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  7 طرح صنعتی امسال 

در استان افتتاح می شود 
قاسمی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از افتتاح 7 طرح صنعتی  در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این طرح ها با سرمایه گذاری 
بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۲ هزار نفر به بهره برداری می رسد. به گفته وی فاز نخست فوالد قاین وکک طبس از جمله این 
طرح هاست . »داوود شهرکی« در میزگرد خبری روز گذشته  بیان کرد : خراسان جنوبی از بخشودگی ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن سنگ های 
تزیینی بهره مند شده است.  وی   اظهار کرد که طی دو هفته آینده فراخوان مزایده ۲۰۰ محدوده اکتشافی در استان داده خواهد شد، تا ذخایر 
معدنی جدید کشف شود و تعداد 4۰ معدن هم آماده واگذاری از طریق فراخوان مزایده می باشند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
از پرداخت ۲۰ میلیارد تومان به ۲۵ واحد تولیدی در سه ماهه امسال خبر داد و افزود: امسال انتظار داریم رقم تسهیالت نسبت به سال 9۵ بیشتر 
باشد. »شهرکی« تأکید کرد: پرداخت تسهیالت در طرح رونق تولید برای حفظ و افزایش تولید واحدهایی است که بازار فروش دارند ولی مشکل 
نقدینگی دارند. وی تصریح کرد: تاکنون با اجرای این طرح در استان ۲ هزار شغل تثبیت و ۲6۰ شغل ایجاد شده است. به گفتۀ وی امسال هم 
 طرح رونق تولید ادامه دارد و در سال گذشته بیش از 7۰۰ واحد تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی در آن ثبت نام کردند .... ) ادامه خبر در صفحه 7 (

سرمقاله

        “متاستاز” طالق 
در استان

 صفحه ۷

       مشکل اداری بخش خصوصی 
نشانه ضعف در بخش دولتی است

 صفحه ۷

گالیه قاری بین المللی
 از عدم حمایت مسئوالن

صفحه ۷

ورود گندم با کیفیت یک،
 از سایر استانها به خراسان جنوبی 

صفحه ۷

 آبرسانی سیار 
به 78 روستای سربیشه

صفحه  ۷

هزینه کرد میلیاردی 
برای مهدکودکی های محروم استان

صفحه ۷

 حاشیه ایجاد نکنند تا به آن ها توهین نشود! / واکنش  وزیر ارشاد به شعار علیه رئیس جمهور / دستور دادستانی برای شناسایی توهین کنندگان به رئیس جمهور / وزیر کشور: نمی دانم منظور آقای رئیس جمهور از دولت تفنگدار چیست /  عده ای با حرکات خود خوراک  تبلیغاتی علیه نظام درست کردند / آیت ا... نوری همدانی: فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای دشمن خیانت است     /صفحه 8

سیدرضا اکرمی:
منشاء توهین به مقامات 

اقدامات احمدی نژاد است 

باهنر:
۴۰ درصد اصولگرایان 

مزاحمت ایجاد نمی کنند

مهرداد بذرپاش:  
هیچ کس از شعار 

علیه رئیس جمهور دفاع نمی کند

رضایی:
 مردم از نظارت بر برجام 

راضی نیستند

حمید ابوطالبی: 
روحانی دوقطبی سازی را

 به مصلحت نمی داند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

زکات فطره، چرا؟

* حسینی

بشر  زندگی  برای  جامع  ای  برنامه  اسالم  دین 
است فلذا احکام آن همه ی امور زندگی انسان را 
در بر می گیرد. یکی از این امور اقتصاد و معیشت 
مسلمین است. با نگاهی به کالم معصومین )ع( می 
 توان اهمیت زیاد اقتصاد در اسالم را متوجه شد.
ال  من  فرمایند:  می  )ص(  خدا  رسول  که  آنجا 
معاش له ال معاد له. یعنی هر کس که معشیت 
نداشته باشد آخرت هم نخواهد داشت بنابراین از 
نگاه اسالم رفاه و سعادت دنیوی نه تنها مذموم 
اخروی  سعادت  برای  ای  مقدمه  بلکه  نیست 
است. به همین خاطر در دین اسالم برخی احکام 
رنگ و بوی اقتصادی دارد مانند: خمس، زکات 
ربا  شدید  مستحب،حرمت  و  واجب  انفاق  فطره، 
اقتصاد  به  این احکام مستقیما  و اسراف.همه ی 
ی  ریشه  میتوان  و  شود  می  مربوط  معاش  و 
رعایت  در  را  اقتصادی  مشکالت  از  برخی 
با  یافت.  احکام  این  به  توجهی  بی  و  نکردن 
عنایت به نزدیکی این .... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

همکار عزیز و استاد گرانقدر

 جناب آقای فریدون بهروان
گرچه سخن گفتن و تقریر کالم از ارزش های سالیان 

متمادی فعالیت سازنده جناب عالی، آسان نخواهد بود
اما اکنون که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اید

 ضمن تشکر و قدردانی شایان از زحمات بی بدیل شما
 از درگاه احدیت دوران بازنشستگی سرشار از موفقیت
 و سالمتی در کنار عزیزان تان را مسئلت می نماییم.

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصه : خرید خدمات مراقبت های اولیه سالمت حاشیه شهرها و شهرهای باالی 20 هزار جمعیت )بیرجند- قاین- طبس- فردوس(

شرایط شرکت در مناقصه : کلیه شرکت هاي خدمات بهداشتي درماني داراي مجوز از کمیسیون ماده 20 و داراي صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
محل و مدت انجام کار : شهرهای قاین- طبس - فردوس یک سال و بیرجند 6 ماه

مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه: الف( واریز مبلغ 150/000ریال به ازای هر یک از مناقصات به شماره حساب 21۷816219800۷ بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات 
 http://iets.mporg.ir : نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 
نوع تضمینتضمین شرکت درمناقصه)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

ضمانت نامه معتبر بانکي یا چک تضمین شده بانکي یا واریز نقدي 53/7۰۰/۰۰۰خرید خدمات مراقبتهای اولیه سالمت بیرجند96-17
وجه به حساب شماره 26۴3856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند

 به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
35/۰۰۰/۰۰۰خرید خدمات مراقبتهای اولیه سالمت قاین96-18
2۴/۰۰۰/۰۰۰خرید خدمات مراقبتهای اولیه سالمت طبس96-19
25/7۰۰/۰۰۰خرید خدمات مراقبتهای اولیه سالمت فردوس96-2۰

مهلت خرید اسناد : از تاریخ 96/04/04 لغایت 96/4/08 مهلت تحویل اسناد : 96/4/19 محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.
محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه - مورخ 96/4/20 ساعت 9 صبح

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات بهداشتی درمانی دانشگاه می توانید عدد 20 را به شماره 30004848۷۷ ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

       آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي(
                                     شماره های ) 17-96 الی 96-20(

جناب آقای مهندس محسن شخم گر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

ریاست اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی شهرستان بيرجند
 که نشان از تعهد و پشتکار شما می باشد، تبریک عرض نموده

 از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را خواستاریم. 
شرکت سيمان باقران

فطر  سعید  عید 
وند خدا شایسته  و  صالح  بندگان  گرفتن  مزد  زمان 

باد مبارک  واقعی  داران  روزه  و  سرفراز  مسلمین  رب  صنایع کاشی نيلوفر 

پیشاپیش ضمن تبریک عید سعید فطر و قبولی طاعات و عبادات هم استانی های عزیز
بر اساس مصوبات شورای عالی زکات و نظر به فتاوای مراجع عظام تقلید پیرامون پرداخت 
زکات فطریه به کمیته امداد امام خمینی )ره( به اطالع می رساند: ادارات تابعه، مراکز 
نیکوکاری و همچنین پایگاه های این نهاد مستقر در مصلی های نماز عید فطر، میادین، معابر 
و مساجد سراسر استان آماده دریافت وجوهات شرعیه )فطریه، کفاره، فدیه و...( شما امت 

خداجو  و مومنین روزه دار جهت کمک به نیازمندان و ایتام تحت حمایت می باشد.

پرداخت الکترونيکی : 056#*8877*
شماره حساب: 0102102891005 نزد بانك صادرات مرکزی بيرجند
معاونت توسعه مشارکتهای مردمی کميته امداد امام خمينی )ره( خراسان جنوبی

جناب آقای هادی بایی  پرسنل محترم شهرداری منطقه 1 
 درگذشت پدر بزرگوارتانکربالیی محمد بایی را خدمت شما تسلیت عرض می نمایم.

