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تاکید معاون عمرانی استاندار بر:

 ایجاد بازارچه های صنایع دستی 

در ورودی شهرها
شد. برگزار  پنجشنبه  صبح  رانندگی  سوانح  و  نقل  و  حمل   اجرایی  کمیسیون  دومین  و  استان  ترافیک  هماهنگی  شورای  حسینی- 

مدیرکل راه و شهرسازی با قرائت دستورکارهای این جلسه از آماده سازی  ۱۵۶ کیلومتر از پروژه های باند دوم استان برای آسفالت خبر 
اینکه سال  با بیان  نیازمند یک هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال اعتبار است. جعفری  از این پروژه ها  داد و عنوان کرد:  تکمیل و بهره برداری 
گذشته بالغ بر ۱۱7 کیلومتر باند دوم جاده های استان به بهره برداری رسیده است افزود: اکنون ۶۰ کیلومتر از باندهای دوم آسفالت شده 
است که از این میزان ۱7 کیلومتر مربوط به پروژه بیرجند- قاین و ۱۰ کیلومتر در محور دیهوک به راور است. وی با اشاره به این که اگر 
پیمانکاران همکاری کنند می توانیم 4۰ کیلومتر باند دوم را در هفته دولت افزایش دهیم اضافه کرد: با توجه به تفویض ورودی فرودگاه به 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مقرر شد پس از برگزاری جلسه تخصصی و تحویل اسناد ملی پروژه به راهداری این ورودی بازگشایی شود.
رئیس پلیس راه نیز از اجرای طرح ممنوعیت تردد کامیون به جز مواد فاسد شدنی و سوختی در محور بیرجند - قاین و بالعکس به مناسبت تعطیالت 
عید سعید فطر از چهارم تیر ماه جاری به مدت پنج روز در این محور خبر داد. سرهنگ رضایی به وضع تصادف برون شهری، تلفات و مجروحان 
ناشی از آن در طرح تابستانی سال 9۵ اشاره کرد و گفت: پارسال در زمان اجرای طرح تابستانی ۵۰7 فقره تصادف   .... ) ادامه خبر در صفحه 7 (
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رهبر معظم انقالب : 
اینکه می گویند

 سند 2٠3٠ الزام آور نیست، سطحی نگری است 

حجت االسالم حسن روحانی: 
بخشی از اقتصاد را به یک دولت

 با تفنگ تحویل دادیم

مهرداد بذرپاش:
تا دیروز تقصیر 

دولت قبل بود و امروز...
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قدسیاِن روز قدس

* هرم پور

دیروز بود، اما انگار این داستان  هر روز ماست؛ 
هوا گرم بود، اما  نه گرم تر از یک اراده ی بزرگ 
به وسعت یک شهر، به اندازه ی یک استان. دانه 
اما  بود،  کرده  خیس  را  سرتاپایشان  عرق  های 
که  اویی  پیشانی  بر  شرم  عرق  از  تر  خیس  نه 
نیامد.  شلوغ بود، شلوغ تر از همهمه  های همه 
ماهواره ی آن  موج  از  بلندتر  بود،  موج  و   روزه. 
عطش  را  ها  خیلی  دل  بیچاره.  زبان  فارسی 
گوارا می خواست،  بود، دل خیلی ها آب  گرفته 
و  بود  تشنه  ها  کام خیلی  نوشابه خنک!  یا یک 
لب خیلی ها خشک تر. امروز، همه، روزه بودند 
یک  به  حتی  که  بودند  کرده  اعالم  دیشب  از  و 
داد، حتی  نخواهند  و ساندویچ  نفر هم ساندیس 
آفتاب گرم،  زیر  پنج ساله ای که  به آن کودک 
و همراه جمعیت  بود  زده  مادرش  بغل  به  دست 
می آمد، او هم تا آخر ایستاد، نه به امید ساندیس 
و ساندویچ، او هم تا آخر ایستاد به امید خدا، بر 
)  ۲ در صفحه  سرمقاله  ادامه   (  .... که  ها  خیلی  خالف 

با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر

هفتـه قـوه قضائیـه 
را حضور رئیس کل محترم دادگستری استان

 و کلیه همکاران قضایی ایشان
 تبریک و تهنیت عرض نموده و از خدمات شایسته همه کسانی که در جهت 

تحقق عدالت در جامعه تالش می کنند، تقدیر و تشکر می نماییم. 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

فروش آهک و گچ 
زیر کار ممتاز جانبازان

تلفن فروش:

09034812330 -32235265

جناب آقای دکتر محسن شخمگر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 ریاست اداره استاندارد شهرستان بیرجند
که نشان از درایت و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از درگاه ایزد منان برایتان موفقیت روز افزون مسئلت می نمایم.

حاجی آبادی

جناب آقای دکتر محسن شخمگر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 ریاست اداره استاندارد شهرستان بیرجند
 تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند منان موفقیت و بهروزی شما را آرزومندیم.

جامعه متخصصان کنترل کیفیت خراسان جنوبی

با عنایت به اینکه بعضا مشاهده شده برخی شرکت ها و موسسات سودجو با اسامی 
مشابه سازمان بیمه سالمت ایران اقدام به تبلیغ و انعقاد قرارداد با برخی از پزشکان 

و دندانپزشکان نموده و جهت صدور دفترچه خدمات بیمه ای به مردم مراجعه 
می نمایند، به اطالع می رساند: متولی صدور دفترچه بیمه سالمت فقط سازمان بیمه 

سالمت ایران و ادارات بیمه سالمت و دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد  
بیمه سالمت است و هیچ موسسه و شرکت دیگری با هر عنوان مورد تایید 

این سازمان نمی باشد. از این رو تقاضا داریم در صورت مشاهده این گونه موارد 
موضوع را به شماره 324245۷4 اطالع رسانی نمایید.

روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت
 استان خراسان جنوبی

قابل توجه شهروندان محترم و پزشکان گرانقدر استان

خاندان محترم و نیکوکار رضایی
سوگ فقدان مرحومه صدیقه رضایی

 را خدمت شما یاوران بزرگوار موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(  تسلیت عرض می نماییم و بر این باوریم که 
 اعمال خداپسندانه شما شادی بخش روح عزیز تازه سفر کرده تان خواهد بود.  ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید 

هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

فروشگاه رایان پرداز نوین
فروش  انواع کامپیوتر

لپ تاپ و کنسول بازی
  به صورت نقد و  اقساط

 با  کمترین کارمزد در  بیرجند
فروش انواع لوازم جانبی
 با کیفیت و گارانتی معتبر
آدرس: نبش معلم 4۵ 

تلفن: 32420063

آگهـی فراخـوان مزایده عمـومی امالک مازاد
)مدیریت شعب استان خراسان جنوبی(

 پســت بانک ایران در نظــر دارد: تعــداد 2 رقبــه امــالک تملیکــی خــود را از طریــق 
مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند. بر این اســاس متقاضیــان می تواننــد جهــت 
 www.postbank.ir نشانی:  به  بانک  این  بــه وب ســایت  بیشــتر  اطالعــات  کســب 

منــوی آگهــی مزایــده و مناقصه هــای عمومــی مراجعــه نماینــد. 

  www.postbank.ir         021 - 84284  :تلفنبانک 

گردد می  محقق  کشاورزی  مهندسان  همت  هب  کشاورزی  ر  پایدا توسعه 
سوم تیرماه، سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی گرامی باد

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

قابل توجه پزشکان و متقاضیان سرمایه گذاری 
فروش ، معاوضه ، مشارکت 

در احداث ساختمان تجاری اداری )مطب پزشکان( 360 متر
 آدرس: طالقانی 7        0930۵210371 - حسینی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم استانی های متدین 
و خداجو در ماه مبارک رمضان، به اطالع می رساند: 

جمع آوری زکات فطره به اذن مقام معظم رهبری زیر نظر 
فطر  عید سعید  نماز  های  پایگاه  در محل  زکات   شورای 

به صورت متحد الشکل آماده دریافت وجوهات شرعیه )فطریه، کفاره، فدیه و ...( 
شما مومنین دیندار و نیکوکار خواهد بود و مبالغ جمع آوری شده در مساجد 

توسط هیئت امنا و تحت نظارت امام جماعت در اسرع وقت 
 بین نیازمندان همان منطقه توزیع خواهد شد.

شورای زکات استان خراسان جنوبی

صاحبان مشاغل و کسبه محترم استان خراسان جنوبی

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی 

خالصانه خود را از مؤدیان محترمی که در طرح خود اظهاری سازمان امور 

مالیاتی کشور شرکت نموده و در موعد مقرر قانونی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود 

اقدام نمودند، اعالم می نماییم. امید است با استعانت از الطاف الهی بتوانیم با تعامل و درکنار 

یکدیگر جهت توسعه اقتصادی وآبادانی روزافزون  میهن عزیزمان همواره گام برداریم.  

پاک گهر 
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

 صفحه ۷خروش یک ملت برای آزادی قدس
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آموزشوپرورش۲۳هزارو۲۸۲نیرواستخداممیکند

فارس-وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار 
و 282 نیرو جذب می کند.از این تعداد 15 هزار و 190 نیروی مرد و 8 هزار و 92 نیروی زن جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند. 
داوطلبان از 29 خرداد لغایت 5 تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

سرمقاله

) ادامه سرمقاله ( این فریاد بلند همیشه ی تاریخ بر 

هم  در  را  هایتان  کاخ  عنقریب  که  بلرزید  خود 
خواهد شکست و هیمنه ی هیچتان را به زباله 
دان تاریِک تاریخ خواهد افکند. هم استانی های 
حریِم  اینچنین  دیروز   من!  پرافتخار  و  سربلند 
حرمت انقالب و ساحت قدسِی روز قدس را ارج 

گذاشتید؛  دلتان روشن، خانه تان آباد. 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(          

سود واریزی سهام عدالت مشخص شد

تسنیم-رئیس سازمان خصوصی کشور از تصویب 
500 میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال 95به 
وسیله شرکت های سرمایه پذیر در کشور خبر داد.
اشرف پوری حسینی افزود: این سازمان به محض 
دریافت سود سهام عدالت از شرکت های مزبور در 

بین مشموالن توزیع خواهد کرد.

میزان فطریه امسال توسط
 مراجع تقلید اعالم شد

آیت ا... مکارم شیرازی و آیت ا... نوری همدانی مبلغ 
مشخص  را   96 سال  روزه   کفاره  و  فطره  زکات 
کردند.بر اساس فتوای آیت ا... مکارم شیرازی، زکات 
فطره امسال برای هر نفر بر مبنای قوت غالب گندم 
مبلغ شش هزار تومان )6,000 تومان( و بر اساس 
قوت غالب برنج خارجی، مبلغ پانزده هزار تومان 
هزار  سی  مبلغ  ایرانی،  برنج  و  تومان(   15,000(
تومان )30,000 تومان( اعالم شده است.کفاره روزه 
غیر عمد )عذر( برای هر روز مبلغ دو هزار تومان 
نان تهیه  باید به صورت  )2,000 تومان( است که 
و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد برای هر 
روز مبلغ یک صد و بیست هزار تومان )120,000 
تومان( است.دفتر پایگاه اطالع رسانی آیت ا... نوری 
 همدانی در اطالعیه ای اعالم کرد  طبق نظر آیت ...
 نوری همدانی، پرداخت قیمت 3 کیلو از گندم که 
این  نظر  کفایت می کند.از  است  شش هزارتومان 
مرجع تقلید قوت غالب قشری از انسان ها میزان 
است و اما اگر کسی خود مایل به پرداخت قیمت 
برنج باشد هر نوع از برنج باشد کافی است، همچنین 
کفاره تأخیر یا عذر برای هر روز 2.000 تومان و 
سایر  شود.مقلدان  معین  تومان  عمدی 120.000 
مراجع،از طریق سایت های اینترنتی و دفاتر ارتباطی 

می توانند از میزان فطریه اعالم شده باخبر شوند.

قدسیاِن روز قدس

*  هرم پور

 ) ادامه سرمقاله در صفحه 1( این روزها، تا آخر نمی ایستند!

اگر موکتی نبود که خیلی ها مجبور شدند روی 
زمین بنشینند و نماز بخوانند؛ اگر سایبانی نبود 
که خیلی ها ساعتی فقط عرق ریختند و ذوب 
شدند؛ اگر بی برنامگی شد و حتی یک ماشین 
تَف  و  گرم  هوای  این  در  تا  نیامد  پاش  آب 
بپاشد؛  وصورتشان  سر  به  آبی  عجیب،  باد 
جایی  شدند  مجبور  اگر  شدند؛  جریمه  اگر 
شد  ساعت  هایشان  دقیقه  اگر  بایستند؛  سرپا 
و ساعتهایشان سال تا سخنرانی های پر آب و 
را به جان  تاب و طوالنی را گوش کنند؛ همه 
زده  دلشان  به  خوشی  نگوید  کسی  تا  خریدند 
بود که آمدند و شعار دادند! راستی شعار که می 
دادند برق چشم هایشان را می دیدی؟ دست ها 
که گره می شد و به آسمان می رفت، امیدها را 
می دیدی؟ گام که می زدند  و سینه ی  زمین 
را می شکافتند،  قدم هایشان را می شمردی؟ 
انگیزه ها را می شناختی؟ چهره ها را نگاه می 
کردی؟ وقتی بوی عطر بهشت به مشامت می 
عرق  و  گرم  تن  پیروزی،  نسیم  وقتی  رسید، 
زده ات را سبک می کرد، لبخند مهربانشان را 
پاسخ می دادی؟ شناختی شان؟ تو هم نه! من 
هم نه! هیچکس هم نه! این مردم را هیچکس 
و  من  حتی  دشمن!  چه  دوست،  چه  نشناخت! 
تو! این ها زناِن همیشه زنده ی تاریخ و مردان 
و  حماسه  عین  ها  این  روزگارند.  مرِگ  بی 
قهرمانان  و  سربلندی  خیابانهای  آفریِن  حماسه 
ها  این  افتخارند.  بسِت  بن  بدون  های  کوچه 
هایشان،  نفس  امید  به  توان  می  که  همانانند 
بلندشان،  های  انگیزه  آرزوی  به  و  کشید  نفس 
حاال  که  همانهایند  ها  این  کرد.  پروازی  بلند 
نوک سالحشان به قلب سالخان دژخیم دنیا و 
به ناصیه ی شوم داعشیان نشانه رفته است. این 
شکم  با  که  رمضانند  جمعه  آخرین  قدسیان  ها 
های گرسنه و لب های تشنه و دهانی روزه و 
زیر آفتاِب عرق گیِر تموز، شعار مرِگ دشمن را 
ذوالفقارها  این  از  اسرائیل!  پس  دهند.  می  سر 
بترس که به دو نیم شدنت را مژه می دهد. پس 
و »رسوم  ها«  »ُمخذم  و  »مأثورها«  از  آمریکا! 
را  پیامبر،  اجداد بی شرافتت  ها« که روزگاری 
بترس که  تیغ گذراند  از دم  با همین شمشیرها 
از  سعود  آل  پس  کند.  می  فریاد  را  بیچارگیت 
این فاتحان خیبر بترس که سرود پایان زندگی 
ننگینت را همخوانی می کنند، پس دنیای زر و 
ادامه سرمقاله درستون مقابل(  (  .  .  . از   تزویر،  زور و 

شورای عالی امنیت ملی از پیشنهاد سپاه استقبال کرد

باقری رئیس ستاد کل نیروهای  سرلشکر محمد 
آمده  وجود  به  حاشیه های  خصوص  در  مسلح 
مواضع  به  سپاه  موشکی  حمله  فرمان  بر  مبنی 
تروریست ها  علیه  عملیات  اجرای  گفت:  داعش 
پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح بود و شورای عالی 
امنیت ملی از آن استقبال کرد که سپس این موضوع طبق سلسله مراتب 
نیروهای مسلح و فرماندهی مقام معظم رهبری تصمیم گیری و اجرا شد.

از ایجاد اختالف در بین  اصالح طلبان پرهیز کنیم

محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان گفت: بخشی از ضربه هایی که جریان 
به  مربوط  شد  متحمل   80 دهه  در  اصالح طلب 
مقطع  در  و  بود  اول  عملکرد شورای شهر  نتیجه 
فعلی هم باید از طرح هرگونه مباحثی که در جریان 
اصالح طلب ایجاد شکاف می کند پرهیز کنیم و بدانیم که عملکرد خوب ما 

تضمین کننده موفقیت اصالح طلبان در گام های بعدی است. 

نکات مصباحی مقدم درباره لغو سند 2030

حجت االسالم مصباحی مقدم گفت : سند 2030 به 
اتفاق آرا شورای عالی انقالب فرهنگی سند لغو شد و 
اینکه برخی می گویند این سند هنوز لغو نشده حرف 
صحیحی نیست.وی با اشاره به اقدامات اجرایی که 
مترتب بر این لغو باید صورت بگیرد، تصریح کرد: 
امضاهایی پای این سند گذاشته شده است باید برداشته شده و کارگروه هایی 

که برای بررسی این سند شکل گرفته بود، باید لغو حکم شوند.

اعتماد سرمایه ای است که مردم به حساب اصالح طلبان ریختند

در  تهران  نماینده  مازنی  احمد  االسالم  حجت 
به  را  خود  تالش  همه  گروهی  گفت:  مجلس 
کنند  حذف  را  اصالحات  جریان  که  گرفتند  کار 
اما مردم با رای به جریان اصالحات مانع تحقق 
این هدف آنها شدند.. مردم به اصالحات اعتماد 
کردند البته اینطور نیست که این اعتماد همیشگی باشد، اعتماد سرمایه 

ای است که مردم به حساب اصالح طلبان و اعتدالیون واریز کردند.

بذرپاش : تا دیروز تقصیر دولت قبل بود و امروز...

مهرداد بذرپاش، با بیان اینکه تا دیروز تقصیر دولت 
قبل بود و امروز که دولت قبل خودشان هستند تقصیر 
سپاه است گفت: تا دیروز برای فرار از کار ، دو قطبی 
دولت قبل واین دولت بود و امروز دوقطبی انتصابی 
و انتخابی.وی افزود: این تازه شروع است. هزار بهانه 
برای کار نکردن دارند عجله نکنید.بذرپاش با اشاره به اینکه از اول هم گفتیم 

این دولت اهل کار نیست خاطرنشان کرد: خدا به داد شهر تهران برسد.

