدا در مرکز تیپ 1 این موسسه با تشخیص روانشناس بر اساس تست 
هوش و کشف استعداد که با آموزش خودیاری و هنجارهای مثبت اجتماعی همراه 
است پا به مرکز تیپ 2 یا همان بخش روزانه مجتمع می گذارند که هدف این بخش 
آموزش هنرهای دستی و در کنارش آشنایی با فرآیند کسب و کار و شناخت پول 
جهت استقالل و ورود به جامعه می باشد. الزم به ذکر است در این کالس ها که از  
مربیان مجربی بهره مند است برخی از مددجویان تحت تعلیم سوادآموزی قرار می 
گیرند. از جمله برنامه های ساالنه این بخش حضور در نمایشگاه بین المللی ، بازارچه 
صنایع دستی ، نمایشگاه های مختلف سطح شهر و نگارخانه میدان ابوذر و همچنین 
برگزاری جلسه اولیا و مربیان - اعزام مربیان جهت بازدید از سایر استان ها- برگزاری 
آزمون فنی و حرفه ای جهت مددجویان و دریافت گواهینامه فنی و حرفه ای برای 20 
مددجو - برنامه ریزی در جهت تولید کیف حجاج ،کیف زنانه و کیف مدیر - مشورت 
هنری با خیرین هنرمند از جمله خیر بزرگوار سرکار خانم مشرقی و حضور فعال این 
عزیزان در جمع مددجویان می باشد. این بخش با مدیریت جناب صالحی همدم 18 
ساله مددجویان و همچنین پرسنل با تجربه و 7 کارگاه آموزشی در حال حاضر رسالت 
آموزش به بیش از 50 نفر توانخواه را به عهده دارد که شامل کارگاه های ذیل می باشد: 

 1-  کارگاه سوخت نگار چوب  با 8 توانخواه: در این کارگاه مهارت های شناختی ،
 ارتباطی بهداشتی توسط مربی صورت می گیرد و با توجه به توان هوشی مددجو هنر 
سوخت نگار تعلیم داده می شود. ابتدای کار مربی طرح اولیه را روی چوب نقاشی کرده 
و حکاکی طرح موجود به وسیله حرارت هویه انجام می گردد و با همکاری مربی و 

مددجو نگاشتن طرح ها روی چوب صورت می گیرد.
2-   کارگاه گلیم بافى – فرش با 10 توانخواه: در این کارگاه ابتدا مددجو با ابزار 
کار آشنا می شود و طرز استفاده از آن را آموزش می بیند و آموزش شروع به بافت را 

مددجو به کمک مربی بر روی دارهای چله کشی شده شروع می کند.
 نقشه که به دو صورت دیجیتالی و شطرنجی می باشد بر روی دار ساده سازی شده 
و ادامه کار که بافت آن بر روی دار می باشد توسط مددجو با نظارت مربی انجام می 
 شود ، مددجو در این کارگاه با کمک مربی بافت را که ساده و طرح دار است را یاد 

می گیرد و نیز مرحله آموزش نقشه را هم فرا می گیرد.
3-  کارگاه معرق و مشبک  چوب  با 10 توانخواه: ابتدا نقشه و طراحی اصلی 
تابلو توسط مربی روی چوب کشیده شده و بعد کار بر اساس میزان بهره هوشی بین 
مددجویان تقسیم می شود. در ادامه کار که از ظریف کاری برخوردار است با اره های 
چوبی که مخصوص برش معرق چوب می باشد توسط مددجو با نظارت مربی انجام 
می گیرد و در پایان کار پلی استرکاری بر روی تابلو و نهایی شدن کار انجام می گیرد. 

) الزم به ذکر است این کار از ظرافت خاصی برخوردار است(
4- کارگاه گلدوزی و خیاطى  با 8توانخواه: در این کارگاه بر اساس ذوق و سلیقه 
مربی مصنوعات زیبایی نظیر جاکلیدی- روتختی - چهل تکه دوزی - هویه کاری 

توسط مددجویان انجام می شود. 
شایان ذکر است،کار با چرخ های دوزندگی به خاطر خطری که دارد توسط مربی و 
مابقی کارها توسط مددجو صورت می گیرد. همچنین به وسیله ضایعات خانگی مثل 
شیشه ، قوطی شیر خشک ، پارچه و ظرف های بستنی کارهای زیبایی خلق می شود.

5- کارگاه هنر درمانى با 7 توانخواه: مددجویان در این کارگاه با نقاشی کشیدن و 
رنگ آموزی بوم ها و همچنین مهارت چرم دوزی می توانند آثار زیبایی را خلق کنند 
که به آرامش روح و روان آنها کمک می کند .کار مددجویان پس از ارزشیابی مقدماتی 

مشخص می شود.

 6- کارگاه های رودوزی های سنتى با 10 توانخواه: این کارگاه مصنوعات سنتی مانند :
پته دوزی، سرمه دوزی، سکه دوزی و منجوق دوزی را به صورت جانماز - جلد 
قرآن - رومیزی - تابلو و کوسن تولید می کنند. به این طریق که ابتدا دوخت ساده به 
مددجو آموزش داده می شود و این دوخت را روی طرح ساده انجام می دهند ، برش 
با همکاری مربی صورت می گیرد و مددجو مرحله مقدماتی را که به پایان می رساند 

مرحله پیشرفته به او آموزش داده می شود. 
7- کالس آموزشى خودياری:  مخصوص مددجویان زیر 14 سال و به شرح ذیل 
و در قالب آموزش مهارت های خودیاری ، مهارت های ارتباطی و شناختی می باشد.
مهارت های خودياری:  آداب درست غذا خوردن - لباس پوشیدن-کفش پوشیدن-

مسواک زدن و...
الف: مهارت های ارتباطى: برقراری ارتباط متقابل - سالم کردن- خداحافظی کردن 

و احترام به بزرگترها 
ب: مهارت های شناختى :  شامل آموزش مفاهیم شناختی و کمیت ها- کیفیت ها- 
رنگ ها - اشکال هندسی- حیوانات - میوه ها - مشاغل- حرکات ظریف و درشت و ...
نمونه کار این مددجویان در این کارگاه ها در نمایشگاه های  سطح شهر و غرفه 

مشارکت های این موسسه واقع در مرکز به فروش می رسد.
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