سيد علی موسوی خواه

فروشگاه رایان پرداز نوین فروش انواع کامپیوتر، لپ تاپ،کنسول بازی 
به صورت نقدو اقساط    فروش انواع لوازم جانبی با کیفیت و گارانتی معتبر

آدرس: معلم 45          32420063 - دره گی

مدیریت ، پرسنل ، اساتيد و دانشجویان دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبی

آگهی فراخوان پيمانکاران
شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران
شرح در صفحه 2

برگزاری دوره آموزشی دارویار )نسخه پيچی(

توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی

)تنها مرجع دارای مدرک معتبر برای به کارگیری 
آموزش دیده ها(

مراجعه برای ثبت نام: بیرجند - خیابان طالقانی
روبروی طالقانی 17 - داروخانه دکتر محمدی
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آخرین مهلت ثبت نام در چهارمین آزمون استخدامی

استخدامی  آزمون  چهارمین  در  نام  ثبت  برای  داوطلبان  گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  نیوز-  جهان 
مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور ثبت نام تا روز دوشنبه ۵ تیر ماه مهلت دارند. دکتر حسین توکلی افزود: تاکنون ۸۹ 
کردند. ثبت نام  کشور  اجرایی  دستگاه های  فراگیر  مشترک  استخدامی  آزمون  چهارمین  در  برای شرکت  داوطلب  و ۵۵۱  هزار 

سرمقاله

) ادامه سرمقاله ( روحی خوبی به فرد پرداخت کننده  می 

از افسردگی ها که امروزه رایج  دهد که می تواند 
شده جلوگیری کند.امروزه برخی روانشناسان غربی 
برای درمان افسردگی به بیماران توصیه می کنند 
که مشکالت نیازمندان را رفع کنند تا حس مفید 
بودن به آن ها دست بدهد و اوضاع نابسامان روحی 
شان درمان شود.به صراحت می توانم بگویم اگر 
احکام مالی و اقتصادی اسالم بخوبی اجرا شود و 
ما  اقتصاد  گردد  دوری  ربا  بخصوص  محرمات  از 
بر  اسالم  مبین  دین  تاکیدات  شود.  می  گلستان 
مساله ی اقتصاد ما را به این امر رهنمود می کند 
که با اجرای صحیح احکام الهی و دوری از محرمات 
الهی بخصوص ربا و اسراف اقتصاد ایران اسالمی 
را قوی و قوی تر کنیم.عناوین اقتصادی چند سال 
اخیر توسط مقام معظم رهبری بخوبی نشان می 
دهد که ما امروز به مجاهدان اقتصادی نیاز داریم 
تکمیل  را  کشور  امنیت  مدافعان  مجاهدت  تا 
برخیز. است،  و تالش کردن  برخاستن  کنند.وقت 
معاش ال  از  بعد  گفت  معاد  ال 
فاش کار،  و  سعی  اسرار  شود  تا 
تالش کردن  دیگران  معاش  بر 
معاش ال  و  معاد  ال  روح  هست 

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه 
آزمون سراسری سال 96

سازمان  اطالعیه  گفت:  توکلی  حسین  میزان- 
سنجش درباره تاریخ برگزاری، نحوه پرینت کارت 
و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری 
سال ۹۶ از امروز یکشنبه ۴ تیرماه ۹۶ به روی سایت 
افزود: کارت  قرار می گیرد. وی  سازمان سنجش 
 شرکت در این آزمون از روز یکشنبه ۱۱ تیرماه ۹۶

و  می گیرد  قرار  سازمان سنجش  سایت  روی  به 
داوطلبان تا روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه برای دریافت 

پرینت کارت خود مهلت خواهند داشت.

دانشجویان مشمول سربازی به عتبات 
مشرف می شوند

و  ستاد عمره  میان  که  ای  نامه  تفاهم  اساس  بر 
عتبات دانشگاهیان و سازمان نظام وظیفه ناجا منعقد 
شده است، برای دانشجویان مشمولی که از طریق 
ستاد به عتبات عالیات اعزام شوند، با ضمانت ستاد و 

موافقت وظیفه عمومی مجوز صادر می شود. 

زکات فطره،چرا؟

*  حسینی

) ادامه سرمقاله در صفحه ۱( عید سعید فطر در این سرمقاله 

حکم زکات فطره و انفاق واجب و مستحب را بررسی 
می کنیم.در پایان ماه مبارک رمضان بعد از یک 
ماه روزه داری بر مومنان واجب شده است که بعد 
عید  روز  ظهر  تا  فطر  عید  شب  افتاب  غروب  از 
مبلغ مشخصی را به عنوان فطریه به مستمندان 
بپردازند.زمان عمل به زکات فطره بسیار حکیمانه و 
هوشمندانه است چراکه مسلمین روزه دار بعد از سی 
روز روزه داری بخوبی اوضاع و احوال مستمندان و 
نیازمندان را درک کرده و گویی که خود در طول این 
ماه،طعم فقر را چشیده اند.پس از درک و فهم احوال 
مستمندان، حال در بعد از آخرین افطار ماه رمضان، 
زمان عمل رسیده و باید برای نیازمندان مبلغی را به 
عنوان فطریه بپردازند.اما آیا پرداخت فطریه به معنای 
کم شدن پول از جیب مکلف است؟ هر چند به ظاهر 
مکلف مبلغی را می پردازد و گویی که ضرر کرده 
ولی این ضرر در مقابل فواید فراوان و سرشار اجرای 
این تکلیف بسیار ناچیز است.مسلمانان با انفاق به 
برادران مستمند خود در واقع امنیت ، رفاه و آسایش 
را خریداری کرده اند.چرا که وقتی معاش مستمندان 
تامین بشود جرایمی مانند سرقت و نزاعات ناشی از 
آن در جامعه کاهش می یابد و محیط زندگی فرد 
پرداخت کننده ی فطریه امن تر می شود در نهایت 
فایده ی آن به خود شخص بر می گردد.رسول خدا 
)ص( می فرمایند:صدقه هفتاد در از در های شر را می 
بندد و امام صادق )ع( نیز در حدیث مشابه ای می 
فرمایند: صدقه هفتاد نوع بال را دفع می کند. تفسیر 
اولیه و سطحی این دو روایت آن است که چنانچه 
کسی صدقه بدهد بالیایی مانند تصادف،مریضی و 
حوادث طبیعی برای او رخ نخواهد داد. این تفسیر 
درست است چرا که ما به تاثیر امور معنوی در دنیا 
اعتقاد داریم و گویا که فرشتگان نگهبان انفاق کننده 
می شوند.اما اگر کمی در روایت تفکر کنیم به جان 
و عمق کالم معصوم بیشتر پی می بریم.چرا که فقر 
، سرقت ، غارتگری و اخاذی نیز بال و شر هست که 
انفاق مومن این شر ها و بالیا را هم از جامعه و هم از 
فرد دفع می کند.امروزه تحقیقات و آمار ها ثابت کرده 
که چنانچه معیشت اقشار ضعیف تامین شود جرایم 
در جامعه کاهش می یابد و با اجرای این فرضیه 
الهی نیز معیشت مستمندان تامین می شود  ی 
تا جامعه ای سالم تر و ایمن تر داشته باشیم.البته 
عرض کنم که این تنها یکی از فواید این فریضه 
چه  و  رسیده  بشر  ناقص  ذهن  به  است  الهی  ی 
بسا سودهایی که ما از آن بی خبریم.مثال پرداخت 
حال و  حس  نیازمندان  از  گیری  دست  و  فطریه 

این  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس  ایسنا- 
سازمان به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکتهای 
سرمایه پذیر، این سود را در بین مشموالن توزیع خواهد کرد.

 پوری حسینی با اشاره به این که سازمان خصوصی سازی 
سال  سود  بابت  پذیر  سرمایه  شرکتهای  از  مبلغی  هنوز 
مالی ۱۳۹۵ این شرکتها دریافت نکرده است افزود: سازمان 
از  به محض دریافت سود سهام عدالت  خصوصی سازی 
شرکت های مزبور آن را در بین مشموالن توزیع خواهد کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به طور 
طبیعی مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر تا پایان 
 تیرماه هر سال برگزار و سودهای آنها شناسایی و تقسیم 

می شود، اظهار کرد: این شرکتها هشت ماه مهلت دارند تا این 
سود را طبق قانون در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دهند.

وی با اشاره به این جمله که تاکنون افزون بر ۵۰۰ میلیارد 
مشموالن  ویژه   ۱۳۹۵ سال  مالی  دوره  برای  سود  تومان 
با  پذیر  سرمایه  های  شرکت  وسیله  به  عدالت  سهام 
این  گفت:  است،  شده  تصویب  عمومی  مجامع  برگزاری 
تیرماه  پایان  تا  حالت  ترین  بینانه  خوش  در  سود  میزان 
رسید. خواهد  تومان  میلیارد  هزار  سه  تا  دو  از  بیش  به 

برای  خصوصی سازی  سازمان  افزود:  ادامه  در  وی 
با  مختلف  مقاطع  در  را  سود  توزیع  بتواند  اینکه 
تمامی  که  نحوی  به  دهد  انجام  خاص  اولویت های 

تقدیم  مصوبه ای  کنند  دریافت  سود  بتوانند  مشموالن 
است. کرده  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  عالی  شورای 

پوری حسینی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی در این 
مصوبه دنبال تحقق دو شرط اساسی است که یکی از آنها 
توزیع همزمان سود میان مشموالن به محض دریافت از 
شرکت های سرمایه پذیر است و مطلب دیگر هم دریافت سود 
سهام از شرکت های مزبور زودتر از موعد مقرر هشت ماهه است.
اصل  عالی  شورای  موافقت  با  شک  بدون  یادآورشد:  وی 
خصوصی  سازمان  شرط،  دو  این  با  اساسی  قانون   ۴۴
سرمایه  های  شرکت  از  سود  وصول  محض  به  سازی 
کرد. خواهد  توزیع  مشموالن  بین  در  را  آن  پذیر 