سیاستگذاران ما درصدد ساخت و ساز با دشمن نباشند

سیاست  براینکه  تاکید  با  علم الهدی  آیت ا... 
»ساخت و ساز با دشمن« شکست خورد و بر ُقطر 
برای  است  سال   5 گفت:  شد،  افزوده  تحریم ها 
ما  قدرت  اما  می کنند  تالش  سوریه  رژیم  تغییر 
را در حلقه مقاومت حفظ کرده است،  این رژیم 
این قدرت را بپذیرید و سیاستگذاران ما در قوه مجریه و مقننه نیز این 

قدرت را باور کنند و درصدد ساخت و ساز با دشمن نباشند.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه 
تالش دولت یازدهم از ابتدا حذف 
تصدی گری در وزارتخانه ها بوده 
است، گفت: در ابتدای دولت همه 

وزرا قول می دهند اما بعد از گذشت 
مدتی گویا تصدی گری لذت بخش 
می شود و برای عبور از آن بهانه و 
ممکن  البته  که  آورند  می  دلیل 

باشد. درست  دالیل  این  است 
ابالغ  داشت:  اظهار  روحانی  دکتر 
این  برای   44 اصل  های  سیاست 
بود که اقتصاد به مردم واگذار شود 

و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما 
ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد 
دست یک دولت بی تفنگ بود که 
آن را به یک دولت با تفنگ تحویل 

خصوصی  و  اقتصاد  این  دادیم، 
افزود:  نیست.رییس جمهور  سازی 
نداشت  تفنگ  که  دولتی  آن  از 
اینکه  به  برسد  چه  ترسیدند  می 
دادیم که هم  دولتی  به  را  اقتصاد 
تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار 
کسی  و  دارد  چیزی  همه  و  دارد 
کند. رقابت  آنها  با  ندارد  جرأت 
دکتر روحانی با اشاره به اینکه مقام 
که سیاست  زمانی  رهبری،  معظم 
در  شد،  تدوین   44 اصل  های 
مراسمی با حضور مسئولین کشور 
فرمودند که این سیاست های کلی 
باشد،  اقتصادی  انقالب  یک  باید 
سیاست  اگر  کرد:  نشان  خاطر 
های اصل 44 به درستی و دقیق 
اجرا می شد، واقعا انقالب و تحول 
داد. می  روی  اقتصاد  در  بزرگی 

حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به 
سند 2030 خاطر نشان کردند:این 
خطرناکی  و  مهم  بسیار  مسئله ی 
است که برخی ها در پشت ویترین 
از  ملل  سازمان  مختلف  مراکز 
جمله یونسکو، در حال ایجاد یک 
منظومه فکری، علمی، فرهنگی و 
تا  هستند  ملتها  همه  برای  عملی 
همه جهانیان، آنگونه که آنها می 

خواهند، فکر و عمل کنند.
ایشان افزودند: سند 2030 جزئی از 
سند باال دستی سازمان ملل یعنی 
»سند توسعه پایدار« است که سلطه 
گران جهانی در حرکتی معیوب و 
غلط می خواهند همه ملتها را در 
آنها  اما  کنند  کنترل  آن  چارچوب 
سنت  عقاید،  درباره  حقی  چه  به 
تصمیم  ملتها  دیگر  فرهنگ  و  ها 

است  واقعیاتی  اینها  گیرند؟  می 
برای  باید  دانشگاهها  استادان  که 
انقالب  کنند.رهبر  تبیین  جامعه 
اسالمی خاطر نشان کردند: اینکه 

الزام  اسناد  این  گویند  می  برخی 
نگری  سطحی  نوعی  نیست،  آور 
این  اجزای  همه  که  چرا  است 
اسناد در واقع الزام آور است و اگر 

محقق نشود، موجب نوعی عکس 
ایشان  شد.  خواهد  آنها  العمِل 
که  است  سال  چندین  افزودند: 
اسالمی  پیشرفت  الگوی  موضوع 

ایرانی را مطرح کرده ایم که این 
دانشگاهیان  تالش  با  باید  الگو 
دادن  الگو  برای  راه  و  تدوین، 
شود. بسته  کشور  به  ها  غربی 

 بخشی از اقتصاد را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم
رهبر معظم انقالب : اینکه می گویند سند

 2030 الزام آور نیست، سطحی نگری است
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فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی
A390-1396-1 :شماره 

نامسازمانمناقصهگذار:شرکتفرودگاههاوناوبریایران)سهامی1
خاص(-ادارهکلفرودگاههایاستانخراسانجنوبی)بیرجندوطبس(

شرحمختصرفراخوانمناقصه:انجامامورراهبریونگهداریتاسیسات،۲
اطالعاتپرواز،حفاظتفیزیکیسایتتقیقنبرفرودگاههایاستان
خراسانجنوبی)بیرجندوطبس(مدتزمانانجامموضوعمناقصه:
از1۳96/5/1لغایت1۳97/4/۳1بهمدتیکسال*محلانجامکار:
فرودگاههایبیرجندوطبسوسایتتقیقنبر*زمانبازدید:ازروز
پنجشنبه1۳96/4/۸لغایتسهشنبه1۳96/4/1۳ازساعت۸الی14
آدرس:استانخراسانجنوبی-بیرجند-فرودگاهبینالمللیبیرجند

)شمارهتماسجهتهماهنگی:056۳۲۳196۳۸
مهلتخریداسناد:تاساعت14/۳0روزشنبه۳96/4/17
محلخریدحضوریاسناد:فرودگاهبینالمللیبیرجند-امورمالی4

شمارهتماس:056۳۲۳۸9۲4۲

قیمتاسنادونحوهواریزوجه:واریزمبلغبیستهزارتومانبهحساب5
۲176۸4۲۲00006بانکملی،شعبهمرکزیبیرجند)درآمدفرودگاه

بیرجند(بههمراهمعرفینامهرسمی

مهلتومحلدریافتپیشنهاد:تاساعت14/۳0روزیکشنبهمورخ6
96/4/۲5درفرودگاهبینالمللیبیرجند-دبیرخانه

میزانسپردهشرکتدرمناقصه:۲۲0/000/000ریال7

میزانتضمینحسنانجامکار:معادل10درصدمبلغکلقرارداد۸

ساعت،روزومحلقرائتپیشنهادها:9
ساعت9/۳0صبحروزدوشنبه1۳96/4/۲6درمحلبیرجند-فرودگاه

بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان 

تاریخ انتشار: 96/04/03
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان ساعت 18 روز چهارشنبه 
تاریخ 96/04/14 در محل سجادشهر، خیابان شاهد، نبش سرداران شهید، موسسه فرهنگی ورزشی ایثار برگزار می 
شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستورجلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت -  طرح و تصویب صورت های مالی سال 95- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 96- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری- افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق واگذاری سهام 

جدید- انتخاب بازرس قانونی شرکت از بین موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای یک سال
هیئتمدیرهشرکتچندمنظورهخاصجانبازانجنوبخراسان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق ساعت 15 روز شنبه تاریخ 96/4/31 در محل 
مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر بیرجند برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه 
را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 

یک رای می باشد. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت 

نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستورجلسه:

استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس تعاونی- تصویب صورت های مالی سال 95- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 96- انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تصمیم 
گیری درخصوص انتخاب 80 واحد اعضای ذینفع در فاز یک براساس امتیاز بندی انجام شده - تعیین خط مشی 

آتی شرکت تعاونی
هیئتمدیرهشرکتتعاونیسلحشورانکویرشرق

آگهی ابالغ اجرائیه )چک(

بدینوسیله به آقای محمدرضا وثوق فرزند محمد حسین به شماره ملی 0652790569 دارنده شناسنامه شماره 19 صادره از بیرجند 
ابالغ می شود: آقای محمدرضا رفعت پور به استناد چک شماره 355942 مورخ 96/01/23 عهده بانک ملی شعبه معلم بیرجند به 

مبلغ شصت و هشت میلیون و نهصد و چهل هزار ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان صادر کننده چک را نموده که پرونده ای تحت 
کالسه 9600125 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش 96/3/27 مامور ابالغ آدرس 
شما به شرح متن سند به نشانی بیرجند، دشت علی آباد، کوی فرهنگیان، پالک 4785 شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس 
دیگری از شما نبوده است، لذا با تقاضای بستانکار برابر وارده شماره 96001394-1396/03/30 و مستند به ماده 18 آیین نامه اجرا به موجب 
این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد 

یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.    
تاریخانتشار:1۳96/4/۳فضهرمضانیاسفدن-معاونادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

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

 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1396/4/14 
ساعت 10 صبح در محل پاسداران 19، نبش پیتزا پازل، طبقه دوم، کدپستی 9718636118 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:
انتخاب بازرسان-  انتخاب مدیران- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

هیئتمدیرهشرکت

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

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود در جلسه مجمع فوق العاده که در تاریخ 1396/4/14 ساعت 9 صبح در 
محل پاسداران 19، نبش پیتزا پازل، طبقه دوم کدپستی 9718636118 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:
کاهش اعضای هیئت مدیره

هیئتمدیرهشرکت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان به نشانی بیرجند، خیابان طالقانی ، نبش 
خیابان مفتح، روبروی بیمارستان امام رضا )ع( دارای پالک ثبتی شماره 1170 فرعی از یک اصلی بخش دو بیرجند ملکی آقای سید 

علی حسینی فرزند سید حسن به شماره ملی 0650134787 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 84417 صفحه 322 دفتر جلد 524 امالک بیرجند 
به نام وی صادر و تسلیم گردیده، محدود به حدود اربعه ذیل: شماال به طول 10 متر درب و دیواریست به خیابان طالقانی شرقاً به طول 20 متر دیوار 
به دیوار پالک 1168 فرعی جنوباً یک به طول 2 متر دیواریست به پالک 1169 فرعی دو به طول 8 متر دیواریست به پالک 1176 فرعی غرباً به 
طول 20 متر درب و دیواریست به خیابان مفتح که فاقد حقوق ارتفاقی می باشد که برابر سند رهنی شماره 24289 مورخ 91/11/1 دفترخانه 7 
بیرجند در قبال مبلغ 13/000/000/000 ریال بدهی نامبرده فوق در رهن موسسه در حال تصفیه تعاونی اعتبار صالحین شعبه بیرجند ثبت شده به 
شماره 12162 ثبت شرکت های تهران قرار گرفته است و به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون و راهن موسسه مذکور با  وکالت بانک آینده 
مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه مدیون و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده 
ای تحت کالسه 9400651 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه  و انقضای 10 روز مهلت 
مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است بنا به درخواست بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی بر 
طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان، ششدانگ ملک مورد رهن با عرصه ای به مساحت 200 متر مربع و اعیان احداثی 
مشتمل بر سه طبقه در زیر زمین و همکف و طبقه اول می باشد و مساحت 60/29 متر مربع آن در مسیر تعریض قرار داشته و مساحت عرصه پس 
از کسر عقب نشینی مقدار 139/71 متر مربع خواهد ماند، ملک موصوف برابر طرح مصوب، کاربری مسکونی داشته و در حال حاضر دارای مجوز یک 
واحد تجاری در زیر زمین و یک واحد تجاری در همکف و سه واحد دفتر کار در طبقه اول می باشد. نوع سازه ساختمان نیم اسکلت و سقف ضربی 
بوده و طبقه همکف دارای دیوار پوش، کف سنگ گرانیت و سقف کاذب و در زیر زمین و طبقه اول فاقد موارد مزبور است، نمای ساختمان سنگ و  
در حال حاضر طبقه همکف به عنوان رهن و اجاره عادی در تصرف بیمه کارآفرین و زیرزمین در تصرف بانک پاسارگاد قرار دارد، دارای سه امتیاز برق 
و یک امتیاز آب و یک اشتراک گاز شهری به مبلغ 25/300/000/000 ریال ارزیابی و اصل ملک در قبال مبلغ فوق و مازاد اول آن به موجب نامه 
شماره 139204908026000206 مورخ 92/03/18 اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند در قبال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال باقیمانده طلب 
آقای سید حمید یوسفیان و مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال حقوق دولتی متعلقه موضوع پرونده کالسه 920001 و همچنین مازاد دوم 
مورد رهن به موجب نامه شماره 13940490498026000854 مورخ 94/8/24 اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند در قبال مبلغ پانزده میلیون ریال 
طلب تعاونی اعتباری در حال انحالل صالحین شعبه بیرجند )به وکالت بانک آینده( و حق االجرای متعلقه بازداشت گردیده است که به علت عدم 
وصول اعتراض ظرف مهلت قانونی قطعیت یافته و بنا به تقاضای مرتهن در روز یکشنبه مورخ 96/05/1 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و  در صورت انجام مزایده و فروش ملک از محل مازاد حاصله و به ترتیب اولویت پرداخت خواهد 
شد. برابر گواهی مرتهن طی نامه وارده به شماره 95002322 مورخ 95/5/14 مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی است. هزینه های دولتی به شرح 
ماده 40- آیین نامه اجرا وصول خواهد شد و  سایر هزینه های مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
برعهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی راجع به هزینه هایی مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از 
روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
  تاریخانتشار:1۳96/4/۳غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960303 محکوم علیه آقای احسان کاظمی قلعه نو فرزند عیسی محکوم است به 
پرداخت مبلغ 3/640/902/139 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له احمد پراور و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 
131 فرعی از 44 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که پالک فوق واقع 
در دشت رکات به مساحت 12679 مترمربع که حسب نظریه هیئت کارشناسی قیمت هر متر مربع 140/000 ریال و در مجموع قیمت 
کل پالک فوق )12679( مترمربع به مبلغ 1/775/060/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 
1396/4/14 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*3  تیر 1396* شماره 3816

مردم  رسای  صدای  و  آوا  روزنامه  به  سالم  با 
خراسان جنوبی االن که این متن را می نویسم 
قائم  سخنان  شنوای  حسین  امام  مسجد  در 
یک  از  پس  و  هستم  قدس  استان  تولیت  مقام 
راهپیمایی در هوای گرم خواستم یک نکته را به 
یادآوری  انها  به  وابسته  رسانه های  و  مسووالن 
. متاسفانه در روزی که نماد وحدت جامعه  کنم 
مسلمین است می بینیم مسوولین در کنار هم در 
و مفهوم عالی وحدت  نمی کنند  مراسم شرکت 
با  اقایان به قول خودشان  را زیر سوال می برند 
دیدگاه اصولگرایی در قسمتی صف می بنددند و 
دیگر  گروهی  در  طلب  اصالح  مدیران  و  اقایان 
با  نیز  گروه  هر  های  رسانه  و  شوند  می  جمع 
افراد  های  عکس  فقط  مقابل  گروه  سانسور 
منتشر  مجازی  فضای  در  را  خود  عالقه   مورد 
؟  است  صحیح  این کار  شما  نظر  به  کنند  می 
مسووالن باید به همین نکات ریز هم توجه داشته 
باشند تا به قول رهبر عزیزمان جامعه دچار یک دو 
قطبی نگردد . امیدوارم با دست خود خادم سیاست 

های استکباری و وحدت شکن دشمنان نباشیم
ارسالی به تلگرام اوا
تمام  سنگ  هوا  گرمای  این  در  امروز  مردم 
لبیک گفتند  انقالب  رهبر  به دعوت  و  گداشتند 
امیدوارم مسووالن هم پیام این حضور را درک 

کرده و به مطالبات مردم بیشتر توجه کنند 
915...302

خصوص  در  که  عزیزی  همشهری  جواب  در 
کودکان کار و بی توجهی مسئوالن گفته بودند 
خواستم بگم دیگه مساله به کودکان کار محدود 
نمی شه اینقدر سهل انگاری مسئوالن برای این 
رشته و حرفه فضای باز ایجاد کرده و تبلیع شده 
جوان  دختر  و  زن  پیر  و  پیرمرد  دیگه  االن  که 
دستشون  ها  چهارراه  سر  هم  خانواده  مرد  و 
 پیش مردم درازه و خیلی هاشونم وقتی تحقیق 
از من و شما هم  بینی وضعشون  می کنی می 
بهتره وقتی می تونن روزی 100 تا 200 تومن 

کاسب باشن چه دلیلی داره کار کنن و یا ...
ارسالی به تلگرام اوا
اب  اداره  برای  هست  تاسف  بسی  جای  واقعا 
همش  هست  چهارسال  استان  فاضالب  و 
مانده  باقی  اجرای   جهت  کنیم   می  مراجعه 
همش  بهمن  و  ظفر  خیابان  فاضالب  شبکه  
این  در  نیست  معلوم  واقعا  دیگه  سال  میگن 
اداره چه خبر هست  مردم خسته شدن از این 
همه وعده های  توخالی و بهانه واقعا متاسفیم 
اداره اب و فاضالب جالبه که  این شیوه  برای 
ظفر  و  بهمن  خیابانهای  فاضالب  اصلی  شبکه 
به  باید  فقط  کشیده شده  قبل  سال  پنج  حدود 
داخل خیابان و کوچه ها وارد بشه یعنی اینقدر 

بودجه وجود ندارد ؟ !
936...245

تبلیغ  برای  از صاحبان مشاغل  برخی  آوا  سالم 
شهر  در  بنر  نصب  و  چاپ  به  اقدام   فعالیتشان 
کنترل  را  ان  بنر  چاپ  از  قبل  کاش  کنند  می 

کنند تا اشتباه تایپی نداشته باشد 
915....151

سالم.می خواستم تقدیر و تشکر کنم از پرسنل 
سحر  موقع  صبح   4 ساعت  که  کالنتری12  
و  ام  مغازه  داخل  دود  متوجه  زنی  هنگام گشت 
مغازه بغل شدند و با آتشنشانی دود را مهار کردند.
که اگر گشت نبود کسی اونموقع متوجه نمی شد 

و خسارت زیادی به ما وارد می شد.
930...953

پاسداران  سپاه  میانبرد  های  موشک  اصابت 
و  محاسبات  کثیف  مقرکفار  به  عزیزمان 
همه  که  شکلی  به  زده  بهم  دنیارا  معادالت 
این  اما  و  اند  فرورفته  مرگ  بخواب  و  مبهوتند 

است وعده ما به کفار.
915...011

مسئوالن راهنمایی ورانندگی کاش بخاطرمردم 
هم که شده دوربرگردان خروجی بندامیرشاه به 
سجاد شهر باز شود واقعا مردم ساکن روستاهای 

نزدیک شهر برای ایاب و ذهاب مشکل دارند
915...098

سالم از مسئولین سؤال دارم نان سنگک چند نرخ 
دارد دو نان پنج هزارتومان لطفا رسیدگی کنید.