توزیع سود سهام عدالت میان مشموالن به محض دریافت از شرکت های سرمایه پذیر

میلیونی   ۱۲۰ تسهیالت  از  استفاده  بخشنامه  فارس- 
خرید مسکن بدون سپرده ابالغ شد. مدیر گروه طرح و 
برنامه بانک مسکن با اشاره به ابالغ بخشنامه استفاده 
از تسهیالت بدون سپرده مسکن گفت: امکان دریافت 
از  استفاده  با  مسکن  خرید  تومانی  میلیون   ۱۲۰ وام 
 ۹۴ مهرماه  از  قبل  مسکن  تسهیالت  تقدم  حق  اوراق 
فراهم شده است.محمد حسن مرادی با اشاره به ابالغ 
بخشنامه استفاده از تسهیالت بدون سپرده مسکن به 

از تسهیالت  استفاده  این بخشنامه مسیر  شعب گفت: 
افزایش سقف  با  روزها  این  که  را  بدون سپرده مسکن 
گذشته  از  پرمتقاضی  تر  احتماال  تومان،  میلیون  به ۱۲۰ 
است را ساده تر خواهد کرد و این اقدام بانک در آستانه 
آغاز فصل پرمعامله مسکن صورت گرفته و می تواند در 
به  اشاره  با  باشد.وی  داشته  نقش  مسکن  بازار  تحرک 
افزایش ۱۰ میلیون تومانی سقف تسهیالت بدون سپرده 
خرید مسکن در هفته های اخیر، گفت: در حال حاضر که 

امکان بهره مندی از تسهیالت ۱۲۰ میلیون تومان خرید 
مسکن بدون نیاز به سپرده گذاری و به صورت آنی وجود 
افزایش  تسهیالت  این  از  استفاده  به  تمایل  دارد، طبعا 
بازار  در  اوراق  خرید  به  نیاز  نتیجه  در  و  یافت  خواهد 
مسکن تابستان که فصل طالیی نقل  و انتقاالت ملکی 
است، رو به افزایش خواهد گذاشت. از این رو بانک عامل 
حضور  امکان  اندیشیده،  که  تدبیری  با  مسکن  بخش 

موثر خریداران در بازار مسکن را فراهم کرده است.

ابالغ بخشنامه استفاده از تسهیالت ۱۲۰ میلیونی خرید مسکن بدون سپرده

ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران تا پایان سال

مهر- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت تا پایان امسال برای 
ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران مهلت دارد.احمد انارکی محمدی با اعالم 
اینکه دولت تا پایان امسال برای راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران مهلت 
دارد، گفت: اطالعات حقوق ها و دریافتی ها باید به روز در این سامانه ثبت 
شود.وی  افزود: در برنامه ششم توسعه مجلس سقفی برای حقوق و مزایای 
کارمندان تعریف کرد، اما این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت 
سازوکاری  که  در تالش هستند  نمایندگان  داد:  ادامه  رد شد.وی  نظام 
برای حقوق و مزایا تعریف کنند تا برای همیشه تکلیف دریافتی های 
کارمندان و مدیران مشخص شود و مشکالت حقوق دهندگان و حقوق 
بگیران  رفع شود که دولت با ارائه الیحه اصالح قانون مدیریت خدمات 
کشوری می تواند به اصالح روند دریافتی ها و حقوق و مزایا کمک کند.

نرخ سود منتظر نظر شورای پول و اعتبار

را  نرخ سود  تعیین تکلیف  بانکهای خصوصی  دبیرکل کانون  مهر- 
باید  نرخ  تعیین  در  گفت:  و  دانست  اعتبار  و  پول  شورای  انتظار  در 
حتی  است  ممکن  آن  کاهش  چراکه  کرد،  رعایت  را  جوانب  همه 
هنوز  اینکه  بیان  با  جمشیدی  ببرد.محمدرضا  باال  هم  را  اجاره بها 
است،  نشده  اتخاذ  بانکی  سود  نرخ  تغییر  خصوص  در  تصمیمی 
به  پیشنهاد  یک  قالب  در  می تواند  نهایت  در  بانکها  نظرات  گفت: 
تصمیم گیری  چراکه  برود؛  اعتبار  و  پول  شورای  و  مرکزی  بانک 
هنوز  بنابراین  و  است  نهاد  دو  این  با  سود  نرخ  تعیین  در خصوص 
حالی  در  این  است؛  نگرفته  صورت  رابطه  این  در  جدیدی  تصمیم 
مبنی  مرکزی  بانک  اعالم  به  توجه  با  بانکهای خصوصی  که  است 
بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.

پرداخت سپرده های تا سقف ۵۰ میلیون کاسپین 

از احتمال حضور نماینده سپرده گذاران  مهر- رئیس کل بانک مرکزی 
تعاونی های منحله در هیئت تصفیه خبر داد و گفت: پرداخت سپرده های تا 
سقف ۵۰ میلیون تومان موسسه کاسپین، از چهارم تیرماه آغاز خواهد شد.

 ولی ا... سیف با اشاره به نگرانی مردم نسبت به عملکرد موسسات 
مسئولین  معاضدت  با  مرکزی  بانک  کرد:  تاکید  غیرمجاز،  اعتباری 
محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ 
کوشش و تالش مضایقه نخواهد کرد. تا به حال دو مرحله از تعیین 
تکلیف وجوه سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان از طریق موسسه 
تیرماه  چهارم  از  نیز  آن  سوم  مرحله  و  شده  انجام  کاسپین  اعتباری 
تکلیف می شوند. تعیین  ریال  میلیون  تا ۵۰۰  و سپرده های  شروع 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی
A390-1396-1 :شماره 

نام سازمان مناقصه گذار: شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران )سهامی ۱
خاص( - اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی )بیرجند و طبس(

شرح مختصر فراخوان مناقصه: انجام امور راهبری و نگهداری تاسیسات، ۲
اطالعات پرواز، حفاظت فیزیکی سایت تقی قنبر فرودگاه های استان 
خراسان جنوبی )بیرجند و طبس( مدت زمان انجام موضوع مناقصه: 
از ۱396/5/۱ لغایت ۱397/4/3۱ به مدت یک سال * محل انجام کار: 
فرودگاه های بیرجند و طبس و سایت تقی قنبر * زمان بازدید: از روز 
پنجشنبه ۱396/4/8 لغایت سه شنبه ۱396/4/۱3 از ساعت 8 الی ۱4 
آدرس: استان خراسان جنوبی - بیرجند- فرودگاه بین المللی بیرجند 

)شماره تماس جهت هماهنگی: ۰563۲3۱9638

مهلت خرید اسناد: تا ساعت ۱4/3۰ روز شنبه 396/4/۱7
محل خرید حضوری اسناد: فرودگاه بین المللی بیرجند - امور مالی 4

شماره تماس: ۰563۲389۲4۲

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ بیست هزار تومان به حساب 5
۲۱7684۲۲۰۰۰۰6 بانک ملی، شعبه مرکزی بیرجند 
)درآمد فرودگاه بیرجند( به همراه معرفی نامه رسمی

مهلت و محل دریافت پیشنهاد: تا ساعت ۱4/3۰ روز یکشنبه مورخ 6
96/4/۲5 در فرودگاه بین المللی بیرجند- دبیرخانه 

میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 7

میزان تضمین حسن انجام کار: معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد 8

ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادها:9
ساعت 9/3۰ صبح روز دوشنبه ۱396/4/۲6 در محل بیرجند

فرودگاه بیرجند

برادر محترم جناب آقای هوشنگ اکبری
خادم و مسئول برگزاری مراسم مسجد آیت ا... آیتی

اگر چه کاری که برای خداوند سبحان انجام می پذیرد هیچ چیز جز رضای او پاداش جسم و روح بندگان مخلص او نیست و لیکن به مصداق 
حدیث شریف »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« بدینوسیله از تالش و کوشش جناب عالی در انجام امور محوله مساجد 

و برگزاری مراسم شب های قدر تشکر نموده، توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

جمعی از بانیان و نمازگزاران مسجد آیت ا... آیتی

نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان خراسان جنوبی
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 1395/12/21 مجمع عمومی و صورتجلسه مورخ 1395/12/28 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت 

هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن مذکور که از تاریخ 1395/12/21 به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.
۱- آقای اسماعیل خداپرست    رئیس هیئت مدیره ۲- آقای حسنعلی سردشتی    نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای محمد مهدی خامس پناه    خزانه دار هیئت مدیره

4- آقای محمد علی عابدینی    دبیر هیئت مدیره 5- آقای مهدی خزاعی      عضو علی البدل هیئت مدیره 6- آقای حسن خاکی      عضو علی البدل هیئت مدیره 7- آقای 
غالمحسین آذری سلجوقی    بازرس اصلی انجمن 8- خانم زهرا حسینی     بازرس علی البدل انجمن

 انجمن صنفی مذکور به شماره 123-3/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس 
هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

درب اتوماتیک سید 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، 
 کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002
09155614880

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702
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آمادگی 940 پایگاه جمع آوری فطریه و کفاره در خراسان جنوبی
صدا و سیما- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( آمادگی 940 پایگاه جمع آوری فطریه و کفاره در خراسان جنوبیاستان گفت: از این تعداد  875 پایگاه در ادارات کمیته امداد، مساجد، معابر اصلی 
شهر و روستاها و مصلی های نماز عید فطر و 65 پایگاه در مراکز نیکوکاری، وجوه زکات فطره روزه داران را جمع آوری می کنند.رفیعی افزود: برای دریافت فطریه و کفارات روزه داران، 50 هزار پاکت قبل از عید سعید فطر 

از طریق ادارات تابعه این نهاد در استان توزیع شده است و مردم می توانند زکات فطره خود را در داخل این پاکت ها و با قید رقم و نوع وجوه به پایگاه های این نهاد تحویل دهند.

جوابیه های  شهرداری بیرجند

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما مورخ 20 خردادماه 96 در خصوص درخواست 
به  اهالی کوچه های سجاد 18،20 و 22 نسبت 
به  خیابان  ی  حاشیه  سبز  فضای  کاری  چمن 
استحضار می رساند با توجه به کمبود، شدید آب، 

کاشت چمن امکان پذیر نمی باشد. 
پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
بودن  کم  خصوص  در   96/3/17 مورخ  شما 
روشنایی فضای پارک واقع در کارگران 26 جنب 
باشگاه به استحضار می رساند بخشی از روشنایی 
پارک اصالح شده است و انشاا... به زودی مابقی 

آن نیز انجام می شود. 
پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
وجود  عدم  خصوص  در   96/3/1 مورخ  شما 
انشعاب آب شرب در پارک  سرویس بهداشتی و 
الهام به استحضار می رساند کامال از این موضوع 
مطلع هستیم با اینحال تاکنون اداره آب و فاضالب 
با واگذاری انشعاب آب شرب موافقت نکرده است. 
احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
سیستم  اندازی  راه  خصوص  در   96/3/22 مورخ 
به  شعبانیه  وصال  چهارراه  سبز  فضای  روشنایی 
تنگناهای  همه ی  وجود  با  رساند  می  استحضار 
مالی، خوشبختانه چراغ های پارک خریداری شده 

و به زودی نصب می گردد. 

آوا لطفا اینقدر برای کودکان کار پیام های مردم را 
چاپ نکن چون نتیجه عکس می دهد این شهر اگر 
مسوول و متولی دلسوزی می داشت االن وضعیت 
این نبود با کودکان کار که هم صحبت می شوی به 
راحتی به تو می گویند ما را اینور خیابان می گیرند و 
آن طرف آزاد می کنند به گمانم یک همت جمعی 
وجود ندارد واال کسر شان مسوالن است که از پس 
چند کودک سر چهار راه که با احساسات مردم به 
ناحق بازی می کنند و همین ها مبدا آسیب های 

اجتماعی بعدی هستند بر نیایند
936 .. 807

و  بازرسان  گمانم  به  ولی  ندارم  جسارت  قصد 
دود  یا  گیرند  نمی  روزه  یا  اتوبوسرانی  مسووالن 
اتوبوس های شهر وارد حلقوم مبارکشان نمی شود 
که در این ماه رمضانی با این وضعیت اتوبوس ها 
اقدامی انجام نمی دهند باور کنید دیگه موضوع دود 

اتوبوس ها از حد گذشته و نیاز به حل فوری دارد
910 ... 048

پیمانکاران  ما  مردم  آوای  با عرض سالم خدمت 
برامون  راه و شهرسازی  دیگه  راههای روستایی 
هیچی نمونده بارها رفتیم استانداری رفتیم به هر جا 
که به فکرمون رسید ولی همه گفتند درست میشه 
ولی نشد واقعاً بد بخت شدیم هر چی تونستیم وام 
گرفتیم و قرض کردیم تا برای دولت جاده بسازیم 
االن دیگه راهی زندانیم چون کسی به ما نه تنها 
ده  نمی  هم  درستی  جواب  دیگه  بلکه  نداد  پولی 
به خدا قسم من پیمانکار که چند میلیارد از دولت 
طلبم برای نون شبم گیر کردم مسوولینی که قیچی 
رو به هم تعارف میکردند که زحمت کشید ما و 
کارگرهامون رو افتتاح کنند بدونند چون من راه برای 
روستاییان ساختم امشب برای نون خونه ام گیرم اگر 
سرمایه ام تو بانک سپرده بود االن گریه نمی کردم
915 ... 863

آقای  حاج  به  رو  مهرشهر  آدرس  یکی  کاش  ای 
داورپناه  که  شب 28 ماه مبارک میهمان برنامه 
ماه عسل بودن میداد شاید چند تامدرسه هم اینجا 
درست میکردن.به نظر من ساختن مدرسه دخترانه 
بافاصله های نزدیک خیلی واجب ترازساختن مسجد 

وحسینیه است.
915 ... 564

سالم دکتر میگه فرزندتون تنبلی چشم داره وچند 
شاید  بزنه  عینک  باید  نداره  وقت  بیشتر  ماهی 
بیناییش بدست بیاد بعضیا که میگن پول مهم نیست 
سالمتی مهمه!!چه جوری بدون پول بینایی فرزندم 
بدست بیاد برام دعاکنین بتونم براش عینک بگیرم.
915 ... 309

مسایل مسکن حل می شد اگر 1- هر خانوار یک 
مسکن بیشتر نداشته باشه 2- اجاره به شرط تملیک  
را افزایش دهیم 3- اجازه ندهیم از شهرهای دیگر 
بیایند و خانه بخرند و خالی رها کنند.4- اجاره ها را 

کنترل کنیم.
915 ...  537
اخه با این قبض های نجومی اب که برای مشترکین 
میادحمام رفتن که واجب شرعییه نمی شه  انجام 
درختهای  خواد  می  پارکها  سازمان  حاال  ؛  داد 
فضاسبزشهرداری رو آب بدیم؛ نکه خود شهرداری 

هم با قبضهای نوسازی به مردم رحم میکنه.
901 ... 103

 اقای شهردار مسولین سازمان میادین شهر رو با 
چهارشنبه بازار اشتباه گرفتن .واقعا جای تاسف داره
915 ... 096
سالم  در این مملکت کسی نیست که برنرخ اجاره 
این درست است که  باشد  خانه ها نظارت داشته 
صاحبخانه هرچه دلش خواست اجاره را تعیین بکند 

و هیچ کس هم حق اعتراض نداشته باشد ؟
915 ... 674
روستای  اهالی  از  نباشید  خسته  و  سالم  باعرض 
شیرگ زهان هستم . خواستم بگم چرا به  مشکالت 
روستاهای این منطقه رسیدگی نمی شه . قرار بود 
نشد. بشه  اندازی  راه  دیجیتال  تلویزیون  سیستم 
وضعیت جاده های این منطقه آسفالتش افتضاحه.
گوش  به  .لطفا  داغونه  همراه  تلفن  دهی  آنتن 

مسئوالن  برسونید . ممنون
936 ... 861

مهر- هزار و 200 گونه گیاهی خراسان جنوبی 
را به عنوان قطب تولید این گیاهان زبانزد کرده 
این گیاهان پول  از  امروزه غفلت  که متاسفانه 
ساز 40 درصد گونه ها را در معرض انقراض قرار 
های قطب  از  یکی  جنوبی  است.خراسان   داده 

آن  و محصوالت  است  دارویی  گیاهان  تولید   
از کیفیت  دلیل شرایط جوی و کویری  به  نیز 
گیاهان  از  استفاده  است.  برخوردار  مطلوبی 
دارویی در طب سنتی در این خطه رواج داشته و 

با فرهنگ مردم عجین شده است.
بدون شک کاربرد این گیاهان در طب سنتی، 
و  باشد  روستاییان  برای  درآمدی  راه  می تواند 
جمع آوری و فروش آن نمونه اقتصاد مقاومتی 
است.علی رغم خشکسالی های پیاپی جزو پنج 
دارویی  گیاهان  فرآیند  در  کشور  برتر  استان 
است اما متاسفانه هیچ سرمایه گذاری در زمینه 
در  همچنین  و  نشده  دارویی  گیاهان  مطالعات 
انجام  استان  در  کاری  آن هیچ  تجارت  بخش 
نشده است که این یک ضعف محسوب می شود.

گیاه  نوع  و 200  هزار  از  بیش  حاضر  حال  در 
خودرو در خراسان جنوبی وجود دارد که 80 گونه 

آن بومی کمیاب و مزیت دار است.

وجود ۱۲۰۰ گونه گیاهی در استان

جهاد  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  رئیس 
با  گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان  دانشگاهی 
مهر بیان کرد: خراسان جنوبی دارای گونه های 

گیاهی مفید و زیادی است.
محسن پویان اظهار کرد: متاسفانه برخی از گونه 
کاهش  و  زیاد  برداشت  دلیل  به  گیاهی  های 
توجه  که  بوده  انقراض  حال  در  جوی  نزوالت 

دستگاه های ذیربط را می طلبد.
جمله  از  کوهی«  »آویشن  اینکه  بیان  با  وی 
گونه های گیاهی در حال انقراض است، گفت: 
»زوفای محلی، آنغوزه، کما، اسطخودوس بالَنگو 
و مریم گلی« از دیگر گونه های گیاهی در حال 

انقراض است.
پویان از وجود بیش از هزار و 200 گونه گیاهی 
در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: بیش از 80 
درصد گونه ها بومی کمیاب و مزیت دار است.

وی ادامه داد: همچنین 60 درصد از این گیاهان 
پتانسیل تولید داروی گیاهی را دارند اما از این 

ظرفیت ها بهره برداری مطلوبی نمی شود.