915...871
حال  به  فکری  لطفا  محترم   شهرداری 
هوای  شما  اگر  بکنید  دودزا  های  اتوبوس 
دارد  اهمیت  ما  برای  برایتان  مهم  نیست   شهر 
نمی خواهیم چند سال دیگر یک شهر دودالود 
اقایان  بگیریم  تحویل  تهران  و  مشهد  مثل 
نظارت  هم  شما  کمی  لطفا  زیست  محیط 
اتوبوس ها  بیشتری داشته باشید واقعا موضوع 

بغرنج شده است.
ارسالی به تلگرام اوا

جوابیه شهرداری بیرجند

شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  جواب  در 
پارک  سازمان  اعالم  بر  بنا   96/2/27 مورخ 
نامناسب  درباره  شهرداری  سبز  فضای  و  ها 
پارک  در  کودکان  بازی  وسایل  بودن 
اگر  رساند  می  استحضار  به  شعبانیه  منطقه 
دکتر  بوستان  گرامی  شهروند  این   منظور 
مذکور  موقعیت  در  باشد  می  نژاد  معتمد 
مناسب  پوش  کف  با  اتیلن  پلی  بازی  وسایل 
استفاده  سن  که  این  ضمن  است؛  شده  نصب 
باشد. می  سال   12 الی   4 بازی  وسایل  از 

پلمپ 2 حلقه چاه غیرمجاز در بشرویه
صدا و سیما- مسئول نمایندگی امور منابع آب شهرستان بشرویه گفت: گروه گشت ونظارت این نمایندگی موفق به شناسایی دو حلقه چاه غیرمجاز در دشت بشرویه شدند که با 
دستور قضایی و با حضور مأموران کالنتری و مسئول نمایندگی امور منابع آب شهرستان این چاه ها پلمپ شد. مرادی افزود: با توجه به خشکسالی های اخیر و افت سطح آب های 
زیرزمینی و برای حفظ منابع آب، شرکت آب منطقه ای با تخلفاتی همچون حفر چاه های غیرمجاز برخورد می کند. این چاه های دستی برای مصارف کشاورزی حفر شده است.

مردم شیعه و سنی شهرهای خراسان جنوبی امروز 
در کنار هم روبروی ظالمان می ایستند و وحدت 
و همبستگی خود را برای دفاع از اسالم مسلمین 
نشان می دهند. خرسان جنوبی با داشتن مردمانی 
متدین، در هر صحنه از انقالب خوش درخشیده اند. 
این بار نیز آمدند تا با لب های خشکیده، فریاد 
»مرگ بر آمریکا« سر دهند و مشت های گره 
کرده از خشم را بر سر دشمن بکوبند. تا بگویند 
گرمای 42 درجه تابستان و روزه داری رمضان 
روز  راهپیمایی  در  حضورشان  برای  مانعی  نیز 
به  گفتن  لبیک  برای  و  نمی شود  جهانی قدس 
فرمان رهبری و اعالم برائت از دشمن، لحظه ای 
غفلت نمی کنند. مردم این خطه به خوبی می دانند 
که حضورشان در این صحنه انقالبی دشمن را از 
شرایط کنونی ذلیل تر می کند. مردم این خطه، از 
همه اقشار در این صحنه انقالبی حضور دارند. از 
مادری که دو فرزند خردسال دارد تا جانبازی که 
با کمک ویلچر مسیر را به جلو می رود. انگیزه 
می شوی  متوجه  بپرسی  که  را  کدامشان  هر 
ذلیل  و  رهبر  فرمان  به  گفتن  لبیک  تنها  که 
به خیابان کشانده است. را   کردن دشمن آن ها 

دشمننمیتواند
روحیهمردمراتضعیفکند

همراه  به  که  بیرجندی  شهروندان  از  یکی 
است  آمده  قدس  روز  راهپیمایی  به  خانواده اش 
در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: دشمن 
باید بداند که با هیچ برنامه ای نمی تواند روحیه 
بیان  با  میرغالمی  زهرا  کند.  تضعیف  را  مردم 
درخیابان  مردم  حضور  ترس  از  دشمن  اینکه 

های خواب ندارد، گفت: دشمن چشم دیدن این 
اشاره  با  ندارد. وی  را  انسجام مردمی  و  وحدت 
به حادثه تروریستی مجلس در تهران اظهار کرد: 
توانست  به خوبی  ایران  سپاه  الهی،  به شکرانه 
بدهد.  ملعون  دشمن  به  شکنی  دندان  پاسخ 
میرغالمی ادامه داد: ما به داشتن این نیروهای 
را  خود  آمادگی  و  کرده  افتخار  انقالبی  و  مبارز 
می کنیم. اعالم  نیز  میهن  خاک  از  دفاع   برای 

روزقدسنماد
استقامتوپایداریملتاست

یکی دیگر از افراد حاضر در راهپیمایی در گفت 
نماد  قدس  روز  گفت:  مهر  خبرنگار  با  گو  و 
استقامت و پایداری ملت است. محمد میرزایی 
با بیان اینکه مردم همواره در برابر برنامه ها و 
گفت:  می کنند،  استقامت  دشمن  های  توطئه 
حضور مردم در این راهپیمایی نشانه تعهد آن ها 
به انقالب اسالمی است. وی ادامه داد: بر من به 
عنوان یک شهروند ایرانی وظیفه است که برای 
دفاع از ارزش های انقالب اسالمی در تک تک 

صحنه های انقالبی حضور پیدا کنم.

مشتهایگرهکردهامرا
برسردشمنمیکوبم

یکی دیگر از شهروندان حاضر در راهپیمایی که 
بیش از 80 سال سن دارد بیان کرد: دشمن از 
پیروزی های ایران به خشم درآمده است. فاطمه 
دستاری در حالی که با مشت های گره کرده فریاد 
»مرگ بر اسرائیل« سر می دهد، گفت: امروز با 

دستان لرزانم، مشت های گره کرده ام را بر سر 
دشمن می کوبم. وی ادامه داد: آمریکا از این همه 
فریاد متوجه می شود که نمی تواند با ایران رو به رو 

شود و خود را نیز ناتوان می بیند.

راهپیماییروزقدس
باعثتقویتقلبفلسطینمیشود

امام جمعه اهل سنت بیرجند نیز بیان کرد: اگر 
این  امروز  داشتند  وحدت  یکدیگر  با  مسلمانان 

وضع وجود نداشت که کشورهای مسلمان توسط 
استکبار جهانی اشغال شود. مولوی غالم حیدر 
فاروقی با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس تقویت 

قلبی برای فلسطینی های مظلوم و ستمدیده است، 
مشت  قدس  روز  راهپیمایی  در  شرکت  گفت: 
محکم بر دهان صهیونیست های غاصب است 
تا آنان بدانند که مسلمانان تا آزادی قدس از پای 
نخواهند نشست. وی با بیان اینکه جامعه امروزی 
است،  مسلمانان  بیشتر  چه  هر  وحدت  نیازمند 
توسط  اسالمی  کشورهای  اشغال  علت  افزود: 

استکبار جهانی نبود وحدت بین مسلمانان بوده 
افکنی  اختالف  داد:  ادامه  فاروقی  مولوی  است. 
دشمن میان مسلمانان یک نقشه و توطئه است 

یکدیگر مشغول  با  را  که می خواهند مسلمانان 
کنند و به اهداف پلید خود برسند.

قدسروزحیاتاسالماست

امام جمعه فردوس هم بیان کرد: راهپیمایی روز 
قدس حمایتی است از مظلومان فلسطین و ستیز 

االسالم  حجت  است.  اشغالگران  و  ظالمان  با 
فرمایش  به  بنا  قدس  روز  اینکه  بیان  با  بابایی 
امام )ره( روز حیات اسالم است، افزود: شرکت در 
راهپیمایی روز قدس به منظور پشتیبانی از ملت 
وی  است.  اسالم  دشمنان  ناامیدی  و  فلسطین 
ادامه داد: دشمنان اسالم و ایران باید بدانند که 
ما مسلمانان تا رهایی قدس از چنگال اشغالگر 

فلسطین از حرکت نخواهیم ایستاد.

روزقدسنمادیازوحدتمسلمانان
علیهدشمناست

فرماندار شهرستان مرزی درمیان هم اظهار کرد: 
روز قدس نمادی از وحدت مسلمانان علیه اسرائیل 
است. محمد بشیری زاده اظهار کرد: اهمیت روز 
قدس ویژه فلسطین نیست و روز جهانی قدس 
برای تمام جهانیان اهمیت دارد. وی اضافه کرد: 
و  یکپارچه  حضور  با  درمیانی  غیور  مرزنشینان 
منسجم در راهپیمایی روز قدس یک بار دیگر تنفر 
و انزجار خود را از دشمنان اسالم و در راس آنها 
آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داده و حماسه 
دیگری در مسیر تحقق آرمان های امام راحل و 
والیت فقیه خلق می کنند. بشیری زاده با بیان 
اینکه اتحاد رمز موفقیت مسلمانان است و غفلت 
افزود:   ، آفت جامعه مسلمین  بزرگ ترین  آن  از 
دشمنان هرگاه در پیشبرد اهداف خود ناکام بودند 
با ایجاد تفرقه برنامه های خود را اجرایی می کنند. 
فرماندار درمیان با بیان اینکه موضوع فلسطین تا 
نابودی استکبار جهانی به عنوان مسئله اول جهان 
مطرح است، افزود: همانطور که بنیانگذار انقالب 

اسالمی فرمودند، روز قدس روز اسالم است.

شد  زمین  بر  آسمان  »...چنان   - فر  بهروزی 
بخیل/که لب تر نکردند زرع و نخیل/ بخوشید 
آب  جز  آب،  نماند  قدیم/  های  سرچشمه 
َشخ                                         باغ  در  نه  سبزی،  کوه  در  یتیم/نه  چشم 

ملخ بوستان خورد و مردم ملخ...«
اجل  شیخ  دلسروده  این  که  است  بعید  خیلی 
های  سال  ما  باشید،  برده  خاطر  از  را  سعدی 
زیبا  شعر  ابیات  این  تکرار  با  را  مان  کودکی 
پشت سر گذاشتیم تا نمره کامل حفظ شعرمان 
را  ابیاتش  فقط  ما  عبارتی  به  باشیم.  گرفته  را 
خواندیم و معنی کردیم و تفسیر نمودیم، غافل 
این  که  رسید  خواهد  راه  از  روزی  که  آن  از 
کنیم. تجربه  نیز  ، خود  را  آسمان  بخل   روزگاِر 

ماوارثانخوبینبودهایم

این  که  زمانی  از  ها  قرن  گذشت  با  اما  حاال 
تصویر کشیدن  به  برای  دردآلوده سعدی  ابیات 
سروده  روز  آن  جامعه  بر  حاکم  نامناسب  وضع 
شدند، تکرار دوباره تاریخ را شاهدیم و به وضوح 
نجوشیدن سرچشمه های قدیمی و لب تر نکردن 
روزها  این  بینیم.  به چشم می  را  نخیل  و  زرع 
علیرغم این که حدود 70 درصد سطح زمین را آب 
فرا گرفته ولی کامش تشنه است و »بحران آب« 
در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه ایران، روز 

به روز پیچیده تر و دردآورتر می شود.
واشنگتن  پست  روزنامه  گزارشی که  استناد  به 
در تیر 1393 منتشر کرده؛ ایران در ردیف 24 
کشوری قرار دارد که وضع آب در آنها خطرناک 
است. بر اساس مستندات راهبردهای بین المللی 
در  پیش  سال ها  از  کشورما   ،)FDI( آینده  
اما در سه دهه  داشته  قرار  بحران آب  معرض 
به  و  نشده  است  برداشته  گامی  آن  برای  اخیر 
همین دلیل ایران از مرحله آمادگی برای خطر 

عبور کرده و هم اکنون در خطر قرار دارد.
بهمن همان سال که عیسی کالنتری، مسئول 
وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه، درباره آب ایران 
تا  و هخامنشیان  زمان ساسانیان  از  کرد:  بیان 
منابع  از  اضافه  برداشت  پیش  سال   35 حدود 
فقط  ها  سال  این  در  اما  نداشتیم  کشور  آبی 
120 میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها 
هزار ساله که حدود 75 درصد آبهای شیرین زیر 
زمینی بود را مصرف کردیم، یعنی بدون توجه 
رفع  برای  را  منابع کشور  نیازهای جمعیت،  به 
نیازها به تاراج گذاشتیم. ما امانتدار بسیار بدی 

برای این تمدن 7000 ساله بودیم، در استاندارد 
آب های  از  درصد   20 که  کشوری  هر  جهانی 
هیچ  کند،  استفاده  سال  هر  را  پذیرش  تجدید 
خطری از نظر منابع آب متوجهش نیست. اگر 
20 تا 40درصد استفاده شود به شرطی که برنامه 
ریزی باشد در خطر هستند اما به شرط مدیریت 
می توانند در دراز مدت منابع آب را تأمین کنند، 
اما اگر باالی 40 درصد استفاده کنند وارد بحران 
شده اند. دو کشور در دنیا باالی 40درصد استفاده 
می کنند، اولی مصر است با 46درصد و بعد هم 
این  آینده  چندسال  تا  اگر  85درصد...  با  ایران 
معضل رفع نشود، هفتاد درصد جمعیت کشور 

مجبور به ترک ایران می شوند«.

بیالنمنفیآبدرخراسانجنوبی

و حاال درست سه سال بعد از این هشدار، وزیر 
نیرو در گزارشی از آخرین وضع آب و برق کشور 
در صحن علنی مجلس ؛ خشک شدن تاالب ها، 
کاهش سطح سفره های زیرزمینی و کاهش روان 
آب رودخانه ها را از مهم ترین نمودهای شرایط 
بحرانی وضع آب در کشور عنوان می کند و می 
گوید:« طی 10 سال گذشته متوسط بارش ها 
از 250 میلیمتر به 242 میلیمتر کاهش یافته... 
میزان مصرف آب در ایران 96 میلیارد مترمکعب 
است و این در مقایسه با 120 میلیارد مترمکعب 
دهنده  نشان  شونده  تجدید  آب  منابع  تمام  از 
وضعیت بحرانی آب در کشور است«. از کالن 
کشور که بگذریم، وضع در استان ما هم به واسطه 
اقلیم خاص آن، از خیلی از نقاط کشور سخت 

مدیر  نیست.  خوب  اصاًل  آب،  حال  و  است  تر 
عامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی از 
مدت ها قبل بیالن آبی استان را منفی -170 
میلیون متر مکعب-خوانده و از تأمین آب مورد 
نیاز مشترکین  با چنگ و دندان گفته است. به 
گفته او؛ خراسان جنوبی یکی از مشکل دارترین 
استان ها در تأمین آب است و تغییر اقلیم،  بروز 
خشکسالی های پیاپی و افت سفره های آب زیر 
زمینی مشکالت عمده تأمین آب استان به شمار 
می روند. هاشمی مقدم در حالی سرانه مصرف 
هر شهروند را در بخش های مختلف 208 لیتر و 
در بخش خانگی 150 لیتر در شبانه روز  عنوان 

می کند که براساس اعالم بانک جهانی، الگوی 
متر  نفر، یک  برای یک  آشامیدنی  آب  مصرف 
مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر 
100 متر مکعب اعالم شده، حال آن که در ایران 
این رقم به دلیل استفاده نادرست از آب آشامیدنی 
برای شستشوی اتومبیل، استحمام، آبیاری باغچه 
ها، لباسشویی و ظرفشویی حدود 70 تا 80 درصد 

بیشتر از الگوی جهانی آن است.
میانگین آب مصرفی سرانه جهان حدود 580 
مترمکعب برای هر نفر در سال است که این 
از مرز 1300 مترمکعب گذشته  ایران  رقم در 
و بیانگر اتالف منابع آب و اسراف بیش از حد 
منابع حیاتی است. مقایسه این آمارها به خوبی 
ایران و  مؤید این حکایت تلخ است که مردم 
روزگاری  که  حتی شهروندان خراسان جنوبی 
عجیب  آب،  حرمت  پاس  به  دور  چندان  نه 
قدرش را می دانستند، این روزها انگار گوش 
شان بدهکار همه هشدارهایی که وجود دارد و 

مدام تکرار می شود، نیست که نیست!!!