خطر انقراض در کمین ۴۰ درصد
 گونه های گیاهی

جهاد  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  رئیس 
اگر  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  دانشگاهی 
 بارندگی ها افزایش نیابد، 40 درصد از گونه های
گیاهی این استان در معرض خطر قرار می گیرند.
های  دستگاه  مشارکت  با  باید  داد:  ادامه  وی 
از  راستای جلوگیری  در  اساسی  اقدامی  ذیربط 
بیان  با  شود.پویان  انجام  گونه ها  این  انقراض 
های  گونه  حفظ  برای  ملی  عزم  نبود   اینکه، 
این  انقراض  علل  مهم ترین  از  یکی  گیاهی 
افزود: در کشورهای پر آب دنیا  گیاهان است، 
هزاران  گیاهی  گونه  یک  حتی  حفظ  برای 

ما  که  است  حالی  در  این  هزینه می شود  دالر 
تراش  را کف  برای ساختمان سازی، جنگل ها 
می کنیم.وی ادامه داد: کمبود نیروی متخصص 
بذر گیاهان و  نهاده ها نظیر  و عملیاتی، گرانی 
و  آموزشی  های  برنامه  کمبود  الزم،  ادوات 
از دیگر  باران  عملیاتی و کاهش نزول برف و 

عوامل انقراض گونه های گیاهی است.
جهاد  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  رئیس 
دانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: تعداد بهره 
روستایی  تعداد جمعیت  با  گیاهان  این  برداران 
به  امر ضربه سنگینی  این  ندارد که  همخوانی 

پوشش گیاهی استان وارد می کند.

برداشت های بی رویه

پویان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
استان  گیاهی  انقراض گونه های  از  جلوگیری 
از خواص گونه های  افراد  از  برخی  بیان کرد: 
رویه  بی  برداشت  با  و  بوده  اطالع  بی  گیاهی 
زمینه انقراض آن را فراهم می کنند.وی از اجرای 
طرح تحقیقاتی برای معرفی گیاهان دارویی خبر 
و  پتانسیل ها  تحقیق  این  طی  گفت:  و  داد 

کاربردهای هر گیاه دارویی معرفی شده است.
جهاد  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  رئیس 
دانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در 
 این تحقیق استفاده گیاهان دارویی در زمینه های

نیز  رنگ  صنایع  و  دارویی  صنایع  بهداشتی،   
تعریف شده است.وی با بیان اینکه این تحقیق 
 در قالب هزار صفحه انجام شده است، اظهار کرد: 
 100 از  بیش  تحقیقاتی  کار  این  انجام  برای 

میلیون تومان هزینه کرده ایم.

اجرای طرح »کندل«

منابع  اداره  برداری  بهره  و  مرتع  امور  مسئول 

مهر  با  گو  و  گفت  در  هم  بیرجند  طبیعی 
راستای  در  خوبی  اقدامات  تاکنون  کرد:  بیان 
جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی کمیاب 

انجام شده است.
و  کما  )وشا(،  اینکه »کندل  بیان  با  پیر  محمد 
کمیاب  گیاهی  های  گونه  جمله  از  ِدرمنه« 
جمله  از  »کندل«  طرح  اجرای  افزود:  هستند، 

اقدامات انجام شده و در حال اجرا است.
 85 در  طرح  این  اجرای  طی  کرد:  بیان  وی 
اراضی روستاهای قطارگز، سیچان و  از  هکتار 

ُکندر بذرپاشی هاللی آبگیر ایجاد کرده ایم.

پیر ادامه داد: همچنین در 95 هکتار از اراضی 
گیاه  برای  مشترک  طور  به  نیز  روستاها  این 
اظهار  است.وی  شده  بذرپاشی  کندل  و  ِدرمنه 
در  نیز  شوشود  و  قطارگز  روستاهای  در  کرد: 
از اراضی به صورت کمانی آبگیر،  300 هکتار 

بذرپاشی کندل شده است.

قرق ۳ هزار هکتار اراضی 
زیر کشت »کما«

منابع  اداره  برداری  بهره  و  امورمرتع  مسئول 
 80 در  همچنین  کرد:  بیان  بیرجند  طبیعی 
هکتار از اراضی روستاها مهدی آباد بذرپاشی 

هاللی ِدرمنه انجام شده است.
مقاوم  و  سال  پنج  گذشت  از  بعد  افزود:  وی 
را  شده  کشت  های  زمین  گیاه ها،  این  شدن 
واگذار  برداشت  برای  مناقصه  برگزاری  با 

می کنیم.
برداشت  جاری  سال  طی  اینکه  بیان  با  پیر 
است،  شده  آزاد  ماه  خرداد  ابتدای  از  کندل 
کندل  و  کما  رویه  بی  برداشت  افزود: 
)آنغوزه(  کما  اینکه  بیان  با  دارد.وی  جریمه 
حال  در  مردم  رویه  بی  مصرف  دلیل  به  نیز 
سه  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  است،  انقراض 

هزار هکتار از اراضی تحت پوشش این گونه 
گیاهی را قرق کرده ایم.

کشت ۳۰ گونه گیاهی

جهاد  گیاهی  تولیدات  و  بهبود  معاون 
وگو  گفت  در  هم  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
با مهر اظهار کرد: بیش از 800 گونه گیاهی 

مفید در استان تولید می شود.
گونه   30 اینکه  بیان  با  پور  عصمتی  مهدی 
کلپوره،  افزود:  است،  شده  زراعی  گیاهی 

زیره  آویشن،  گلی،  مریم  فلفلی،  نعناع  نعناع، 
و به لیمو از جمله گونه های گیاهی بوده که 

حالت زراعی پیدا کرده است.
متفاوت  اقلیمی  شرایط  به  اشاره  با  وی 
این  دلیل  به  کرد:  بیان  جنوبی،  خراسان 
کیفیتی  با  و  مفید  گیاهی  های  گونه  شرایط، 

به صورت خودرو رشد می کند.
عصمتی پور با اشاره به اقدامات انجام شده در 
راستای جلوگیری از انقراض برخی گونه های 
گیاهی بیان کرد: طی سال جاری هر کشاورز 
تحت  را  هکتار  دو  میزان  به  حداقل  می تواند 

پوشش گیاهای دارویی قرار دهد.
سوی  از  آمادگی  اعالم  با  داد:  ادامه  وی 
کشاورز، مشاور شرکت خصوصی برای بررسی 
نوع خاک، آب، شرایط اقلیمی را بررسی کرده 
معرفی  را  کشت  برای  نظر  مورد  گیاه  و 
طول  در  کرد:  اضهار  پور  می کند.عصمتی 
برداشت حمایت های و  داشت   زمان کاشت، 
 مشاوره ای از سوی این شرکت انجام شده و 
در نهایت نیز محصول کشت شده از کشاورز 

خریداری می شود.

نبود بازار فروش گیاهای دارویی
برای  خوبی  های  پتانسیل  اینکه  بیان  با  وی 

وجود  استان  در  گیاهی  های  گونه  کشت 
درآمد  منبع  می تواند  امر  این  گفت:  دارد، 
پور  باشد.عصمتی  کشاورزان  برای  خوبی 
اقلیمی  شرایط  دلیل  به  همچنین  داد:  ادامه 
برای  خوبی  بستر  جنوبی،  خراسان  خاص 
سرمایه گذاری در زمینه گیاهان دارویی وجود 
جهاد  گیاهی  تولیدات  و  بهبود  دارد.معاون 
یکی  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
فروش بازار  نبود  فعلی،  موجود  مشکالت   از 

 گونه های گیاهی است.

اجرای طرح ملی گیاهای دارویی

جاری طرح  سال  کرد: طی  بیان  پور  عصمتی 
در  خانه  وزارت  طریق  از  دارویی  گیاهان  ملی 

سراسر استان ها اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه مرحله اول اجرای این طرح 
های  پتانسیل  و  اطالعات  آوری  جمع  شامل 
استان ها است، گفت: در حال حاضر در مرحله 

اول اجرای این طرح هستیم.
این  در  باید  همچنین  داد:  ادامه  پور  عصمتی 
مرحله از اجرا، خاک، آب، شرایط اقلیمی منظقه، 
تنوع و  منطقه  با  گیاهی  گونه  نوع   سازگاری 

 گونه های گیاهی نیز مشخص شود.

کشت گونه های گیاهی
 سازگار با منطقه

معاون بهبود و تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی بیان کرد: بعد از اجرای مرحله 
اول و مشخص شدن پتانسیل ها، برش استانی 
انجام می شود. وی ادامه داد: بعد از اجرای کامل 
از گونه  نوع مشخصی  استان کشت  طرح، هر 
های گیاهی که سازگاری خوبی با منطقه دارد را 

در دستور کار قرار خواهد داد.