بحرانبیآبی،چرا؟

توجه به اقلیم کشور نشان می دهد تنها 15 درصد 
مساحت ایران پوشش گیاهی مناسب دارد و بیش 
از 85 درصد کشور ما در ردیف مناطق خشک و 
نیمه خشک است لذا بروز بحران آب در ایران و 
بالتبع در استان های حاشیه کویر دور از انتظار 
و غیر منطقی نیست. بحران آب در ایران ریشه 
ای طوالنی دارد. به گفته سید احمد برآبادی ، 
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  خراسان 
جنوبی؛« نماز و دعای طلب باران از رسومی است 
که نه تنها در خراسان جنوبی بلکه در اقصی نقاط 
دنیا برای درخواست باران برگزار می شود. وجود 
مسجد دعای باران در قاین و میدان تمنای باران 
در بیرجند، نمادی از آیین باران خواهی مردم این 

دیار ناشی از زندگی در اقلیمی خشک است«.
اتلو  به گفته وی؛ حتی ساخت عروسک چوبی 

متلو، و خواندن ترانه 
ای خدا بارو کن / بارون اوشارو کو/ تلوی ما تشنه 

شده / ور کوه و ورپشته شده
و یا عروسک چولی قزک در فردوس با آن ترانه 

چولی قزک بارون کن/ بارون بی پایون کن/ گندم 
به زیر خاکه/ از ُتشنگی هالکه

در  انبارها  آب  گیری  آب  مراسم   حتی  یا 
بیتی  چهار  و  زنی  کف  مراسم  با  که  سرایان 
از   حکایت  همه  و  همه  است،  همراه  خوانی 
باران،  طلب  در  ما  مردم  که  دارد  روزگارانی 
این  واقعیت  اند.  بوده  آسمان  راه  به  چشم 
در  که  کشور  جمعیت  بر  عالوه  که؛  است 
حال افزایش است و خشکسالی که به زودی 
شود،   می  کشور  در  دوم حضورش  دهه  وارد 
سازمان  ندارد،  یاری  سر  ما  با  هم  آسمان 
ایران  در  بارش  متوسط  کشور،  هواشناسی 
این  که  شده  زده  تخمین  متر  میلی   248 را 
آن،  از یک سوم متوسط جهانی  میزان کمتر 
این ترتیب در  یعنی 831 میلی متر است؛ به 
حالی که ایران یک درصد جمعیت جهان را به 
خود اختصاص داده ولی سهم ما از منابع آبی 

تجدیدپذیر فقط 36 صدم درصد می باشد.
در خراسان جنوبی هم همین شرایط البته به 
شدت حادتر! حاکم است و استان ما در سال 
جاری  به دلیل کاهش شدید بارندگی ها، بعد 

نشین  صدر  بلوچستان،  و  سیستان  و  یزد  از 
مدیر  گفته  به  و  بوده  ها  خشکسالی  جدول 
مهر  خشکسالی،  پدیده  این  هواشناسی،  کل 
دوام خود  نوزدهمین سال  (وارد   96 امسال) 
تجربه  که  معناست  بدان  این  و  شد،  خواهد 
است  قرار  ها، همچنان  بارندگی  تلخ کاهش 
انتظار بارانش  کام تشنه زمین و مردم چشم 

را تلخ تر و تلخ تر کند.
خشکسالی  پایش  ملی  مرکز  آمار  بر اساس   
یک،  رتبه  بشرویه  کشور،  هواشناسی  سازمان 
و  بیرجند  و   16 رتبه  طبس   ،2 رتبه  فردوس 
قاینات رتبه 20 را در بین 180 شهرستان کشور 
از لحاظ کاهش بارندگی دارند، و بدتر این که 
طبق بررسی های انجام شده اکنون 96 درصد 
مساحت استان که 99 درصد جمعیت را در خود 

جای داده تحت تاثیر خشکسالی است .

راهحلچیست؟

 پیشینیان ما اما برا ی مدیریت اوضاع مشابه و 
استفاده از همان اندک آب در اختیار راهکارهایی 
را جسته اند. آنها با حفر چاه ها و نقب قنات هایی 
یخچال  و  انبارها  آب  ساخت  یا  زمین  دل  در 
هایی متناسب با اقلیم منطقه، ذخیره داشته ها 
را بهترین تدبیر دانستند و چون برای استحصال 
آب و رساندن آن به منزل، سختی های زیادی را 
متحمل می شدند، قدرش را می دانستند و از هر 

جرعه آن به خوبی بهره می بردند.
 حاال اما وضع خیلی تغییر کرده، چون وظیفه 
استحصال آب بر دوش دیگری است و مردم 
آن  بر  عالوه  و  ندارند،  را  آب  تأمین  دغدغه 
به علت دوری منابع و مخازن از دید مردم ، 
هیچ کس سطح داشته های آنها را از نزدیک 
نمی بیند، مردم، مثل آن روزها، خیلی نگران 

تأمین آب شان نیستند .
اگر چه هراز گاه، درخواست انتقال آب از دیگر 
مناطق  در ردیف مطالبات اصلی استان دیده 
می شود و اغلب به جهت به نمایش گذاشتن 
دولت  کوتاهی  طبل  بر  سیاسی،  های  وجهه 
در انجام این مهم و رساندن آب از سرچشمه 
های شمال و جنوب کشور به این نقطه شرقی 
از همین خواسته  نواخته می شود و خیلی ها 
سود  خود  سیاسی  منافع  راستای  در  مهم، 
گفته  به  که  است  این  واقعیت  اما  برند،  می 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 

تغییر  فعلی،  وضع  در  راهبرد  بهترین  جنوبی، 
سیاست مدیریت تولید به مدیریت تقاضاست، 
یعنی این که اگر ماداشته ها را قدر بدانیم و به 
گونه ای درست  از منابع آبی استفاده کنیم، بی 
شک خواهیم توانست این دوران بحرانی را به 
آرامی پشت سر بگذاریم. خالصه کالم این که 
خود  که  است  آن  وقت  اما  شده  دیر  چند  هر 
آستین همت باال زنیم، کار سختی هم نیست .
کار  پنج  انجام  با  تنها  گویند؛  می  کارشناسان 
خیلی کوچک، می توان بدون صرف هیچ گونه 
در  درصد   23 رفتار،  اصالح  با  فقط  و  هزینه 

مصرف آب صرفه جویی کرد.
- اگر در زمان شتستشوی دست و صورت تنها 
یک دقیقه از مدت زمان باز بودن شیر آب بکاهیم، 
می توانیم 36 لیتر از مصرف آب خانواده کم کنیم 
که این رقم معادل 4 درصد مصرف تمام خانواده 

است. 
- اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آب کشی 
آنها تنها 2 دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار 
شستشو حدود 18 لیتر آب صرفه جویی می شود و 
با فرض دو بار شتسشوی ظروف در روز، می توان 
انتظار داشت 4 درصد از مصرف آب یک خانواده 

کم شود. 
- قرار دادن یک بطری پر از ماسه یا شن داخل 
مخزن فالش تانک، مصرف هر خانواده را 24 
لیتر کاهش می دهد که این رقم معادل 3 درصد 

مصرف تمام خانواده است.
- کاهش مدت زمان استحمام تنها به میزان یک 
دقیقه، دست کم حجمی معادل 52 لیتر از مصرف 
خانواده می کاهد که این رقم معادل 7 درصد کل 

مصارف یک خانواده است.
- جلوگیری از نشت شیرآالت از به هدر رفتن 
10 لیتر آب در روز جلوگیری می کند و این رقم 
درصورت وجود نشت در فالش تانک به هدر 
نشتی  رفع  می شود.  منجر  آب  لیتر   30 روی 
شیرآالت می تواند 5 درصد مصارف آب خانواده 
را کاهش دهد. حاال این رقم ها را با هم جمع 
 23 اید  توانسته  دقت  کمی  با  تنها  شما  کنید، 
درصد )4+4+3+7+5( میزان آب مصرفی تان 
را کاهش دهید..... کار سختی نیست و حتی می 
تواند مقدمه ای باشد برای نرسیدن به روزهایی 
که خیلی بیمش را دارند:« جنگ آینده، جنگ 
آب است، تا سال 2050 میالدی بیش از نیمی از 
کشور ها در سراسر دنیا در تأمین آب آشامیدنی 

خود با بحران روبرو خواهند شد.«.

همه برای قدس شریف آمدند؛

 بحران آب، مشکل امروز، فاجعه فردا

صرفه جویی در مصرف آب؛ بدون صرف هزینه، فقط با اصالح رفتار

خروش مردم استان علیه استکبار

خراسان جنوبی از مشکل دارترین استان ها در تأمین آب

پاسخ مسئوالن به پیام شما

عکس: رحیم آبادی

عکس: اینترنت
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یادداشت

احکامومسائلفقهی
زکاتفطره

*  حجت االسالم کیوانی

اگر  که  دارد  اهمیت  قدری  به  فطره  زکات 
سرپرست خانواده ای بعد از غروب آفتاب از دنیا برود، 
فطره او و نانخورهایش را از مال او پرداخت می کنند.

بر چه کسانی واجب است؟ اگر کسی موقع 
غروب شب عید فطر بالغ، عاقل و هوشیار باشد و 
همچنین فقیر نباشد باید برای خود و همه کسانی 
تحت  مردم  نظر  در  )یعنی  هستند  او  نانخور  که 
سرپرستی اقتصادی او هستند و روزگارشان از دارایی 
او تامین می شود( زکات فطره پرداخت کند. حتی اگر 
نامسلمان هم نانخور مسلمان باشد باید به ازای او 

هم زکات فطره پرداخت شود.
قصد قربت در پرداخت زکات فطره: چون 
زکات فطره از عبادات مالی است، باید با قصد قربت 

به پروردگار پرداخت شود.
وقت پرداخت زکات فطره: پرداخت فطره 
در ماه رمضان صحیح نیست )دقت شود!(. پس اگر 
کسی در ماه مبارک رمضان، زکات فطره پرداخته 
اتمام ماه مبارک رمضان  از  بعد  باید دوباره  است، 
پرداخت کند. در روز عید اگر کسی می خواهد نماز 
عید بخواند باید احتیاطاً قبل از نماز عید، زکاتش را 
پرداخت کرده باشد اما اگر قصد ندارد نماز عید بجای 
آورد تا اذان ظهر روز عید فطر وقت دارد تا زکاتش را 
بپردازد. اما اگر در این مدت پرداخت نکرد باید در اولین 

وقت ممکن، پرداخت کند ولی نیت اداء یا قضا نکند.
فقیر کیست؟ چنانکه گفته شد پرداخت زکات 
فطره بر فقرا واجب نیست و همچنین بی نیازان هم 
باید زکات خود را به فقرا بپردازند، پس باید فقیر را 
از نظر شرعی شناخت. فقیر کسی است که خرج 
متعارف یک ساله خود و اهل و عیالش را )به صورت 
یک جا یا بطور متناوب( ندارد. بنابراین اگر کسی هم 
هم  بی کار  ولی  ندارد  را  سال  یک  خرجی  اکنون 
نیست و ماهانه درآمد دارد فقیر حساب نمی شود اما 
کسی که به اندازه خرج یک سال دارایی ندارد و 
بیکار هم هست فقیر محسوب می شود ولی شخص 
بیکاری که خرج یک سال آینده را دارد فقیر نیست.

فطره بچه در شکم مادر: فطره ندارد یعنی در 
واقع، نانخور کسی حساب نمی شود.

و  سرباز  بیماران،  مسافران،  فطره 
باشد  مسافرت  در  کسی  نانخور  اگر  کارگران: 
سرپرست او باز هم باید فطره او را بدهد مگر آنکه 
در محل مسافرت چندین روز مهمان کسی باشد 
صورت  این  در  که  شود  محسوب  او  نانخور  که 
فطره بر میزبان واجب است. فطره بیمارانی که در 
بیمارستان ها هستند بر عهده سرپرست اقتصادی 
آنهاست. سربازانی که در پادگان ها و مرزهای کشور 
نانخور  هستند  وطن  و  اسالم  به  خدمت  مشغول 
دولت حساب نمی شوند و فطره آنها بر کسی واجب 
بر  دارد مثال  بر عهده  را  آنها  است که سرپرستی 
عهده پدر آنهاست. اما اگر سرپرست ندارند و فقیر 
هم نیستند بر خودشان واجب است و اگر فقیر باشند 
فطره آنها بر کسی واجب نیست. کارگرانی که از 
یا  می کنند  دریافت  غذا  خویش،  کارفرمای  طرف 
بیمارستانها کار می کنند و همه  پرستارانی که در 
برعهده  دارند، زکاتشان  کسانی که شرایط مشابه 
از  بیمارستان نیست چون غذا قسمتی  یا  کارفرما 

حقوق آنها محسوب می شود.
خانه  به  تازه  که  دختری  و  نوزاد  فطره 
شوهر می رود: اگر دختری قبل از غروب آفتاب 
به خانه شوهر برود یعنی بعد از گذران دوران عقد 
رسماً زندگی مشترک را در خانه شوهر آغاز می کند 
فطره اش برعهده شوهر است چون نانخور پدرش 
ماه  آفتاب  از غروب  بعد  اگر  اما  نمی شود.  حساب 
مبارک رمضان به خانه شوهر برود زکاتش بر پدر 
)سرپرست قبلی( واجب است. نوزاد اگر قبل از غروب 
آخرین روز ماه مبارک رمضان به دنیا آمده زکاتش بر 
عهده پدرش است اما اگر پدر ندارد کسی که خرجی 
فطره  بدهد.  را  او  زکات  باید  می دهد  را  مادرش 
از غروب آخرین روز ماه رمضان،  بعد  نوزادی که 
به دنیا آمده در آن سال بر عهده هیچ کس نیست. 

فطره  سرپرستش  که  کسی  فطره 
نمی پردازد: کسی که نانخور دیگری است واجب 
نیست فطره خودش را بدهد بلکه اگر بدون اجازه 
باید  دوباره  هم  سرپرست  کند  پرداخت  سرپرست 
بپردازد،  سرپرستش  اجازه  با  اگر  اما  کند  پرداخت 

همان یک بار که خودش پرداخته کافی است.
پرداخت  را  او  فطره  زکات  اگر سرپرست کسی 
نکند در نظر مبارک امام خمینی )قدس سره( فطره 
بر خودش واجب نمی شود. )البته در نظر برخی از 

علما اگر فقیر نیست فطره خود را احتیاطا بپردازد.(
مصرف زکات فطره: بنابر نظر امام راحل و 
برخی مراجع معظم تقلید می توان زکات فطره را در 
همه هشت موردی که زکات مال در آن مصرف 
می شود مصرف کرد. ) دقت شود زکات مال غیر از 
زکات  فطره است و بر صاحبان گندم،  جو، خرما، 
واجب  نقره  و  طال  شتر،  گوسفند،  گاو،  کشمش، 
2.مساکین  از1.فقرا  عبارتند  موارد  آن  می شود(. 
از فقرا هم بدتر است  یعنی کسانی که وضعشان 
3.مسافرانی  که در راه مانده و خرج بازگشت را ندارند 
4.بدهکارانی که نمی توانند قرض خود را بدهند 5.فی 
سبیل ا... یعنی در همه کارهای خیر که نفع آن به 
عموم مسلمین برسد مانند ساخت و تعمیر مسجد، 
راه، پل، مدرسه و بیمارستان و غیر اینها 6.کافرانی 
که با دادن زکات به اسالم ترغیب می شوند یا در 
به  به مسلمانان کمک می کنند 7.پرداخت  جنگ 
نائب امام یا  کارمندان حکومت اسالمی که مامور 
جمع آوری زکات و رساندن آن به نیازمندان است.

گفتگویاختصاصیآواباسعیدعلیزادهقهرمانوورزشکاربیرجندی؛ 

قهرمان کشور در تیم امید شدیم
ورزشسهگانهازسختترینورزشهایاستقامتیدنیامحسوبمیشود

دو  علیزاده  سعید  و  مسعود  کاری-  نسرین 
مقام های  گانه  پوشان سه  ملی  و   بیرجندی  قلوهای 
در  را  ابوظبی  مسابقات  در  جهان  ششم  و  چهارم 
کردند.  خود  آن  از  امارات  آزاد  کاپ  جهانی  مسابقات 
با توجه به سخت بودن ورزش سه گانه، در مسابقات 
جهانی شش نفر برتر موفق به کسب مدال می شوند.
در این مسابقات 515 ورزشکار از سراسر جهان در 2 
بخش آقایان و بانوان در 6 رده سنی، روز گذشته در 
تیم  در  علیزاده  برادران  کردند.  رقابت  باهم  ابوظبی 
دو  این  از  یکی  با  شدند.  کشور  قهرمان  هم   امید، 

قلوی ورزشکار گفتگویی داشتیم که می خوانید:
آزاد  دانشگاه  عمران  رشته  دانشجوی  علیزاده  سعید 
پنجم  از کالس  کند  ورزش می  که  است  12 سال  و 
به  هم  سالگی   14 سن  در  و  کرد  شروع  را  ورزش 

ورزش سه گانه پرداخت.

6 سال است که به صورت ثابت 
عضو تیم ملی ورزش سه  گانه هستم

تیم ملی  ثابت  می گوید: شش سال است که عضو 
در ورزش سه گانه هستم و در مسابقات برون مرزی و 
قهرمانی کشور شرکت دارم و رکورددار جوانان کشور 
کند:  می  بیان  گانه  سه  ورزش  درباره  وی  هستم. 
شنا  متر   1500 اول  بخش   3 دارای  گانه  سه  ورزش 
10 کیلومتر  40 کیلومتر دوچرخه سواری و  در دریا و 
و  شود  می  انجام  پی  در  پی  و  متوالی   که  است  دو 
این ورزش یکی از سخت ترین ورزش های استقامتی 
مردان  رشته  این  ورزشکاران  به  اروپا  در  و  است  دنیا 
این  به  اش  عالقه  درباره  علیزاده  گویند.  می  آهنین 
استقامت  بیشتر  شنا  رشته  در  چون  گوید:  می  ورزش 
استقامتی  رشته  یک  هم  ورزش  این  و  کردم  می  کار 

خیلی سخت است جذب این رشته شدم.

پدر و مادرم حامی ما در ورزش بودند

و  او  ورزش  حامی  مادرش  و  پدر  اینکه  بیان  با  وی 
برادرش بودند می افزاید: آنها  امکان  را برای ما فراهم 
می کردند تا حرفه ای تمرین کنم و مشکلی نداشته باشیم 
و اگر پدرم از ما حمایت مالی و معنوی نمی کرد نمی 
زیرا رشته ورزشی  این رشته موفق شویم  در  توانستیم 
و  تجهیزات  از  دارد  زیادی  های  هزینه  واقعا  گانه  سه 
وی  غیره.  و  پیست  و  لباس  تا  گرفته  مکان  و  مکمل 
خاطر نشان می کند: اکنون عضو ثابت تیم ملی هستم 
شرکت  جهانی  و  آسیا  قهرمانی  مسابقه   9 در  و 
داشته ام. علت رسیدن من به تیم ملی نه تنها حمایت 
پا به پای من تمرین  پدر و مادرم بلکه برادرم بود که 
می کرد و او هم عضو ثابت تیم ملی است و تالش  و 

تمرینات سخت و طاقت فرسا علت موفقیت من بوده است.

هزینه های ورزش سه گانه 
است بسیار سنگین 

رشته  در  امکانات  کمبود  اینکه  به  اشاره  با  علیزاده 
مخصوصا  دهد:  می  ادامه  است  زیاد  واقعا  گانه  سه 
اختیار  در  دریا  نه  کنیم  می  تمرین  بیرجند  در  که  ما 
دیگر  از کمبودهای  و  مناسب  تمرین  نه فضای  داریم 
تجهیزات  واقعا  که  کرد  اشاره  توان  می  تجهیزات  به 
بسیار  دیگر  کشورهای  در  هایمان  رقیب  مقابل  در  ما 
من  تغذیه  هزینه  کند:  می  تصریح  وی  است.  پایین 
و  شود  می  تومان  میلیون  نیم  و  یک  تا  یک  ماه  در 
بین  ماهانه  کنیم  می  مصرف  که  ورزشی  مکمل  فقط 

و  تجهیزات  و  دارد  هزینه  تومان  هزار   600 تا   300
هزینه  این  ی  همه  و  است  گران  رشته  این  وسایل 
با  همشهری  ورزشکار  کنیم.  می  پرداخت  خودمان  را 
هدفی  به  مسابقه  هر  از  قبل  همیشه  اینکه  به  اشاره 
که برایش تمرین کردم فکر می کنم  می افزاید: آن 
های  تمرین  به  مسابقه  در  است  مسابقه  همان  هدف 
سخت و طاقت فرسا که در گرما و سرما هم فکر می 
کنم و با خودم می گویم االن باید نتیجه اش را ببینم 

و با تمام توانم مسابقه را تمرین می کنم.

مقام سوم مسابقات قهرمانی آسیا را 
در کارنامه دارم

ثابت  عضو   1390 سال  از  اینکه  یادآوری  با  وی 
دار  رکود  سال   4 دهد:  می  ادامه  هستیم  ملی  تیم 
جوانان و 2 سال رکوردار نوجوانان ایران بوده ام و در 
قهرمانی  مسابقات  سوم  مقام  و  هستم  امید  سنی  رده 
اخیراً هم در مسابقات  را در کارنامه خود دارم و  آسیا 
مقام  برادرم  همراه  به  ابوظبی  شهر  امارات  جهانی 
به   تاکنون  و  کردیم  کسب  را  جهان  ششم  و  چهارم 
دبی،  فلیپین،  قزاقستان،  ژاپن،  کشورهای  مسابقات 
تایوان، چین، کره و  ترکیه اعزام شده ایم. علیزاده بیان 
می کند: تمرینات ورزش سه گانه شامل تمرینات شنا 
شود  می  دو  و  وچرخه  و  شود  می  انجام  روز  هر  که 
4 ساعت طول می کشد و مهمترین  که روزی تقریبا 
پایگاه قهرمانی  بدنسازی است که در  بخش تمرینات 
انجام  رضوی  هادی  آقای  نظر  زیر  بیرجند  سرحدی 
زاده  منصور  آقای  ام  مربی  از  پایان  در  و  شود.  می 
پویا  مهر  و  توکلی   آقای  جناب  و  ملی  تیم  سرمربی 
این  نظر  زیر  را  خود  تمرینات  در  که  استان  مربیان 
ریاست  از  و  پیگیری می کنم تشکر می کنم  عزیزان 
هیئت سه گانه استان آقای خسروی هم کمال تشکر را دارم. 

معاون وزیر نیرو: امسال خاموشی داریم
در  برق  مصرف  درصدی   10 افزایش   «
حد  از  فراتر  و  ناگوار  اتفاق  یک  سال جاری 

استاندارد است ... « )1396/04/01(
با روشهاي مختلفي برق تولید مي شود. ولي 
سوختهاي  یا  گاز  از  استفاده  روش  ترین  عمده 
مختلف است. با روش درست استفاده از وسایل 
برقي و کاهش مصرف برق، مي توانیم سوخت 
کمتري بسوزانیم و محیط خود را کمتر آلوده کنیم.  

* هنگامي که منزل یا محل کار گرم  شده 
است، پنجره ها را باز نکنید بلکه وسایل گرمایي 

را خاموش کنید یا دریچه شوفاز را ببندید.

* از المپهاي کم مصرف استفاده کنید. این 
المپها عمرشان هشت برابر بقیه المپها هست.

*  هنگام روز پرده ها را کنار بزنید و سعي 
کنید از نور روز استفاده کنید. وقتي در اتاقي 

حضور ندارید، چراغ آنرا حتما خاموش کنید.

آنرا  کنید  نمي  استفاده  تلویزیون  از  اگر   *
حالت  روي  تلویزیون  وقتي  کنید.  خاموش 
آماده بکار قرار دارد، تقریبًا هنوز یک چهارم 
در  این  بنابر  کند  مي  استفاده  را  برق  انرژي 
کامال  آنرا  تلویزیون  به  نیاز  عدم  صورت 

خاموش کنید.

چون  نگذارید  باز  زیاد  را  یخچال  در   *
هواي سرد آن بیرون مي رود و یخچال باید 
دوباره هواي  تا  استفاده کند  را  بیشتري  برق 

داخلش را خنک نگه دارد.

* براي خشک کردن لباسها از خشک کن 
ماشین لباسشویي استفاده نکنید و رخت ها را 

در هواي آزاد پهن کنید.

* سعي کنید کمتر از از وسایل برقي استفاده 
کنید مانند مسواک برقي یا همزن دستي. سعي 
کنید در زمان استفاده از وسایل برقي با سرعت 
بیشتري کارتان را انجام دهید و بیهوده وقتتان 
را تلف نکنید. مثاًل وقتي آب  کتري یا سماور 

جوش آمد، آنرا زود خاموش کنید.

* اگر هوا خیلي گرم نیست )به ویژه در شب(، 
کولرها را خاموش کنید و پنجره ها را باز کنید.
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در محل کار، خود واقعی تان نباشید

زیاد  این روزها در دنیای کسب و کار  واژه ای که 
که  است  اصالت  و  خورد، صداقت  می  گوشمان  به 
و  موثر  رهبری  در  موفقیت  کلید  عنوان  به  اغلب 

کارآمد تصور می شود.
خود  که  دارید  تمایل  پس  مانید:  می  باز  رشد  از   .1
به  واقعی  خود  واقعی؟  خود  کدام  باشید.  تان  واقعی 
چه معناست؟ پروفسور ایبارا می گوید مفهوم متعهد 
ماندن به یک »خود واقعی« در مقابل تحقیقاتی قرار 
می گیرد که نشان می دهد افراد چگونه با تجربیاتی 
که به دست می آورند تغییر می کنند و جنبه های 
در  اگر  کنند.  می  کشف  را  خود  وجود  از  جدیدی 
محدوده آرامش خود باقی بمانید، شانس رشد و تغییر 

را از خود دریغ می کنید.
2. ممکن است اعتبار خود را از دست بدهید: گاه آسیب 
پذیری می تواند شخص را توانمند کند. اما بعضی موارد 
بهتر است فقط با خانواده و دوستان به اشتراک گذاشته 
ترس  اظهار  کاری  خصوص  در  مدیری  وقتی  شود. 
توانایی مدیر در  یا شک و تردید می کند، کارمندان 
رهبری را زیر سوال می برند. ایبارا مثال مدیری تازه 
کار را در یک کمپانی مرتبط با امور بهداشتی مطرح 
می کتد که به رهبری شفاف و مشارکتی اعتقاد داشت
3. ممکن است تصمیمات اشتباهی اخذ کنید: ایبارا می 
باور،  این  به  و سخت  خیلی سفت  تعهد  با  که  گوید 
اطالعات  جای  به  را  خود  تصمیمات  مدیران  بعضی 
موجود بر پایه ارزش ها اخذ می کنند. به اعتقاد وی، 
می  دست  به  کار  محل  در  را  بزرگتری  نقش  وقتی 
آورید، ارزش هایی که بر اساس تجارب گذشته شکل 

گرفته اند می توانند شما را از مسیر منحرف کنند.

این یک افسانه است که کسب و کارهای کوچک به 
دست کارآفرینان واقعی ساخته می شود. واقعیت این 
سازند  می  کسانی  را  کارها  و  کسب  اغلب  که  است 
که قبال برای دیگران کار می کرده اند )مانند طراحان، 
نجارها. آنها کار خود را بلد هستند، پس تصمیم می گیرند 
وارد دنیای کسب و کار شوند، و این تصور خطرناک را 
دارند که مهارت های فنی باالی شان برای اداره کسب 

و کاری مربوط به آن تخصص کافی است.
مایکل گربر معتقد است برای راه اندازی کسب و کار 
کوچک باید این فرآیند هفت مرحله ای را طی کنید: 
کنید. هدف  زندگی مشخص  در  را  خود  اصلی  هدف 
اصلی شما نباید کسب و کارتان باشد، بلکه هدف تان 
مربوط به خود زندگی باشد. هدف استراتژیک خود را 
تعیین کنید. وقتی کسب و کارتان ساخته شد چه شکلی 
دارد و چطور کمک می کند شما به هدف بزرگ زندگی 
خود نزدیک تر شوید. استراتژی سازمانی خود را بیابید تا 
بتوانید ارزیابی و مستندسازی کنید و نقش ها را طوری 
تعیین کنید که به سمت مجموعه ایده آل خود حرکت 
کنید. استراتژی مدیریت خود را تعیین کنید تا هر کسی 
که استخدامش کردید بتواند دقیقا مثل شما کارها را 
انجام دهد. استراتژی انسانی خود را تعیین کنید. یعنی 

تیمی بسازید که کارهای مورد نظر شما را انجام دهند.
کتاب افسانه کارآفرینی - مایکل کوبر

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است.
امن ترین راه برای کامیابی ،

 تالش برای یک بار دیگر است

اشخاص عادی با تجربه اولین شکست دست از تالش 
بر می دارند به همین دلیل است که در زندگی با انبوه 
اشخاص عادی و تنها یک “ادیسون” روبرو هستیم .

امشب طلب عشق ِزدلدار کنیم
شیطان رجیم را سر دار کنیم

امر فرجش اگر مهیا باشد
این ماه کنار یار افطار کنیم

خدایا بپوشان در آن با مهر ورحمت وروزی
 کن مرا در آن توفیق وخودداری وپاک کن 

دلم را از تیرگیها وگرفتگی های تهمت
 ای مهربان به بندگان با ایمان خود.

نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی
 باید فکر کنیم ، احساس می کنیم و وقتی

 که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم

محققین برخی از حقایق شگفت انگیز در مورد بدن و مغز 
انسان را افشا کرده اند که می توانند خالقیت شما را صبح ها 
به حداکثر برسانند. این حقایق مشخص می کنند کارهایی 
وجود دارند که ما برای تقویت برونداد خالقیت خود و حفظ 
جریان ایده ها می توانیم هر روز آن ها را انجام دهیم. در ادامه 
ترفندهایی را عنوان می کنیم که صبح ها به باال بردن انرژی 

و گسترش برونداد خالقیت شما کمک می کنند.
1- از فشردن دکمه اسنوز گوشی 

خود دست بردارید
متاسفانه، قابل بحث کردن نیست. اگر می خواهید صبح ها 
خالق باشید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که 
زود بیدار شوید. اگر خواب باشید، نمی توانید رمان بنویسید، 
یک شاهکار نقاشی کنید یا طرح بزنید. حتی اگر هدفتان 
انجام هیچکدام از کارهای باال نیست، یک زمان بیداری 
نیم ساعت  با  هفته  کنید. هر  تنظیم  برای خودتان  هدف 
زودتر بیدار شدن و عقب کشیدن ساعت سعی کنید به زمان 
بیداری هدف خود برسید. حتی اگر ساعت بیداری هدف 
شما فقط نیم ساعت زودتر است، قدرت رسیدن به آن را 
نادیده نگیرید! در همین نیم ساعت خیلی کارها می توانید 
انجام دهید.به طور حتم، وسوسه می شوید که دکمه اسنوز 
را فشار دهید و وانمود کنید که با تالش می توانید کارهای 
خالقانه خود را به بعد از ظهر یا شب موکول نمایید. اما 
بهتر  دارد که چرا صبح ها می توانید  دالیل خاصی وجود 

کار  کنید. طبق تحقیق منتشر شده در مجله فیزویولوژی 
اعصاب، مغز خالق در ساعات ابتدایی روز قویترین وضعیت 
را دارد. همچنین مطالعات نشان می دهند که اراده در واقع 
به صورت  باید در طول روز  یک منبع محدود است که 
راهبردی استفاده شود- بنابراین اگر کار خود را تا شب به 

تاخیر بیاندازید، ممکن است هرگز به انجام آن نرسید.
2- بیرون بروید و ورزش کنید

کاتالیزورها  بهترین  فعالیت های شدید،  سایر  و  پیاده روی 
برای تفکرات بسیار خالقانه هستند. با آرامش بخشیدن به 
مغز خود، در واقع به قشر جلویی مغز اجازه می دهید که 
استراحت کند، و ناگهان این برق زدن های شبانه به سراغ 
شما می آید. آرامش مغز حامی خالقیت، سالمت و کاهش 
استرس است. اگر قادر به انجام فعالیت های بسیار شدید 
نیستید، مشکلی ندارد. مطالعه اخیر نشان می دهد که 10 
تا 15 دقیقه پیاده روی تند می تواند شما را بسیار خالق کند 
چون هماهنگی الزم برای پیاده روی، منطقه ای از مغز را که 
مسئول تفکر خطی است، اشغال می کند و ظرفیت شما را 
برای دریافت  های خالقانه، آزاد می سازد. بنابراین به خاطر 
داشته باشید، هر فعالیتی که ضربان قلب شما را باال ببرد و 
سطح ویتامین دی شما را افزایش دهد، می تواند موجب 

افزایش در شناخت  شود.
 3- قبل از استفاده از کافیین یک ساعت صبر کنید

این ترفند ممکن است برای کسانی که عادت به مصرف 

کافئین دارند، کمی عذاب آور باشد. باالترین سطح کورتیزول 
مغز زمانی است که صبح از خواب بیدار می شوید، درست 
زمانی که اکثر ما عادت به استفاده از یک لیوان چای یا 
قهوه داریم. به هرحال، این کار درست نیست. وقتی بدن ما 
دوز کافئین صبحگاهی  را دریافت می کند، دیگر به آن تکیه 
می کند. و این کار در کل منجر به تولید کمتر کورتیزول 
می گردد و آن افزایش طبیعی که معموال صبح ها صورت 
یک  حداقل  را  خود  کافیئن  می دهد.  کاهش  را  می گیرد 

ساعت بعد از بیدار شدن استفاده کنید.
4- با دست و بدون قصد و نیت بنویسید

حتماً الزم نیست نویسنده باشید تا بتوانید افکار شکل گرفته 
در ذهن تان را به روی کاغذ بیاورید. در حقیقت، نوشتن 
می تواند یک روش بسیار مفید باشد. وقتی افکار مغشوش، 
در هم و برهم و دیوانه کننده خود را روی کاغذ می آورید، 
می توانید روز خود را با چشمانی بازتر و شفاف تر آغاز کنید. 
نوشتن یک محرک فوق العاده است که شما را برای داشتن 
یک روز خالق و موفقیت آمیز آماده می کند. تایپ کردن را 
فراموش کنید و درعوض یک قلم بردارید. گاهی نوشتن با 
دست را تجربه کنید، حضور جوهر را روی انگشتان تان حس 
کنید و بوی کاغذ نو را استشمام کنید. جریان خالقیت کمی 
زمان می برد. مطالعات نشان می دهند که فقط چند دقیقه 
نوشتن به خاطر نوشتن، می تواند همانند یک ورزش درمانی 

عمل کند که موجب تقویت حافظه می شود.

 5- تفکر کنید و متفکر باشید
شرکت والت دیزنی پس از معرفی مدیتیشن یا مراقبه در 
محل کار خود، به نتایج جذابی دست یافت. مشخص شد 
که تمرکز حواس یک تکنیک عالی است تا به کارمندان 
کمک کند به راهکارهای خالقانه دست پیدا کنند. افرادی 
که مراقبه انجام نمی دهند، سخت گیری شناختی بیشتری 
نسبت به کسانی دارند که این کار را به طور منظم انجام 
راهکارهای  از  دارند  تمایل  همچنین  افراد  این  می دهند، 
منسوخ شده و دشوار برای حل مشکالت آسان که مبتنی بر 
تجربیات گذشته آنان هستند، استفاده نمایند. این در حالی 
است که افراد اهل مراقبه مشکالت را به روش های جدید 
حل می کنند. روز خود را با 15 الی 20 دقیقه مراقبه ذهنی 
آغاز کنید. این کار به شما کمک می کند تا سخت گیری 
شناختی را محدود کنید، این کار ذهن شما را شفاف می کند 

تا درک خالقیت به شکوفایی برسد. 
6- ده دقیقه موسیقی گوش کنید

موسیقی یک ابزار فوق العاده برای باز کردن قفل خالقیت 
است. تحقیقات اخیر نشان می دهند که موسیقی به تحریک 
بخشی از ذهن شما که کنترل عمل های حرکتی، احساسات 
و خالقیت را بر عهده دارد، کمک می کند. اگر در میانه انجام 
یک کار خالقانه هستید موسیقی باعث می شود تا تمرکز 
شما روی کارتان بیشتر شود. به هرحال شواهد حاکی از آن 

هستند که موسیقی در کل کنجکاوی را افزایش می دهد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و اگر خدا می  خواست آنان شرک نمی  آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده  ایم 
و تو وکیل آنان نیستی. سوره األنعام، آیه 107

حدیث روز  

خوشا بحال کساني که براي خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت سیر مي شوند. 
رسول خدا )ص(

سبک زندگی

6 روش به اوج رساندن خالقیت در ابتدای روز

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- مدرک لیسانس - دانه 
 - کردن  توبه   -2 مقوي  خوراکي 
روادید    -3 آرامگاه   - کننده  تمام 
- ثروت و سرمایه  - بیم و هراس  
برای  ای  انگلیسي -کلمه  بله   -4
 - رود  می  بکار  تنبیه  و  آگاهی 
ساختمان  طبقه  هر   - شگفتي 
در  یادآوري  برای  که  نخي   -5
دست مي بندند -  توان - پسوند 
توقف   - تنفسي  -لوله   6 شباهت 
ناگهاني قلب -  والده گرامي 7- 
زمین خشک و بایر - درخشان  - 
پدر آذري 8- تیردان -  درخت پر 
نهفته  و  مخفي   - برگ   و  شاخ 
9- متحیر ماندن -  گشادگي رگ 
  -10 فناپذیر  و  ناپایدار   - پا  هاي 
ستارگان - کلفت و ضخیم  - نت 
تکنوازي، سل 11-  دو یار همقد 
تیغي  -جوجه  زادبوم  و  وطن    -
12- جامه گشاد و بلندی که روي 
قبا مي پوشند - عدد نفس کش - 
نقاش دانمارکي قرن بیستم  -عود 
13-  کلمه هشدار - از مواد مخدر 
 - محبت   -14 گرانبها  سنگ   -
نقاشي  نوعي  و منظور -   مقصود 
-جلوي  کارشناسي  مدرک    -15

دوربین قرار دارد
 - کردن  جستجو   -1 عمودي: 

قدیم 2- همدم  مجسمه مصریان 
و یار  - مادر پیامبر اکرم )ص(  - 
ده و روستا 3- حرف نهفته بر دل  
الکتریکي  مقاومت  که  اسبابي   -
آن به دلخواه قابل تغییر است  - 
مردم 4- مثل هم بودن -  دودمان  
- پارچه مالیدني  -تصدیق روسي 
5- تذکره -  فهرست - زن زیبا 
- خاک  رقعه    - جامه  پایین   -6
 - زمین  واحد   - آسمان   -7 گور 
زنده شدن مرده در قیامت 8- بي 
و  مکار   - فرانسه  پایتخت   - ریا 
در  سنتي  اشکال  از   -9 گر  حیله 
براي  های   وسیله   - قالیبافي 

تلویزیوني -  بهتر تصاویر  دریافت 
دستي10- حرف تصدیق خودمان  
طالق  نوعي  خواستن-   زنهار   -
11- دوستان صمیمي - از جزایر 
حرف   - فارس  خلیج  همیشه 
 - سوهان   شهر    -12 انزجار 
و  -کارگر  آخر  رمق   - خوشحال 
مکزیک  تمدن    -13 زحمتکش 
و  عقب   - پیشوا  و  هدایتگر   -
ترین  معروف   -14 سر  پشت 
دائره المعارف فرانسه -  الستیک 
رویي چرخ خودرو  - حیوان بزرگ 
 - اهر  قدیم  نام    -15 دریایي 

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

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

درب اتوماتیک سید مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  
پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 09303107002 - 09155614880

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

را تجربه کنید.   09158668002

صنایع مبل تهران مد
تعویض پارچه انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید  

09151602018 - 32233142
خسروی

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

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

به یک سرمایه  گذار جهت پخش 
موادغذایی در کل استان نیازمندیم.