هم  جنوبی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  رئیس   
چندی پیش در بازدید از دهکده گیاهان دارویی 
مزیت های از  یکی  اینکه  به  اشاره  با   استان 

 منطقه ای، گیاهان دارویی است، عنوان کرد: 
جهاددانشگاهی سالهاست در سطح کشور در 
می دهد،  آموزش  دارویی  گیاهان  موضوع 
و  می کند  پژوهش  می کند،  سازی  فرهنگ 

خدمت ارائه می دهد.
با  اینکه  بر  تاکید  با  صادقی  الدین  جالل 
و  آب  پایین  کیفیت  و  شوری  و  آب  بحران 
از  یکی  کرد:  اظهار  هستیم،  رو  به  رو  خاک 
دارویی،  گیاهان  از  گیری  بهره  مهم  اقدامات 

در فضای سبز شهری است.
ارتقا  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس 
اشتغال،  ایجاد  روحی،  جسمی،  سالمت 
خصوص  در  اجتماعی  آگاهی  سطح  افزایش 
در  نهان  های  ثروت  کردن  آشکار  کاربردها، 
دارویی  گیاهان  استفاده  نتایج  از  را  دسترس 

درفضای سبز عنوان کرد.
در  دارویی  گیاهان  وجود  افزود:  صادقی 
و  اقلیمی  توانایی  از  ای  نشانه  سبز  فضای 
با  اینکه  ضمن  است  منطقه  فرهنگی  احوال 
قابل  ریالی  هزینه های  از  بخشی  آن  کاشت 
بازیافت است.وی با بیان اینکه برخی گیاهان 
به  خوبی  نسبتا  تحمل  حدود  دارای  دارویی 
تشعشع  خاک،  بودن  قلیایی  خشکی،  شوری، 
اظهار  هستند،   ... و  آبی  کم  خورشید،  شدید 
در  کوتاهی  مدت  در  دارویی  گیاهان  کرد: 
سبزی  علت  به  و  می گیرند  قرار  خاک  سطح 
می آورند،  پدید  زیبایی خاصی  کوتاهی شان  و 
آب  نیستند،  توقع  پر  غذایی  مواد  به  نسبت 
و  تکثیر  سهولت  دارای  ندارند،  الزم  زیادی 
در  تنوع  افزایش  باعث  و  هستند  نگهداری 

فضای سبز می شوند.
سابقه  علی رغم  اینکه  بر  تأکید  با  صادقی 
آن  انواع  وجود  و  دارویی  گیاهان  از  استفاده 
از  کمی  درصد  متاسفانه  استان،  و  کشور  در 
گیاهان  با  تحصیل کرده  قشر  و  فرهیختگان 
انجام داد:  ادامه  هستند،  آشنا   دارویی 

 پژوهش های کاربردی و آموزش های عمومی 
از  سازمان ها  و  مردمی  مشارکت  جلب  جهت 
جدیت  با  جهاددانشگاهی  که  است  اقداماتی 

تمام به آن پرداخته است.
دارد  آمادگی  جهاددانشگاهی  کرد:  بیان  وی 
در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک نسبت 
گیاهان  کاشت  اجرای  و  نظارت  طراحی،  به 
های  محیط  شهری،  سبز  فضای  در  دارویی 

اداری و مدارس اقدام کند.
های  گونه  در  گذاری  سرمایه  شک  بدون 
بستری  می تواند  جنوبی  خراسان  گیاهی 
مناسب برای کسب درآمد باشد چرا که امروزه 
استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی رواج 

زیادی دارد.

و طرح ها  اجرای  با  است   امید 
از سوی مسئوالن  برنامه های مختلف 
پنهان  و  خدادادی  ثروت  این  ذیربط، 
خراسان جنوبی نیز حفظ شده و منبعی 

برای درآمد روستاییان بماند.

ثروت پنهان خراسان جنوبی رو به افول است؛

غفلت از مزیت صادراتی گیاهان پول ساز 

شبستان- جوانان و نوجوانان بسیاری در کانون 
فرهنگی یالثارات الحسین )علیه السالم( بیرجند 
جنس  از  افطاری  سفره  تا  اند  آمده  هم  گرد 
کنند  برپا  دوستی  و  عشق  سادگی، صمیمیت، 
تا به امر مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش 

فرهنگ افطاری ساده جامه عمل بپوشانند.
 در یک افطاری ساده و کم هزینه تعداد افراد 
بیشتری شرکت و افطار کنند و مشخص است 
افطاری  به  نسبت  مساعد تری  نظر  اسالم  که 
ساده و با حضور بیشتر مسلمین دارد و این نوع 

افطاری به دور از هر گونه تجمالت است.
بررسی تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع 
در  که  است  این  دهنده  نشان  ساده  افطاری 
فرهنگ  گسترش  دنبال  به  ایشان  حقیقت 
مقوله  این  در  سازی  فرهنگ  و  ساده  افطاری 
افطاری  طرفی  از  که  دلیل  این  به  هستند 
ساده، در نقطه مقابل »افطاری مسرفانه« قرار 
گرای  مصرف  زندگی  سبک  از  ناشی  که  دارد 
فراگیری  باعث  دیگر  طرفی  از  و  است،  افراد 
فرهنگ »انفاق«، یعنی انتقال توجه از »خود« 
به »دیگران«، و در نتیجه تغییر فضای شهری 

می شود.
افطاری ساده اگرچه ساده است و ساده برگزار 
و  فردی  شگرف  تأثیرات  دارای  اما  شود  می 
روحیه  ایجاد  آن  کمترین  که  است  اجتماعی 

مرور  به  و  دیگران،  به  توجه  و  ایثار  و  گذشت 
ساخت شهری بر مبنای شاخص های یک شهر 

اسالمی است.

هر کس گوشه ای از کار را می گیرد

 کانون فرهنگی تبلیغی یالثارات الحسین )علیه 
زینب  حضرت  حسینیه  در  که  بیرجند  السالم( 
)سالم ا...علیها( دایر است در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فرهنگ 
افطاری ساده اقدام به دادن یک افطاری ساده 

به روزه داران در ماه مهمانی خدا کرده است.
 بسیاری از جوانان و نوجوانان بیرجندی برای 
بسط سفره افطاری ساده در این کانون فرهنگی 
همکاری داشتند و حال و هوای و شور عجیبی 
برای پذیرایی از مهمانان خداوند متعال در بین 

جوانان و نوجوانان وجود داشت.
 هر کسی گوشه ای از کار را در کانون فرهنگی 
تبلیغی یالثارات الحسین)علیه السالم( بیرجند بر 
و  با شور  نوجوانان  از  بود و یکی  عهده گرفته 
شوق مضاعف پای دیگ شله زرد مشغول به هم 
زدن آن شده بود و برای تمامی مسلمانان دعا 

می کرد تا همواره در امنیت و سالمتی باشند.
 این نوجوان 17ساله در گفتگو با شبستان گفت: 
 برپایی افطاری ساده بسیار کار خوب و پسندیده ای

 در یک جامعه اسالمی است و می تواند سبب 
می  فرهنگ  این  گسترش  به  دیگران  تشویق 

شود.
در  افطاری  سفره  برپایی  به  اشاره  با  وی   
کانون فرهنگی تبلیغی یالثارات الحسین )علیه 
السالم( بیرجند افزود: در این کانون جوانان و 
نوجوانان بسیاری حضور دارند و اکنون جوانان 

افطاری  سفره  برپایی  در  بسیاری  نوجوانان  و 
با شور و شوق فراوانی به  اند و  شرکت کرده 

فعالیت پرداخته اند. 
فرهنگی  واحد  مسئول  آخوندی  ابوالحسن   
کانون فرهنگی تبلیغی یالثارات الحسین )علیه 

السالم( بیرجند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 
شبستان اظهار داشت: سفره افطاری ساده این 
که  است  شده  مرسوم  پیش  دوسال  از  کانون 
جزئی از ویژه برنامه ماه رمضان تحت عنوان 

»نسیم رحمت« است.

ترویج فرهنگ افطاری های دوستانه

سفره  برگزاری  از  هدف  به  اشاره  با  وی   
از  هدف  گفت:  کانون  این  در  ساده  افطاری 
فرهنگ  ترویج  اول  درجه  در  آن  برگزاری 
هم  و  است  دوستانه  های  افطاری  زیبای 
معظم  مقام  امر  به  کردن  اطاعت  چنین 

است.  مهم  این  ترویج  خصوص  در  رهبری 
مسئول واحد فرهنگی کانون فرهنگی تبلیغی 
یالثارات الحسین )علیه السالم( بیرجند با بیان 
سه  این  طول  در  ساده  افطاری  سفره  اینکه 
تمامی  برای  قرار ساالنه  به یک  تبدیل  سال 
است،  و جدید مجموعه شده  قدیمی  اعضای 
پیوندی  نوعی  به  که  افرادی  همه  افزود: 
داشته  فرهنگی  کانون  این  با  قلبی  و  معنوی 
اند سالی یک بار به بهانه سفره افطاری ساده 

همدیگر را مالقات می کنند.
سفره  برپایی  اینکه  به  توجه  با  آخوندی   
افطاری ساده در این کانون کاری خداپسندانه 
از  سفره  این  برپایی  برای  داد:  ادامه  است، 
ارگانی پشتیبانی مالی نمی شویم  سوی هیچ 
تکلف  از  و خارج  را سادگی  این مسئله  چون 

بودن آن حل کرده است.
 وی با اشاره به اینکه با توزیع و صرف حلیم، 
آش و یا شله زرد در کنار چای، نان و پنیر و 
اظهار  پذیرایی می شود،  داران  روزه  از  خرما 
کرد: علت این پذیرایی ساده هم تاکید رهبر 
معظم انقالب بر جلوگیری از اسراف، تضمین 
خود  خواست  همچنین  و  هرساله  تداوم 

اعضای شرکت کننده است.
 مسئول واحد فرهنگی کانون فرهنگی تبلیغی 
با  بیرجند  السالم(  )علیه  الحسین  یالثارات 

افطاری  فرهنگ  ترویج  برای  اینکه  به  توجه 
ساده باید از خانواده ها شروع کرد، گفت: اگر 
های خانواده  در  را  امر  این  ما  از  کدام   هر 

افطاری های  بدون شک   خود مرسوم کنیم 
سمت  این  به  تواند  می  اجتماعی  و  گسترده 

سوق پیدا کنند.
با  جوانان  و  نوجوانان  اینکه  بیان  با  وی   
به  تعلقی  حس  ساده  افطاری  سفره  برپایی 
نوجوانان  افزود:  کنند،  می  پیدا  کانون  این 
استقبال  بسیار  شدن  دعوت  هنگام  جوانان  و 
کردند و این شور سبب شد تا دوستان آن ها 
آالیشی  بی  چنین جمع  به  پیوستن  برای  نیز 

رغبت و عطش پیدا کنند.
فرهنگی  کانون  فرهنگی  واحد  مسئول   
السالم(  )علیه  الحسین  یالثارات  تبلیغی 
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بیرجند 
مردمی بودن این برنامه و انجام تمامی کارها 
سفره،  چیدن  سبزی،  کردن  پاک  جمله  از 
جوانان،  و  نوجوانان  توسط   ... و  سوپ  پخت 
طیف  برنامه؛  مدیریت  نحوه  اصل  ناخودآگاه 
زیادی از این عزیزان را درگیر خود می نماید 
و خاطره ای بسیار خوش را در ذهن آنان به 
جای می گذارد که با اتمام آن برای آمدن ماه 
رمضانی دیگر و افطاری ساده ای دیگر لحظه 

شماری می کنند.