09152016208

فروش مغازه کارت عروسی
 با موقعیت عالی مکانی
   09153227735- زرگری

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

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

 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

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

قالیشویــی ملکــه

لوله کشـی ساختمـان  نصب و تعمیر و سرویس کولر، پمپ ، آبگرمکن و 
انواع شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی   09158651167 - شهریاری

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   09159632924- امیرآبادیزاده

توجه                       توجه
فروش ویژه ایرانیت سیمانی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 

درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
پخش کلی و جزئی کلیه ملزومات کولر 

در شرق کشور
کولر برقی، بازوئی، شیشه ای، ریلی

09153634767

گچکاری و گچبری پذیرفته می شود 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09904712042



مبارک،  ماه  طول  در  گفت:  تغذیه  متخصص  یک 
سیستم گوارش و کبد فرصتی برای بازسازی، بازتوانی 
و استراحت داشته که مصرف یکباره انواع خوراکی ها 
و غذاهای چرب و پرکالری منجر به ایجاد اختاللی 
شدید در این سیستم می شود. ساعدی افزود: بهترین 
همچون  غذاهایی  از  استفاده  ماه  این  از  پس  رژیم 

سوپ، آش و نان و پنیر است که باید تا چندین روز 
ادامه یابد، تا افرادی هم که در این ماه کاهش وزن 
مطلوبی داشته اند، بتوانند این توازن را حفظ کنند. وی 
در خصوص مصرف نوشیدنی های مختلف پس از ماه 
رمضان،گفت: هر چند که به اقتضای این ماه مقادیر 
نسبتاً زیادی از آب بدن کم می شود ولی پرنوشی و 

مصرف انواع نوشیدنی های گرم وسرد نه تنها این کمبود 
مایعات را جبران نمی کند بلکه معده را نیز به شدت تحت 
تأثیر قرار می دهد، زیرا این آب و مایعات در طول یک ماه 
و به مرور از دست رفته و بهترین راه جبران آن، نوشیدن 
که  است  خنک  چندان  نه  دمایی  با  آب  تدریجی 
مصرف ساالد فصل کم نمک نیز کمک شایانی می کند.

تغییر تغذیه پس از ماه مبارک رمضان
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پرونده مسابقات فوتسال جام رمضان بیرجند بسته شد

کدخدائی- در این دوره از مسابقات که با همت هیات فوتبال شهرستان 
بیرجند برگزار گردید ۳۲ تیم در ۸ گروه ۴ تیمه حضور داشتند و با انجام 
۶۴ بازی، مسابقات پنجشنبه شب به پایان رسید. در پایان تیم مرکز 
آموزش ۰۴ امام رضا )ع( قهرمان، تیم کویر زدا نایب قهرمان و تیم 
شهید ناصری )ب( مقام سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص 
دادند و همچنین جام اخالق به تیم رعد پدافند هوایی تعلق گرفت.

معرفی برترین های مسابقات شطرنج جام رمضان قاین

ایرنا- دبیر هیات شطرنج شهرستان قاینات گفت: با پایان یافتن رقابت های 
شطرنج جام رمضان، برترین های این مسابقه در شهر قاین معرفی 
شدند. محمود آقایی افزود: مسابقه شطرنج جام رمضان در این شهرستان 
در ۲ گروه زیر ۸ سال با 1۰ شرکت کننده و باالی ۸ سال با ۳۰ نفر 
برگزار شد. وی اضافه کرد : این رقابت ها در پنج دور به روش سوئیسی 
در محل باشگاه شطرنج » رخ به رخ « برگزار شد. وی اضافه کرد: در 
رده زیر هشت سال میالد عباسی با پنج امتیاز مقام اول، رضا مودودی با 
چهار امتیاز و عرفان عسکری با چهار امتیاز و با امتیاز کمتر، مقام های 
دوم و سوم را کسب کردند. دبیر هیات شطرنج شهرستان قاینات اظهار 
کرد : در رده سنی باالی هشت سال نیز علیرضا اباذری با پنج امتیاز اول 
شد، محمد طالبی با چهار امتیاز دوم و علی چوپانی با چهار امتیاز و در 
مجموع با امتیاز کمتر مقام سوم را کسب کردند. آقایی اضافه کرد: در 
رده سنی باالی ۲۰ سال موسی جوهری بهترین شطرنج باز در بخش 
آقایان و عفت آشپززاده برترین شطرنج باز بخش بانوان معرفی شدند.

تیم وزنه برداری جوانان ایران قهرمان جهان شد

متوالی  دومین سال  برای  امتیاز  با ۴۲۳  جوانان کشورمان  ملی  تیم 
به قهرمانی این رده سنی در مسابقات جهانی ژاپن دست یافت. به 
به  که  جهان  جوانان  قهرمانی  برداری  وزنه  مسابقات  ایرنا،  گزارش 
میزبانی ژاپن از ۲5 خرداد آغاز شده بود، روز گذشته )۲ تیر( با رقابت 
وزنه برداران دسته 1۰5+ به اتمام رسید. گفتنی است؛ ۲۶5 شرکت 
وزنه  بانوان1۰۸  بخش  در  و  بردار  وزنه   157 مردان  )بخش  کننده 
بردار( از 5۰ کشور در این دوره از مسابقات حضور داشتند. در نهایت 
تیم وزنه برداری کشورمان با ۲ مدال طال، ۲ نشان نقره و ۲ برنز و کسب 
۴۲۳ امتیاز به قهرمانی رسید و تیم های ژاپن و چین دوم و سوم شدند.

تاثیر آنتی اکسیدان بدن
 در بروز دلواپسی ها

بروز پریشانی و دلواپسی در افراد اغلب با کاهش 
سطح آنتی اکسیدانهای بدن فرد ارتباط مستقیم 
دارد. در واقع مصرف مواد غذائی سرشار از آنتی 
اثرات  بروز  کاهش  باعث  تواند  می  اکسیدان 
پریشانی در افراد گردد و آرامش بیشتر روانی 

فرد را در بر خواهد داشت. در صورتیکه مدام 
دچار پریشانی و دلواپسی هستید حتماً با پزشک 
خود صحبت نمائید. اعمال تغییراتی در شیوه غذا 
خوردن اگر چه نمی تواند درمان کافی اضطراب 
و پریشانی باشد اما می تواند بسیار کمک کننده 
باشد. مثاًل مصرف: انواع لوبیا، سیب، گیالس، 
و  بلوبری  اخته،  ذغال  فرنگی،  توت  آلوها، 

تمشک، فلفل )ضد اضطراب( و گردو.

شما سیب شکل هستید یا گالبی شکل؟

شاید شما اصطالحی به نام چاقی سیبی شکل 
یا گالبی شکل را شنیده باشید. مسئله ای که 
عالوه بر تعریف متداول چاقی به ویژه از نظر 
نحوه  باشد،  می  مهم  فرد  سالمتی  بر  تاثیر 
باشد. شاید  بدن می  در  اضافی  تجمع چربی 
از افزایش چربی در بازوها، سینه، شکم  شما 

و یا در ناحیه ران خود شاکی باشید، ولی آنچه 
که در انواع مختلف تجمع چربی دارای اهمیت 
بیشتر می باشد، افزایش چربی به ویژه در ناحیه 
شکم و پهلوها است که رابطه مستقیم با میزان 
خطر ابتالی به بیماری های مختلف از جمله 
بیماری های قلبی عروقی ، دیابت و افزایش 
چربی های خون خواهد داشت. لذا اندازه گیری 
میزان چربی در این ناحیه دارای اهمیت خواهد بود.

هشدار پلیس فتا خراسان جنوبی در خصوص پرداخت آنالین زکات فطریه

شهروندان مراقب ترفند برخی کالهبرداران اینترنتی به بهانه جمع آوری فطریه باشند. پلیس فتا فا.ا. خراسان جنوبی با  اشاره به این 
مطلب افزود: باتوجه به نزدیک شدن به عید سعید فطر و پایان یک ماه عبادت و روزه داری، شاهد راه اندازی سایت ها و کانال ها و 
صفحات جعلی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی  توسط افراد کالهبردار تحت عناوینی از قبیل پرداخت فطریه، کفاره و غیره 
هستیم که این افراد با جلب اعتماد کاربران در فضای مجازی اقدام به کالهبرداری از آنان می کنند.  از این رو به شهروندان عزیز 
توصیه می شود:  افرادی که قصد دارند فطریه، کفاره روزه یا دیگر وجوهات شرعی خود را از طریق فضای مجازی یا تلفن بانک 
پرداخت کنند، می توانند فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق شرکت ها و مؤسسات شناخته شده در کشور که توسط رسانه های جمعی 
اعم از رادیو، تلویزیون و ... شماره حساب های رسمی آنان اعالم شده است، پرداخت و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حساب های 
نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنند. همچنین افرادی که قصد پرداخت فطریه یا کفاره روزه خود از طریق اینترنت بانک و 
سایت های معتبر کمیته امداد را دارند دقت داشته باشند تا در دام سایت های جعلی موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند و هنگام پرداخت، 
مواردی مانند بررسی آدرس اینترنتی و وجود گواهینامه ssl یا پروتکل امن انتقال اطالعات )https( را در نظر بگیرند. در نهایت در 
صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

چهارشنبه شب برخورد یک دستگاه پراید با شتر در محور بیرجند - طبس، ۳ مصدوم بر جای گذاشت. 

۴۰ نفر در تصادفات جاده ای خراسان جنوبی جان باختند

مهر-فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از فوت ۴۰ نفر در تصادفات جاده ای استان 
از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. سرهنگ حسین رضایی گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۳۲ فقره تصادف فوتی در جاده های برون شهری استان رخ 
داد که در این تصادفات ۴۰ نفر جان خود را از دست داده اند. وی از کاهش 1۴ 
درصدی تصادفات فوتی این مدت نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: تلفات 
تصادفات جاده ای نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۹ درصدی را 
نشان می دهد.  فرمانده پلیس راه استان به افزایش 1۴ درصدی تصادفات جرحی 
این مدت اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۴۸ فقره تصادف جرحی در جاده های 
استان به وقوع پیوست که این تصادفات ۶۲5 مجروح بر جای گذاشته است. به 
گفته رضایی در مجموع در این مدت ۴۹۹ فقره در محورهای برون شهری استان 
رخ داده است که نسبت به سال گذشته افزایش 1۲ درصدی را نشان می دهد.

فروش سکه های جعلی از طریق پیامک 

جام جم- رئیس پلیس آگاهی قم از دستگیری سه 
کالهبردار حرفه ای خبر داد و گفت: متهمان از طریق 
سکه های  ارائه  با  و  متعدد  افراد  به  پیامک  ارسال 
طالی جعلی یک میلیارد ریال کالهبرداری کرده 
پس  متهمان  افزود:  کرمی  احمد  سرهنگ  بودند. 
با  متعدد  افراد  به  سرگردان  پیامک های  ارسال  از 
موضوع فروش محدود تعدادی سکه طال و مجسمه 
طریق  این  از  و  شناسایی  را  خود  سوژه  زیرخاکی، 
این  در  اینکه  بیان  با  وی  می کردند.  کالهبرداری 
پرونده تاکنون پنج نفر شاکی شناسایی شده است، 
گفت: متهمان با قرار قانونی راهی زندان شده اند.

بهترین مواد غذایی 
 برای درمان سردرد

با این برنامه غذایی سالم بدون قرص و دارو 
سردردهای خود را تسکین دهید. گام اول: حذف 
هرگونه کافئین. گام دوم: حذف گوشت، لبنیات، 
بادام زمینی، شکالت، شیرینی ها برای مدت دو 
فنجان  یک  حداقل  خوردن  سوم:  گام  هفته. 

عدس،  )نخودفرنگی،  روز  در  گیاهی  پروتئین 
آجیل ها و مغزها، تخم شاهدانه یا غالت(. گام 
چهارم: خوردن یک فنجان از انواع کلم در روز. 
گام پنجم: خوردن ۲ ماده حاوی کاروتنوئید در 
روز)مصرف کاروتنوئید به موازات مصرف کلم ها 
یکی از موثرترین راه های پیشگیری از ترکیبات 
در  قرمز  و  چغندر  در  بنفش  از  التهابیست. 
گوجه فرنگی تا نارنجی هویج و زرد کدو تنبل(

 این مواد خوراکی دیر هضم هستند! 

برخی غذاها هستند که در اصطالح دیرهضم 
می باشند. یعنی غذاهای دیرهضم سخت تر از 
بقیه غذاها هضم می شوند و نباید در مصرف انها 
زیاده روی کرد. چون گاهی منجر به نفخ، رودل، 
اسهال و ... می شوند. برخی از نشانه های عدم 
هضم غذا عبارتند از: آروغ زدن )در اثر ورود هوا 

به معده(، باد شکم و نفخ. و بعضی از غذاهای 
دیرهضم عبارتند از: انواع لوبیا، کلم بروکلی و 
فروکتوز،  )شکالت(،  کاکائو  خام،  برگ  کلم 
محصوالت  چربی ها،  دار،  ادویه  غذاهای 
لبنی، قرص نعناع، میوه های خانواده مرکبات، 
شیرین کننده مصنوعی و فیبر زیاد )کال فیبرها 
دیر هضم هستند. برای همین می گویند کسانی 
که می خواهند الغر شوند باید فیبر بخورند(.

 درمان خانگی خار پاشنه 

زائده استخوانی در پاشنه پا که بسیار دردناک 
است و منجر به دشواری در راه رفتن می شود، 
غذایی  رژیم  پاشنه  خار  دارد.  نام  پاشنه  خار 
خاصی ندارد فقط اگر اضافه وزن دارید، باید 
را  ها  چربی  مصرف  کنید،  کم  را  خود  وزن 
محدود کنید، سبزی ها و میوه های تازه را در 

برنامه غذایی خود قرار دهید، نان های سبوس 
های  نوشابه  مصرف  از  کنید،  مصرف  دار 
اجتناب  ای  نشاسته  مواد  و  شیرینی  گازدار، 
مهم  کنید.  مصرف  ویتامین ث  بیشتر  کنید، 
است،  پاشنه  خار  پاشنه،  دردهای  ترین علت 
اما جالب اینجاست که این درد به علت خار بوجود 
نمی آید؛ در واقع درد را همان چیزی به وجود می 
آورد که باعث به وجود آمدن خار پاشنه است.

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

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

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

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

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

۳11۰۴

این شماره حتمًا ذخیره شود!

۰9۳61779۳59

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

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

 ایرانی و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423
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هیئت تیر وکمان استان خراسان جنوبی جهت ترم تابستان از بین عالقه مندان به این 
رشته در سراسر استان ثبت نام به عمل می آورد. عالقه مندان می توانند جهت

 ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به ادارات ورزش و جوانان شهرستان خود مراجعه
و یا با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند. 

شهرستان بیرجند  09031856165   
شهرستان قاین 09372872849 - آقای وضیع
شهرستان فردوس 09153357657 
شهرستان طبس 09138625872 - آقای غالمی
شهرستان سرایان  32881900 - خانم رمضانی

هیئت تیر وکمان استان خراسان جنوبی ثبت نام می کند

حامیان گرانقدر موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت  صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

در طلوع سپیده فطر، عیدانه های محبوب ازلی بر شما بندگان خوب خدا مبارک باد. این موسسه طبق روال سنوات گذشته آمادگی 
دارد با دریافت هدایای شما خوبان و توزیع بین نیازمندان واقعی جامعه دستان سخاوتمند شما را در دستان خدای متعال قرار دهد.

شماره حسابشماره کارتنام بانکنوع نذر
60379911995112330105543248003ملیفطریه عام

606373700001023968131134661731قرض الحسنه مهر ایرانفطریه سادات
5029081022043638400011117576831توسعه و تعاونکفاره روزه

 دعای خیر دل های پاک محرومان همراه همیشگی تان باد

آدرس: خیابان حکیم نزاری- حکیم نزاری 8 و 10 - پالک 4/123   تلفن: 05632225600 - 09155616521
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هوای خراسان جنوبی خنک می شود

ایرنا- کارشناس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: با تقویت سامانه پرفشار ّجوی، به تدریج با کاهش نسبی دمای هوا از شدت گرما کاسته 
خواهد شد. فاطمه زارعی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی حاکی است، سرعت وزش باد در منطقه افزایش می یابد و برای برخی مناطق استان وقوع 

پدیده گرد و خاک پیش بینی می شود . وی وضع جوی بیرجند تا ظهر شنبه را صاف گاهی با وزش تند باد و گرد و خاک ،به تدریج با کاهش شدت گرما ذکر کرد.

قدردانی نماینده ولی فقیه در استان
از حضور مردم در راهپیمایی قدس

گروه خبر- نماینده ولی فقیه در استان در بیانیه ای 
از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس 
تشکر کرد. در متن بیانیه آمده است: مردم روزه دار 
و مومن خراسان جنوبی در آخرین جمعه ماه مبارک 
در  حضور  با  ما  هموطنان  سایر  همانند  رمضان، 
راهپیمایی استکبارستیز روز جهانی قدس که نمادی 
از مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از مظلومان عالم 
است، بار دیگر با آرمان های امام راحل، شهیدان 
با  و  کردند  بیعت  تجدید  رهبری  معظم  مقام  و 
مشت های گره کرده و شعاری کوبنده خود انزجار 
آمریکای  صهیونیستی،  غاصب  رژیم  از  را  خود 
جنایت کار و حامیان آنها در منطقه اعالم کردند. الزم 
به ذکر است شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و 
در  نیز  مجلس  در  استان  مردم  نمایندگان  مجمع 
 بیانیه هایی جداگانه از حضور مردم قدردانی کردند.

بازسازی واقعه غدیر ادامه دارد

سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی  مسئول  قاسمی- 
انصارالرضا )ع( استان از برگزاری مراسم بازسازی 
»علی  داد.  خبر  امسال  غدیر  عید  در  غدیر  واقعه 
فرخنده« تصریح کرد که امسال نیز درمیان میزبان 
برگزرای این مراسم می باشد و تاکنون درشهرستان 
های مانند: نهبندان، بیرجند، قائن، سربیشه اجرا شده 
است. وی عنوان کرد که برای اجرای این نمایش 
حدود 300 میلیون تومان هزینه نقدی و غیرنقدی 
نیاز است و تیم این نمایش حدود 800 نفر می باشند. 
به گفتۀ وی در این نمایش تمام واقعه غدیر از ابتدا 

تا انتها به طور کامل بازسازی می شود.

نیروگاه 10 مگاواتی با کمک سرمایه گذاران 
خارجی در خوسف ساخته می شود

ایرنا- معاون فرمانداری خوسف از احداث نیروگاه 
خورشیدی 10 مگاواتی برق در این شهرستان تا 
توسط سرمایه گذاران خارجی خبرداد  پایان سال 
از  گذارانی  سرمایه  مشارکت  با  کرد:  عنوان  و 
کشورهای آفریقای جنوبی و کره جنوبی نیروگاه با 
حدود 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری در زمینی به 
مساحت 15 هکتار ساخته و عملیات اجرایی آن چند 
ماه آینده شروع می شود. قلی زاده به اعالم آمادگی 
گسترش  و  افزایش  برای  خارجی  گذار  سرمایه 
ظرفیت نیروگاه در فازهای بعدی اشاره کرد و یادآور 
شد: برق تولیدی به صورت تضمینی توسط دولت 
خریداری خواهد شد. وی تعداد اشتغال مستقیم این 
طرح را 50 نفر در دوره ساخت و 10 نفر پس از 
اتمام پروژه دانست و افزود: عملیات ساخت پروژه 

توسط شرکت ایتالیایی اجرا خواهد شد.

 ۹ میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای
  طرح جامع مالیاتی استان هزینه شد

گفت:  مالیاتی  امور  کل  اداره  سرپرست  تسنیم- 
اعتبارات  از  تومان  میلیارد   ۹ از  بیش  تاکنون 
آماده سازی  و  اداری  بهبود فضای  در جهت  ملی 
استان  این  در  مالیاتی  جامع  طرح  برای  ادارات 
خاطرنشان  پاک گهر  است.  شده  سرمایه گذاری 
داریم  آمادگی  استان  شهرستان   11 در  کرد: 
زیرساخت پروژه ها را آماده کنیم. وی یادآور شد: 
با توجه به اینکه خراسان جنوبی جزو استان های 
از لحاظ فضای فیزیکی و  اما  گروه چهارم است 

آماده سازی تجهیزات و سیستم ها آماده است.

۴۸ درصد پست ها در بخش قضایی 
خراسان جنوبی  بالتصدی است

گفت:  استان  دادگستری  کل  رئیس  تسنیم- 
خراسان  قضایی  بخش  در  بالتصدی  پست های 
در  تصدی  بال  پست های  و  درصد   ۴8 جنوبی 
بخش اداری ۶۴ درصد  است. صیفی در دیدار با 
گذشته  در سال  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  نماینده 
پرونده  به ۶۴ هزار و 8۶۶  استان  در دادگستری 
نفر   3 پرونده  هر  برای  اگر  افزود:  شد  رسیدگی 
به دادگستری استان مراجعه کنند نزدیک به یک 
چهارم مردم استان به دادگستری مراجعه کرده اند.

ارسال بیش از 1٦0 اثر
به دبیرخانه جشنواره شعر رضوی

از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  حسینی- 
ارسال بیش از 1۶0 اثر به دبیرخانه جشنواره ملی 
شعر رضوی جوانه ها تاکنون خبر داد و عنوان کرد: 
آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره 10 
این  برگزاری  به  اشاره  با  محبی  بود.  خواهد  تیر 
بین  جشنواره  پانزدهمین  راستای  در  جشنواره 
از  جاری،  سال  مرداد   ٩ در  رضا)ع(  امام  المللی 
مدت  در  خواست:  استان  فرهیختگان  و  شاعران 
باقیمانده تا اتمام مهلت قانونی جشنواره آثار خود را 

به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند. 

رژیم صهیونیستی به دنبال
برهم ریختن منطقه است

بیرجند،  شهرستان های  مردم  نماینده  تسنیم- 
رژیم  گفت:  مجلس  در  درمیان  و  خوسف 
صهیونیستی به دنبال برهم ریختن منطقه است. 
حجت االسالم عبادی در حاشیه مراسم راهپیمایی 
روز قدس اظهار کرد: با توجه به تحوالت منطقه 
و جریاناتی که اتفاق افتاده برخی مسائل از جمله 
حاکمان  و  سران  بر  صهیونیستی  رژیم  تسلط 
به خوبی  عربستان  و  عربی  از کشورهای  برخی 
روشن شده است. وی بیان کرد: این حضور مردم 
در راهپیمایی روز قدس مشت محکمی بر دهان 

استکبار جهانی و نوکران آنها در منطقه است.

قدس روز اتحاد و همدلی
مسلمین جهان است

اینکه همه  بر  تاکید  با  بیرجند  امام جمعه  مهر- 
تکلیف داریم تا قدس را آزاد کنیم، گفت: قدس 
روز اتحاد و همدلی مسلمین جهان اسالم است.

حجت االسالم رضایی بیرجندی با تاکید بر این 
که باید هماهنگ و همدل پشت سر والیت فقیه 
قرآن  روایات  و  آیات  طبق  افزود:  برداریم،  گام 

اختالف در جامعه مسلمانان و والیی معنا ندارد.

روز قدس روز مبارزه با استکبار و ستیز 
آشتی ناپذیر با آمریکا و اسرائیل است

رضوی  قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم  تسنیم- 
با بیان اینکه هیچگاه نمی شود با استکبار آشتی 
کرد گفت: روز قدس روز مبارزه با استکبار و ستیز 
آشتی ناپذیر با آمریکا و اسرائیل است. بختیاری در 
جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در مسجد امام 
انقالب  ابتدای  از  کرد:  اظهار  بیرجند  حسین)ع( 
تاریخ گواه می دهد که استکبار هیچ کاری نبوده 
ایران  و  انقالب  اسالم،  به  زدن  برای ضربه  که 
نکرده باشد. وی با فرستادن درود بر 2 هزار شهید 
حرم  مدافع  شهدای  بر  درود  و  جنوبی  خراسان 
افزود: حضور مقتدرانه شما امروز بیانگر اتحاد و 

حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

روز قدس نماد ظلم ستیزی ملت های 
مسلمان در برابر استکبار جهانی است

ایرنا- فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
ستیزی  ظلم  نماد  قدس  روز  راهپیمایی  گفت: 
ملت های مسلمان در برابر استکبار جهانی است. 
سرهنگ قاسمی در مراسم راهپیمایی روز قدس 
در شهرستان درمیان، افزود: امروز روز بیداری ملت 
های مسلمان تحت ظلم است، باید ظلم ستیزی 
وی  گفته  باشدبه  جهان  مسلمانان  همه  مساله 
استکبار جهانی به دنبال این است که مسئله قدس 
فراموش شود و جبهه مقاومت تضعیف شود، هدف 
ما نجات مردم و آرمان فلسطین است و برای این 
منظور هرگز دست از حمایت مردم مظلوم فلسطین 
بر نخواهیم داشت و به آنان ثابت خواهیم کرد در 

تمام شرایط در کنار شما هستیم.

استکبار جهانی به خود لرزیده است

امروز  اینکه  به  اشاره  با  طبس  جمعه  امام  مهر- 
ناامیدی به سر  صهیونیست ها در کمال ضعف و 
های  موشک  می لرزند،گفت:  خود  بر  و  می برند 
ایران اگر بخواهد و اراده کند تل آویو را در یک 
لحظه باخاک یکسان می کند. حجت االسالم سید 
ابراهیم مهاجریان در خطبه های آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان ا اشاره به این موضوع که اگر انسان 
در زندگی فردی و اجتماعی دقت نکند و دشمن را 
نشناسد دچار مشکالت متعدد می شود، عنوان کرد: 
دشمن با چهره و شعار دشمنی جلو نمی آید بلکه 

با لباس دوستی و خیرخواهی به صحنه می آید.

پیام راهپیمایی روز قدس سیلی
محکمی به مستکبران جهان است 

در  بشرویه  شهرستان  جمعه  امام  تسنیم- 
خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهار کرد: 
به  محکمی  سیلی  قدس،  روز  راهپیمایی  پیام 
ملت  و  کشورها  به  که  است  جهان  مستکبران 
محمد  حجت االسالم  می کنند.  ظلم  مظلوم 
مردم  حداکثری  حضور  کرد:  بیان  شمس الدین 
ایران در راهپیمایی نشان داد که اقدامات ناپسند 
مستکبران را محکوم و حامی کشورهای مظلوم 

است و  این امر را وظیفه خود می  داند.

فریاد مقابله با اسرائیل
یک فریاد جهان شمول شده است

تسنیم- امام جمعه درمیان در خطبه های نماز جمعه 
انقالب اسالمی  با خالقیت رهبرکبیر  اظهار کرد: 
اکنون ایران کانون حمایت از مظلومان جهان شده و 
فریاد مقابله با اسرائیل یک فریاد جهان شمول شده 
است. حجت االسالم حسینی با انتقاد صریح از برخی 
مواضع رئیس جمهور تاکیدکرد: تیم هیئت اجرایی 
انجام  باید در جهت  با هدایت رئیس جمهوری  و 
وظایف اجرایی کشور و برداشتن موانع و مشکالت 
مردم گام بردارد و اظهار نظر در مورد مسایل دینی 

را بر عهده علمای متخصص در دین گذاشته شود.

طرح تابستانی پلیس راهور در خراسان جنوبی آغاز شد

تشکیل تعاونی های بومگردی اولویت سال 96 در خراسان جنوبی

حسینی- شورای هماهنگی ترافیک استان و 
دومین کمیسیون اجرایی حمل  و نقل و سوانح 

رانندگی صبح پنجشنبه برگزار شد.
قرائت  با  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
دستورکارهای این جلسه از آماده سازی  15۶ 
باند دوم استان برای  از پروژه های  کیلومتر 
آسفالت خبر داد و عنوان کرد:  تکمیل و بهره 
نیازمند یک هزار و  از این پروژه ها  برداری 
۶۶0 میلیارد ریال اعتبار است. جعفری با بیان 
اینکه سال گذشته بالغ بر 117 کیلومتر باند 
رسیده  بهره برداری  به  استان  جاده های  دوم 
باندهای  از  کیلومتر   ۶0 اکنون  افزود:  است 
دوم آسفالت شده است که از این میزان 17 
کیلومتر مربوط به پروژه بیرجند- قاین و 10 
کیلومتر در محور دیهوک به راور است. وی 
با اشاره به این که اگر پیمانکاران همکاری 
کنند می توانیم ۴0 کیلومتر باند دوم را در هفته 
به  با توجه  افزایش دهیم اضافه کرد:  دولت 
تفویض ورودی فرودگاه به راهداری و حمل 
برگزاری  از  پس  شد  مقرر  جاده ای  نقل  و 
جلسه تخصصی و تحویل اسناد ملی پروژه به 

راهداری این ورودی بازگشایی شود.

طرح پنج روزه ممنوعیت تردد کامیون 
بالعکس  و  قاین   - بیرجند  محور  در 

اجرا می شود
رئیس پلیس راه نیز از اجرای طرح ممنوعیت 
تردد کامیون به جز مواد فاسد شدنی و سوختی 
در محور بیرجند - قاین و بالعکس به مناسبت 
ماه  تیر  چهارم  از  فطر  سعید  عید  تعطیالت 
خبر  محور  این  در  روز  پنج  مدت  به  جاری 
برون  به وضع تصادف  داد. سرهنگ رضایی 
شهری، تلفات و مجروحان ناشی از آن در طرح 

تابستانی سال ٩5 اشاره کرد و گفت: پارسال در 
زمان اجرای طرح تابستانی 507 فقره تصادف 
در جاده های برون شهری استان رخ داد که 
منجر به فوت 70 نفر شد. وی به شورا پیشنهاد 
نامحسوس  داد: 10 دستگاه خودروی کنترل 

اداره کل راهداری مانند سال های  از طریق 
گذشته  در دو بازه پیک طرح تابستانی 15 روزه 
ابتدایی و 15 روزه انتهایی اختصاص داده شود.

آغاز طرح ملی امداد و نجات تابستانه
مدیرعامل جمعیت هالل احمر نیز از آغاز طرح 
ملی امداد و نجات تابستانه در استان خبر داد 
این طرح به مدت ٩۴ روز در  و عنوان کرد: 
اشاره  با  خامسان  داشت.  خواهد  ادامه  استان 
بیان  امداد و نجات  پایگاه  باش 27  آماده  به 
کرد: از این تعداد 22 پایگاه ثابت، یک پایگاه 
واکنش سریع، سه پایگاه موقت و یک پایگاه 
نیز سیار خواهد بود. به گفته وی در این طرح 
2۶ دستگاه آمبوالنس و 1۶ دستگاه خودروی 
نجات بکارگیری شده و در هر شبانه روز 120 

نجاتگر در حال آماده باش خواهند بود.

۱۱ پایگاه امدادی فاقد »ست نجات«
بر  تأکید  با  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
ضرورت استفاده از »ست های امداد و نجات« 
ادامه داد: در زمان حاضر از 22 پایگاه امداد و 
نجات استان تنها 11 پایگاه دارای ست نجات 

است، عالوه بر این ست های موجود نیز بین 
10 تا 12 سال عمر دارند که باید تعویض شوند.

خدمات دهی۶۱ پایگاه اورژانس
به مسافران تابستانی

فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  معاون 
 ۶1 که  این  بیان  با  هم  پزشکی  های 
آماده  شهری  و  ای  جاده  اورژانس  پایگاه 
ارائه خدمت به مسافران هستند یادآور شد:  
نیروی  نفر   ۴00 امسال  تابستانی  طرح  در 
باش  آماده  پزشکی  های  فوریت  تخصصی 
بکارگیری  به  اشاره  با  عباسی  دارند.  کامل 
117 دستگاه آمبوالنس در این طرح، عنوان 
دستگاه  دو  طرح  این  در  همچنین  کرد: 
شوند  می  بکارگیری  آمبوالنس  اتوبوس 
بیرجند  و  فردوس  در  ها  اتوبوس  این  که 

مستقر خواهند بود. وی با تاکید بر این که 
شهرستان نهبندان نه اتوبوس آمبوالنس و 
نه بالگرد دارد درخواست کرد: یک دستگاه 
نظر  در  نهبندان  برای  آمبوالنس  اتوبوس 
گرفته شود. عباسی با اشاره به این که مسیر 
راور به عرب آباد فاقد ایستگاه اورژانسی به 
دلیل عدم وجود آب و برق در منطقه مورد 
نظر برای احداث ساختمان است ادامه داد: 
باید مشکالت پیش  راستا مسئوالن  دراین 
رو را برطرف کنند تا ساختمان اورژانس در 
آن مکان هم احداث و مستقر شود. به گفته 
وی همچنین دو بالگرد اورژانس هوایی در 
بیرجند و طبس وجود دارد که دراین طرح 

بکارگیری می شوند.

۴۷۱ راننده متخلف جریمه شدند
استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
هم با اشاره به معضل فروشندگان سیار در 
شهرها، بیان کرد: برای جلوگیری از حضور 
جریمه  متخلف  راننده   ۴71 خودروها  این 
تردد  به  همچنین  رضایی  سرهنگ  شدند. 
مجاز  غیر  سنگین  نقلیه  وسایل  توقف  و 
برای  افزود:  و  کرد  اشاره  شهری  معابر  در 
سال  در  خودروها  این  حضور  از  جلوگیری 

جاری 857 راننده متخلف جریمه شد.

تردد خودروهای دولتی در جاده ها
فقط با مجوز

با  این جلسه  در  نیز  استاندار  معاون عمرانی 
تابلوهای هشداری،  باید نصب  این که  بیان 
و  اصالح  اصلی،  معابر  روشنایی  و  آسفالت  
در  رانندگی  و  راهنمایی  های  تابلو  مرمت 
اولویت کاری دستگاه های مربوطه قرار گیرد 

ترددهای  در  مشکالت  از  یکی  کرد:  عنوان 
این  و  است  دولتی  خودروهای  از  استفاده 
اداره  مجوز  و  هماهنگی  با  باید  خودروها 
حمل و نقل جاده ای در جاده ها تردد کنند. 
فرهادی ادامه داد: با هماهنگی شهرداری و 
دستی  صنایع  های  بازارچه  فرهنگی  میراث 
در ورودی شهرها ایجاد شود چرا که عالوه 
بر کمک به اقتصاد منطقه، انگیزه ای برای 
استراحت و رفع خستگی رانندگان می شود. 
کنترل  دستگاه خودرو  اختصاص 10  از  وی 
تردد  افزود:  و  داد  پلیس خبر  به  نامحسوس 
راه های استان با گذشته متفاوت است باید 
ارتقا راه های استان در دستور کار قرار گیرد.  
فرهادی با بیان اینکه برای خرید ست امداد و 
نجات اعتباراتی طی روزهای آینده اختصاص 
می یابد، خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت 
ترافیکی بیرجند چهارشنبه بازار است که برای 
رفع آن باید این بازار در دو قسمت غرب و 

شمال شهر تقسیم شود. 