افطاری جوانان بیرجند از جنس سادگی و دوستی 
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یادداشت

تعبیر خواب مصنوعی در 
ماهواره !

*  منیره فهامی

در یک نگاه کلی به تاثیرات ماهواره و شبکه های 
در  که  دریافت  راحتی  به  توان  می  ای  ماهواره 
ابتدای امر این قدر به چشم نمی آید که ماهواره 
بیشتر از اینکه بر خانواده و عموم افراد جامعه تاثیر 
گذار باشد می تواند بر کودکان اثرات منفی داشته 
نگرش  تغییر  به  راجع  گذشته  مطالب  در  باشد 
برافراد از طریق جذب و القا محتوای برنامه های 
مدت  درطول  آن  شدن  تثبیت  سپس  و  ماهواره 
زمان اشاره شد. این در حالی است که رکن اصلی 
جامعه پذیری، یادگیری و درونی کردن فرهنگ، 
ارزش و الگوها روندی پذیرفته شده در هر جامعه 
است، تولیدات رسانه های ماهواره ای بدون توجه 
فرهنگ، ارزش ها و آداب و رسوم خاص هر جامعه، 

کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
شکل  هویتشان  و  شخصیت  هنوز  کودکان 
می  هستند همچنین  خام  وبسان خشت  نگرفته 
توان به سخن موالی متقیان علی )ع( نیزدراین 
البالغه  نهج   31 نامه  در  که  کرد  اشاره  راستا 
می فرمایند: »قلب کودکان و نوجوانان همچون 
می  بکارید  آن  در  هرچه  که  است  خالی  زمین 
اسالم،  دینی  های  آموزه  در  گفت:  باید  روید« 
شکل  دوره  را  انسان  زندگی  اول  سال   ۷ دوره 
این  فرزندان  که  داند  می  او  شخصیت  گیری 
برهه از زمان را درخانه و در کنار خانواده و به 
خصوص مادر می گذراند. شبکه های ماهواره به 
عنوان عوامل خارجی بر شکل گیری شخصیت 
انکاری  قابل  غیر  آنهاتاثیر  هویت  و  فرزندان 
وجودشان  در  نگرش  و  تثبیت  این  ایجاد  دارند 
تثبیت  این  که  چرا  است  تر  خطرناک  بسیار 
بوده  از یک شخص بزرگ سال  تر  بسیار قوی 
بسیار  گرفته،  غلط شکل  باور  این  دادن  وتغییر 
سخت است کارشناسان می گویند: کودکان 20 
اثرپذیری  ماهواره  از  بزرگساالن  از  بیش  برابر 
دارند وقتی در یک خانواده تماشای برنامه هایی 
همچون فارسی وان جزء فرهنگ عادی خانواده 
این عارضه هم توجه کنیم که  به  باید  می شود 

بیست برابر مادر، کودکش از آن اثر می پذیرد.
الزم  زیادی  تاثیرممارست  این  تغییر  وبرای 
که  افرادی  که  شود  می  شنیده  بسیار  است. 
ماهواره ندارند از کودکانشان می شنوند که فالن 
برنامه ویا فالن چیز در ماهواره تبلیغ می شود یا 
وجود دارد .این گفته ها دلیلی براین مدعا است 
اما  باشد.  می  زنگ خطری جدی  دهنده  ونشان 
براستی علت تاثیر پذیری زیاد کودکان چیست؟ 
توان گفت:شاید یکی  این سوال می  به  درپاسخ 
دوستانش  وتمجید  تعریف  دالیل  مهمترین  از 
است که این برنامه ها توسط خود وخانواده شان 
پذیرفته شده ویا با دیدن تنها یک بار جاذبه این 
برنامه ها دراو کشش ایجاد کرده پس این کودک 
که  هم  ای  ماهواره  های  برنامه  معرض  در  اگر 
نباشد مترصد این است که جایی دیگر و یا دور 
از چشم والدینش که شاید مخالف این برنامه ها 
هستند به دنبال دیدن آنها باشد حال چگونه می 
اینچنین  ای که  ماهواره  برنامه های  توان گفت 
اثر  تواند  نمی  کند  می  خود  مجذوب  را  کودک 

محتوایی یا موضوعی برای کودک داشته باشد! 
بسیار  که  ها  جاذبه  این  دیدن  از  پس  کودک 
کودک  شناسی  روان  علوم  ومطابق  کارشناسانه 
گرفته  نظر  در  آنان  بیشتر  چه  هر  جذب  برای 
عادی  برایش  ماجراها  و  ظواهر  از  بسیاری  شده 
می شود و بعد نمی توان او را قانع کرد که این ها 
باور  اگر  است  واشتباه  نیست  ما  اخالقیات  در 
با چه سرعت  باشیم که ذهن کودکانمان  داشته 
از عناصر موجود در محیط زندگی شان  و دقتی 
رنگ می گیرند، ممکن است به گونه ای دیگر به 
این موجودات لطیف و آنچه که به عنوان وسائل 

سرگرمی آنها معرفی شده اند، نگاه کنیم. 
از دالیل جذب کودکان  از طرفی یکی دیگر 
نمایش دادن برنامه های شاد، سرگرم کننده واز 
است. وجدید  ومتنوع  تکراری  غیر  مهمتر  همه 

این در حالی است که در رسانه ملی هم شاهد 
بومی،  برفرهنگ  منطبق  تولیدی  های  برنامه 
تاریخی ومذهبی خود هستیم ولی با تعداد بسیار 
از  بیش  تکرار  علت  به  متاسفانه  واز طرفی  کم 
نزدیک  زمانی  فاصله  با  و  هم  سر  وپشت  حد 
از دست می دهد ویک  زیبایی وجذابیت خودرا 
بیشتر  در  کند.  می  ایجاد  درکودک  دلزدگی 
خانواده هایی که از ماهواره استفاده می کنند بچه ها 
آزادند تا هر آنچه را بزرگ ترها می بینند بدون هیچ 
تا  می شود  سبب  این  کنند.  مشاهده  محدودیتی 
دیدن  با  بچه ها  و  بشکند  خانوادگی  حریم های 
تصاویری که مناسب سن و سالشان نیست بدون 
آن که مراحل تکامل فکری را کم کم طی کنند، 

به کودکانی بزرگسال تبدیل شوند. 
محتوای فیلم ها می تواند تماشاگر را در حالتی 
که  طوری  به  دهد.  قرار  مصنوعی  خواب  مثل 
اگر حوادث نمایش داده شده در فیلم، در محیط 
را  تری  خفیف  های  واکنش  دهد،  روی  واقعی 
هایی  العمل  چنان عکس  شاید  یا  انگیزد،  برمی 
روی  تأثیرات  این  البته  باشد.  نداشته  همراه  به 
نیست. موقعیت و مشخصات  افراد یکسان  تمام 
تماشاگر هنگام تماشای فیلم از یک سو، و جنبه 
فیلم عوامل دو گانه ای هستند  فنی و مضمون 
که باید در توجیه و نوع تأثیر پذیری تماشاگر در 
نظر داشت. به هر حال فیلم بیشترین تأثیر را روی 
گروه کودک و نوجوان و افراد کم دانش می گذارد.

گفتگوی اختصاصی با شاعر طنز پرداز خراسان جنوبی، محمد حسین بهدانی:

مایلم فرهنگ و آداب و رسوم استان را با زبان شعر به جوان ها منتقل کنم

پرداز   طنز  شاعری  بهدانی  کاری-  نسرین 
تواناست که سبک خاص  گویشی را در اشعارش دارد 
بهدانی  محمدحسین  گوید:  می  خودش  توصیف  در 
قدیم   نظام  دیپلم  و  بیرجند  ساکن  دل!  اهل  هستم 
را   شبها  اگر  که  است  45سالم  شناسنامه  طبق  دارم، 

کم کنید می شود 22.5سال !
همین  دهد:  می  ادامه  دارد  جوانی  چهره  که  وی 
سّنم  لج   از  معتقدند  دوستان  اندازه  غلط  ام  قیافه 
دهد:  می  ادامه  شوخی  با  او    !! گویم  می  زیاد   رو 
ایرانیها  را  فاکتور می گیرم چون مال همه  بیوگرافی 
شبیه هم است. همه  در یک  خانواده کامال مذهبی 
اّول هم مشخص  از همان  و  به جهان گشودند  چشم 
بوده که قراره کسی بشوند، از وقتی شیر می خوردند 
هم یا پنجه شون طالیی بوده یا حنجره شون! یا......!!