در حاشیه:
قرائی رئیس شورای اسالمی استان در این 
جلسه با بیان این که چرا در سنوات گذشته 
بود  نشده  قائن   - بیرجند  باند  به  توجهی 
کند  می  عنوان  مجلس  نماینده  کرد:  تاکید 
هنگام ورود به این جاده دعا می خواند، چرا 

در گذشته اتفاقی نیافتاده بود؟
فرهادی با اعالم تذکر که جای این سخنان 
کرد:  عنوان  پاسخ  در  نیست  جلسه  این  در 
نمایندگان  برخی  فشار  دلیل  به  گذشته  در 
از طرف  این جاده  آن زمان، دوبانده کردن 
خراسان رضوی شروع شده بود و فقط مردم 

استان ما ضرر کردند.

از  انتظامی استان  قاسمی-  فرمانده نیروی  
افزایش 2 درصدی تصادفات در سال جاری 
خبر داد و افزود: این میزان تصادفات نسبت به 
مدت مشابه سال قبل می باشد اما تعداد فوتی 
روز  شجاع«  »مجید  است.  یافته  کاهش  ها 
پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران تصریح 
کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون ۴0 نفر 
در استان بر اثر تصادفات جاده ای جان خود 
از دست دادند، که سال گذشته در همین  را 
مدت 55 نفر فوت شده اند. وی توجه نکردن 
به رعایت فاصله طولی، انحراف به چپ، خواب 
آلودگی و خستگی را جزو بیشترین عوامل بروز 
تصادفات جاده ای در استان دانست و ادامه داد: 

تمام تالش ما این است که میزان تصادفات در 
استان را کاهش و به حداقل ممکن برسانیم. 
پلیس  تابستانی  ترافیک  طرح  وی  گفتۀ  به 
راهور از ابتدای تیر همزمان با سراسر کشور 
در استان آغاز شد و تا پایان شهریور ادامه دارد. 
فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد که در این 
در  راه  پلیس  مجموعه  تمامی  زمانی،  مدت 
معابر درون و برون شهری با همکاری دستگاه 
های امدادی و خدماتی نسبت به تقویت تیم 
های خود و حضور گسترده تر در محورهای 
مورد نظر مستقر می شوند. »شجاع« اظهار 
کرد که عالوه بر  پلیس راه و راهور استان، 
دستگاه های مختلف به ویژه سازمان حمل و 

نقل و راهداری، اورژانس، هالل احمر و سایر 
واحدهای امدادی و خدماتی آماده باش هستند.

معابر را 98 تیم محسوس
و نامحسوس  پوشش می دهند

وی عنوان کرد که تعداد 23 تیم نامحسوس و 
75 تیم محسوس در مدت اجرای طرح ترافیک 
تابستانی معابر درون و برون شهری استان را 
پوشش می دهند. به گفتۀ وی سال گذشته 70 
نفر از هم استانی ها در مدت زمان اجرای طرح 
تابستانی در تصادفات جاده ای فوت کردند و 
امید است امسال این تعداد به حداقل برسد. 
فرمانده نیروی انتظامی خطاب به مسافران و 

هم استانی ها که در ایام تابستان قصد مسافرت 
دارند، توصیه کرد: رانندگان با توجه به دستورات 
پلیس و قوانین مربوط، سفر ایمنی را برای خود 
و خانواده هایشان رقم بزنند، قطعا برخورد الزم 
توسط مجموعه پلیس در این زمینه نیز انجام 
خواهد شد. »شجاع« با اشاره به اینکه تعداد 
جاده  در  تخلف  ثبت  و  کنترل  دوربین   ۴7
بیان  است،  فعال  استان  مواصالتی  های 
نیز  سیار  های  دوربین  همچنین  که  کرد 
برای کنترل تخلفات جاده ای فعال خواهند 
بود. وی نسبت به رعایت قوانین و مقررات 
داد  هشدار  استان  روستایی  محورهای  در 
محورهای  در  که  کسانی  کرد:  تصریح  و 

روستایی استان تردد می کنند نیاز به رعایت 
این  در  دارند چون  و مقررات  قوانین  بیشتر 
بوده  باال  گذشته  سال  تلفات  میزان  معابر 
و  خیز  حادثه  نقطه   72 وی  گفتۀ  به  است. 
مستعد حادثه در استان شناسایی شده اند و 
با همکاری مجموعه حمل و نقل و راهداری 
بیشتر این معابر پوشش داده می شوند و امید 
است تا پایان تابستان امسال مشکالت این 

معابر برطرف شود.

تاکید معاون عمرانی استاندار بر ایجاد بازارچه های صنایع دستی در ورودی شهرها

افزایش 2 درصدی تصادفات در سال جاری

برزجی-  نخستین ستاد هماهنگی و توسعه 
تعاون استان در سال 13٩۶عصر روز چهارشنبه 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حضور  با 
جنوبی  خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و 
هتل  در  تعاونی  و  دولتی  بخش  مدیران  و 

کوهستان بیرجند برگزار شد. 
و  کار  تعاون،  مدیرکل  جلسه  این  ابتدای  در 
رفاه اجتماعی استان با ارایه عملکردی از حوزه 
تعاون در دولت تدبیر و امید گفت: به تعاون 
نمی توان صرفا با نگاه اقتصادی نگریست بلگه 

نگاه به تعاون توسعه عدالت اجتماعی است. 
سنجری با بیان اینکه بیشترین آسیب تعاون 
در اذهان مردم ناشی از عملکرد مسکن مهر 
در استان اتفاق افتادادامه داد: طبق قانون باید 
تا پایان برنامه ششم توسعه 15 درصد از حجم 
دولت کاهش پیدا کند که برای تحقق این امر 

بخش تعاون بهترین ظرفیت خواهد بود. 
استان   اجتماعی  رفاه  و  ، کار  تعاون  مدیرکل 
توصیه کرد: مدیران دولتی با خرید خدمات از 
بخش های تعاونی در رونق این بخش اثر گذار 
باشند. سنجری همچنین اذعان کرد: در صورت 
جذب حداقل 7 فارغ التحصیل در تعاونی می 

توان از یارانه و تسهیالت استفاده کنند. 
وی تشکیل تعاونی های بومگردی را از اولویت 

تشکیل  گفت:  و  کرد  اعالم   ٩۶ سال  های 
سرمایه  جذب  با  عام  سهامی  های  تعاونی 
های کالن، تعاونی فارغ التحصیالن دانشگاه 
تقویت تعاونی های سرپرست خانوارو استفاده 
از منابع صندوق کارآفرینی امید برای تعاونی 
بخش  های  برنامه  دیگر  از  روستایی  های 
تعاون استان در سال ٩۶ می باشد. مدیرکل 
تعاون و رفاه اجتماعی استان  همچنین تشکیل 
تعاون های گلخانه ای را جزو دیگر اولویت ها 
برشمرد و افزود: توسعه دهستان ها از طریق 
امالک  و  اراضی  مدیریت  و  سازندگی  بسیج 
بنیاد مستضعفان در قالب تعاونی نیز در سال 

٩۶ با جدیت دنبال می شود. 

مدیران استانی باید  به دنبال تبصره
و ماده به نفع بخش تعاون باشند

اسد زاده رئیس اتحادیه مرزنشینان استان نیز 
عمده مشکالت بخش تعاون را ، عدم اعمال 
معافیت های مالیاتی ،کمبود نقدینگی و سرمایه 
دولت  و  مردم   نکردن  و حمایت  در گردش 
از بخش تعاون عنوان کرد. جهانی دبیر اتاق 
تعاون نیز با انتقاد از دیدگاه منفی مدیران به 
بخش تعاون اظهار کرد: مدیران استانی باید 
به دور از تنگ نظری به دنبال تبصره و ماده 

به نفع بخش تعاون باشند. وی تحقق سهم 25 
درصد تعاون در اقتصاد کشور را در گرو حمایت 
جدی بخش دولتی از تعاون عنوان کرد. جهانی 

همچنین اظهار کرد: بخش تعاون می تواند از 
خام فروشی مسکن جلوگیری کند. 

ترسیب کربن سربیشه
الگوی جهانی در حوزه تعاون

نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزیداری 
نیز با اشاره به عملکرد موفق تعاونی ها در پروژه 
ترسیب کربن گفت: در این تعاونی ها شاهد 
مشارکت توامان زنان و مردان با تنوع فعالیت 
ها هستیم. وی استفاده از ظرفیت های موجود 
محلی و زنجیره کامل تمام فعالیت ها در تعاونی 

های تحت پوشش پروژه ترسیب کربن را دیگر 
مزیت های این پروژه عنوان کرد و افزود: در 
سند ملی سازمان ملل که هفته گذشته رونمایی 

شد پروژه ترسیب کربن سربیشه جزو 10 پروژه  
برتر بود که در تراز بین المللی الگو شده است. 

آمادگی جهاد کشاورزی
برای تشکیل تعاونی زراعت و باغبانی 
نماینده جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه در 
برنامه ششم توسعه باید شاخص های توسعه 
یابد  افزایش  درصد   5 به  روستایی  جامعه 
بخش  در  ها  تعاونی  بیشترین  اکنون  گفت: 
از  همچنین  وی  دارند.  فعالیت  کشاورزی 
آمادگی جهاد کشاورزی برای تشکیل تعاونی 

در بخش زراعت و باغبانی خبر داد و افزود: 
مالی  منابع  تامین  به  مشروط  امر  این  البته 
نیز  است. رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی 
با اشاره به فعالیت 30 تعاون در حوزه صنایع 
دستی استان گفت: متاسفانه این تعاونی ها 
و طی  دارند  فعالیت  بسیار ضعیف  در سطح 
نفر  یک  نشدند  موفق  هنوز  گذشته  سال   3
را برای شرکت در نمایشگاه ها معرفی کنند.

تعاون با رویکرد
کارآفرینی و اشتغال دنبال شود

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  سرفرازی   
استاندار نیز در این جلسه تاکید کرد: باید بخش 
تعاون با رویکرد کارآفرینی ، اشتغال و فعالیت 

های دانش بنیان در استان دنبال شود. 
وی با بیان اینکه فرهنگ تعاون باید در بین 
مردم و مدیران تقویت شود اظهار کرد: تعاونی 
ها برای حرکت در بستر اقتصادی باید مهارت 

و توانمندی های الزم را کسب کنند. 
سرفرازی خواستار به روز رسانی فعالیت تعاونی 
ها شد و افزود: این فعالیت های باید طبق نیاز 
روز و با رویکرد دانش بنیان باشد. وی توصیه 
قدرت  تعاونی  های  اتحادیه  در  مدیران  کرد: 

چانه زنی خود را ارتقا دهند.

عکس: غالمی

عکس: حسینی

عکس:اینترنت

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
از طریق سامانه  بهار96  افزوده دوره  ارزش  بر  مالیات  اظهارنامه  الکترونیکی  ارائه  مهلت 

www.evat.ir حداکثر تا 15 تیرماه 1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  
152٦ مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی
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امام محمد باقر علیه السالم فرمودند:
ال َفضیلََة کالِجهاِد ، وال ِجهاَد کُمجاَهَدِة اَلَهوی؛

فضیلتی چون جهاد نیست ، و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست.
)تحف العقول ص 286(

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی

                                   برند  ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

د مدت
ط بلن

ا اقسا
 ب

ـاهـه
12 م

 

شناسه ملی : 10360003553  شماره ثبت: 52  تاریخ انتشار: 1396/4/3
به اطالع کلیه اعضای شرکت )شاغل و بازنشسته( )ساکن یا شاغل در شهرستان های 
بیرجند ، خوسف ، سربیشه و درمیان( می رساند: مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
چهارشنبه 1396/4/14 ساعت 18 در محل سالن اداره آموزش و پرورش بیرجند ابتدای 
سجادشهر برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود راس روز و ساعت مقرر در جلسه 
مذکور برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات جلسه اصالتا یا وکالتا حضور بهم رسانند. 
توصیه مهم: همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه و دفترچه عضویت الزامی است

آن دسته از اعضایی که به هر دلیلی خود نمی توانند در جلسه حضور یابند به همراه 
وکیل خود شخصا با ارائه کارت شناسایی معتبر به دفتر شرکت در ساعت اداری )8 الی 
از تاریخ  14( مراجعه نموده و برای دریافت وکالت نامه رسمی ظرف مدت یک هفته 
انتشار آگهی اقدام نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و غیر عضو یک رای می 
باشد. بدیهی است وکالت نامه های دست نویس، فرم وکالت بدون مهر و شماره ثبت دفتر 
شرکت فاقد اعتبار است. متقاضیان سمت بازرسی برای سال مالی 1396 ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ انتشار آگهی برای ثبت نام و تکمیل پرونده با ارائه اصل مدارک )شناسنامه  
کارت ملی- یک قطعه عکس 4×3 - حکم کارگزینی برای شاغلین و عدم سوءپیشینه 
برای بازنشستگان( در ساعت اداری به آدرس دفتر شرکت )پاسداران 18( مراجعه فرمایند. 

ثبت نام بازرسی و تعیین وکالت بعد از تاریخ اعالم شده پذیرفته نخواهد شد
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
طرح و تصویب صورت های مالی 1395 )ترازنامه - عملکرد سود و زیان سال مالی 1395(

طرح و تصویب لیست بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1396
تعیین میزان استرداد سهام در سال مالی 1396

انتخاب بازرسین برای سال مالی 1396 )3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل(

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 1396
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

قابل توجه توریست ها ، راهنمایان تو ر و افرادی که می خواهند
 انگلیسی را در کوتاه مدت کاربردی بیاموزند

آموزشگاه کیاست برگزار می کند:
آموزش زبان انگلیسی و عربی گردشگری و هتلداری

مقدماتی - متوسطه - پیشرفته
با مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

* آموزش مکالمه انگلیسی کاربردی
* یادگیری لغات و عبارات مرتبط با توریست و گردشگری و ضرب المثل های انگلیسی

* آموزش نکات گرامری ضروری
* آموزش تلفظ صحیح

* تکنیک تمرین و تکرار جهت به خاطر سپاری
* مرتبط بودن موضوعات دوره از مقدماتی تا پیشرفته

* آشنایی با اصطالحات تخصصی در مسافرت های خارجی
* دریافت گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی

آدرس: خیابان طالقانی، طالقانی 16 - طبقه اول  تلفن: 32236080

بار در استان
برای اولین 

فروشـی یـا معاوضـه 
 ملک تجاری پنج طبقه با 5 سند مجزا و ششدانگ دارای کلیه امتیازات 
خیابان  حاشیه  معلم  بلوار  بیرجند  نقطه  بهترین  در  واقع  مستقل 
فردوسی در پنج سقف: )زیرزمین تجاری - همکف مغازه تجاری - سه 

طبقه واحد تجاری باالی مغازه( با زیر بنای293 متر   09151613680

َما تُعیُن تُعاُن آن گونه که یاري مي کني ، یاري مي شوي   امام علي )ع( 
پیشاپیش ضمن تبریک عید سعید فطر و قبولی طاعات و عبادات به اطالع 
همشهریان ارجمند می رساند:  100 پایگاه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع()خانه 
300 معلول عقب مانده ذهنی و جسمی( در محل مصلی نماز جمعه و سطح 

شهر آماده دریافت زکات فطریه همشهریان عزیز می باشد. 
ضمنا جهت رفاه حال عموم مردم شریف بیرجند پایگاه سیار این موسسه در 
ایام عید سعید فطر ،پذیرای اعانات شما نیکان می باشد. فقط کافی است در هر 

ساعت از شبانه روز با شماره 09153636314 تماس حاصل فرمایید.  

شماره حساب های موسسه :

بانک ملی شعبه حکیم نزاری:
0105625232002   
بانک توسعه تعاون :

4000-317-1647394- 1 
شماره کارت بانک پاسارگاد:
5022291900043355 

تلفن: 32252050 -32252060    
دورنگار: 056-32252070

www.tavanaliakbar.ir :سایت
بیرجند- شهرک شهید مفتح- خیابان شهید شهاب  

موسسه خیریه توانبخشی
 حضرت علی اکبر)ع(

توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند
مؤسسه خیریه و توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

آدرس پایگاه های مستقر در سطح شهر:
 میدان ابوذر-  میدان امام  امام خمینی)ره(- سه راه اسدی  -  مسجد 
آیت ا... آیتی- تقاطع شهید برگی- صمدی- میدان طالقانی-  میدان 
امام  حسین )ع( - میدان شهدا - بیمارستان امام رضا )ع( - سه راه 
معلم-  چهار راه فرهنگیان- چهار راه قنادی طوس- پارک آزادگان  
میدان ولی عصر )عج( - خیابان نارنج  - خیابان زعفرانیه-  پمپ 
آباد  -  میدان قدس-  بازرسی دشت علی  بنزین شعله - ایست 
پاسداران- چهارراه شهید  بنزین  پمپ  اجتماعی-  تامین  چهارراه 
میدان  اول مدرس- چهارراه دوم مدرس-  میدان  صیاد شیرازی- 
سوم مدرس - تقاطع 15 خرداد   میدان جماران - میدان توحید- 
چهار راه دوم توحید- میدان تمنای باران- ورودی سجادشهر- میدان 
اول سجادشهر- میدان دوم سجادشهر  - میدان سوم سجادشهر-  
پل  از  جعفر)ع(مهرشهر)بعد  بن  موسی  خیابان  کاشانی-  سپیده 
فلکه(- مهرشهر)خیابان ولی عصر )عج((  مهرشهر)مسجد( - میدان 
فرودگاه - میدان آزادی- ترمینال - پلیس راه-  بلوار شعبانیه -  نیرو 
هوایی -  کارگران-  بلوار جوادیه - پمپ بنزین معصومیه- میدان ابن 
حسام خوسفی  - چهارراه  شهدای عبادی)میدان دام(- بلوار صنعت 

و معدن- چهکند- امیرآباد  - حاجی آباد- حسین آباد

پایگاه های میادین اصلی شهر  تا 3 روز بعد از عید سعید فطر
 )صبح و عصر( مستقر می باشد

  روابط عمومی موسسه

آری ، این خاک مقدس موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( است