پاییز 94 در جشنواره طنز استان 
شعر کالسیک را شروع کردم

دوران  به  شعر  با  ام  آشنایی  اینکه  بیان  با  وی 
را  گفتن  شعر  ولی  افزاید:  وی  گردد  می  بر  دبیرستان 
 ۹4 پاییز سال  تا  و  ۸۹ شروع کرده  تا   ۸۸ از سالهای 
از پائیز ۹4 برای شرکت  فقط شعر گویشی می گفتم. 
جنوبی  خراسان  استان  طنز  شعر  جشنواره  اولین  در 
طنز کالسیک را شروع کردم. در دی ماه همان سال 
اساتید  توصیه  به  و  شدم  مذکور  جشنواره  اول  نفر 
طریق  از  و  کردم  کار  کالسیک  بیشتر  موقع  آن  از 
فضای مجازی از نقد و ارشادات اساتید و طنزپردازان 
انصاری،  راشد  گلچین،  حسین  چون  بزرگواری 

استفاده کردم. مصطفی مشایخی و دیگر عزیزان 

دوست دارم فرهنگ و ادب خراسان جنوبی 
را به جوانها منتقل کنم

مدیون  را  بیرجندی  گویش  به  تسلطم  گوید:  می 
مرحوم پدر و مادرم هستم بخاطر فضای زندگی سنتی 
در  که  پژوهشی  و  مطالعه  با  شدم.  بزرگ  آن  در  که 
این سالها با تحقیق از مردم روستاهای اطراف بیرجند 
و  فرهنگ  دارم  دوست  دادم،  انجام  قدیمی  محالت  و 
آداب و رسوم خراسان جنوبی را با زبان شعر به جوان 
بیان می کند حکایت شاعری من  ها منتقل کنم. وی 
هم  حکایت آن بیرجندی هست که میره قلّه اورست 

احساسی  فتح کردی چه  رو  قلّه  این  اینکه  از  میگن 
نِِمشو  مو  سر  ِمحساس  احساس  »مو  میگه:  داری؟ 

بِیومدوم نقودشک وأچنوم«
البته این یک شوخی است، بیرجندیها خیلی با احساس 
هستند، اینقدر که در محاوره روزانه شون بجای صحبت 

عادی از ضرب المثل ها استفاده می کرده اند.

شعر تفریح من است

و  هنرم  نه  است  من  تفریح  شعر  تعارف  بدون  ولی 
هر  برای  شود  نمی  راحتی  به  را   هنرمند  واژه  معتقدم 

کسی بکار برد. بهدانی  می افزاید:  شغلم مثال آزاده یک 
کارگاه کوچک تولید قاب دارم و مغازه ای که اگر توش 
دراز بکشم پاهام میاد تو پیاده رو! برا همین هیچ وقت 
توش دراز نمی کشم، چه کاریه!! وی یاد آور می شود: از 
سالهای دبیرستان بداهه یه چیزایی می نوشتم  ولی بطور 
جدی از شش سال پیش کار کردم  و نود درصد کارهام 
گویشی هستند.   وی با اشاره به اینکه طنز کالسیک را  
از دو سال قبل که نفر اول جشنواره طنز خراسان جنوبی 
شدم شروع کردم ادامه می دهد:  چون فکر می کنم برای 
رد شدن از مرزهای استان اول باید با زبان معیار شروع 
کرد. وی ابراز عالقه می کند: دوست دارم فرهنگ و اداب 
و رسوم خراسان جنوبی را با زبان شعر به جوان ها منتقل 
کنم، فعاًل که شعر قابل چاپی ندارم ، اگر هم داشته باشم 
برنامه ای برای چاپش ندارم. اگر شعر! باشه که دوستان 
مان زحمت چاپش را می کشند اگر هم شعر نباشد که با 

چاپ نکردنش جان چند تا درخت را نجات می دهم.

باید تهدید فضای مجازی را 
به فرصت تبدیل کرد

عنوان  کتابخوانی   به  مردم  به  تشویق  برای  بهدانی 
می کند: باید تهدید فضای مجازی را  تبدیل به فرصت 
کرد، البته با نظارت قوی. اینجوری می شود کتاب ها 
زندگی  انصافا  چون  داد!  مردم  خورد  به  تیکه  تیکه  را 
های ماشینی امروز و گرفتاریهای متعدد فرصتی برای 
مطالعه نگذاشته است. و اما مشکل شعر های امروزی 
چه در استان و کشور سری دوزی بودنشان است، همه 
شبیه هم هستند برای همین پیدا کردن مخاطب خاص 
که تنها انگیزه شعر گفتن برای شاعر باشد مشکل است.

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

خواندنی ها

ایرانی ها عصبانی ترین 

و یونانی ها پر استرس ترین مردم جهان 

افکار  موسسه  ساالنه  گزارش  ایران-  عصر 
است  حاکی  آمریگا  در  “گالوپ”  سنجی 

دنیا هستند.  مردم  ترین  ایرانیان عصبانی 
از  موسسه  این   201۷ ساالنه  گزارش  در 
عنوان  به  ایران  مردم  جهانی،  احساسات 

اند. عصبانی ترین مردم جهان معرفی شده 
این گزارش با مطالعه از وضعیت 142 کشور 

تنظیم شده است. جهان 
درصد   50 با  ایران  مردم  گزارش  این  در 
جمعیت عصبانی و عراق با 4۹ درصد و سودان 
کشورهای  ترین  عصبانی  درصد   4۷ با  جنوبی 

اند. دنیا معرفی شده 
پر  درصد   6۷ با  نیز  یونان  گزارش  این  در 

استرس ترین کشور دنیا معرفی شده است.
مردم  از  درصد   ۷0 همچنین  گزارش  این  در 
جهان گفته اند که لذت زیادی می برند و لبخند 
زده و احساس آرامش و احساس احترام می کنند.

حقیقتی عجیب درباره عطسه!

جدیدی  تکنیک  از  گرفتن  کمک  با  محققان 
عفونت های  ایجاد  در  که  باکتری  دریافتند 
بیمارستانی نقش دارد، می تواند تا 45 دقیقه پس 
از خروج از بدن به واسطه عطسه یا سرفه، زنده 
باقی بماند. به گزارش گروه سالمت خبرگزاری 
برای  کوئینزلند  فناوری  دانشگاه  محققان  برنا، 
سیستم  نام  به  تکنیکی  موضوع  این  بررسی 
را   TARDIS یا  متوالی  تنفسی  قطرات  تجسس 
ابداع کردند که به آنها امکان می دهد چگونگی 
یا  عطسه  از  ناشی  معلق  ذرات  شدن  پراکنده 
به سطوح و مدت  آنها  سرفه، چگونگی چسبیدن 

زمان بقای آنها را مورد بررسی قرار دهند.
 به گفته محققان ذرات ناشی از سرفه بالفاصله 
پس از خروج از دهان و برخورد با هوا خشک و 
خنک شده و به ذرات معلق سبکی تبدیل می شود 
این  بمانند.  باقی  شناور  می توانند  راحتی  به  که 
اکسیژن  با  تماس  در  تدریج  به  همچنین  ذرات 
تجزیه می شوند و هرچه ذره بزرگتر باشد، مدت 
آنها  شد.   خواهد  طوالنی تر  آن  تجزیه  زمان 
در  موجود  باکتری های  مقدار  دهند  می  احتمال 
ذراتی که در مناطق مختلف سیستم تنفسی ایجاد 
می شوند با یکدیگر متفاوت باشند و همین موضوع 

آنها را در برابر تجزیه شدن مقاوم می سازد.

خبرها از گوشه و کنار

وایبر با امکانات جدید و جذاب بازگشت 

خبرها حاکی از این هستند که این سری امکانات 
و قابلیت های جدید وایبر قرار است در دو نسخه آی 
او اس و اندروید روانه بازار شود. کاربران اندروید قادر 
خواهند بود تا در وایبر در اینترنت به جستجو بپردازند. 
مانند  جستجو  منابع  به  خاصی  بسیار  توجه  البته 
موارد  همچنین،  است.  شده  اسپاتیفای  و  یوتیوب 
و مطالب مورد نظر قابلیت ارسال شدن به صورت 
اپلیکیشن  دارند.  نیز  را  کاربران  دیگر  به  مستقیم 
وایبر که در سال های نه چندان دور مخصوصاً بین 
کاربران ایرانی از محبوبیت فراوانی برخوردار شده 
است، کماکان در صدد افزایش و ارتقاء قابلیت های 
خود است تا بتواند با سیل عظیمی از پیام رسان ها 
رقابت کند و جایگاه خود را میان کاربران حفظ کند 
ارتقاء بخشد. همچنین  را  و در صورت امکان آن 
جستجو  امکان  شده،  اضافه  جذاب  دیگر  امکان 
از  با استفاده  برای تصاویر متحرک و استیکر ها 
کلمات کلیدی است. از دیگر قابلیت اضافه شده 
می توان به نوتیفیکیشن های غنی شده اشاره کرد 
که با استفاده از آن می توان به پیام های حاوی 
استیکر به صورت مستقیم در پانل جواب داد. اما اگر 
کاربری بدون اعتبار کافی سعی در برقراری تماس 
با استفاده از قابلیت Viber Out داشته باشد، امکان 
وجود  صوتی  تماس  انتقال  یا  و  کردن  فوروارد 
پیام رسان به صورت خودکار  این  خواهد داشت. 
تماس را به اپلیکیشن کاربر دیگری انتقال خواهد داد.

آداب و رسوم عید فطر در سایر کشورها
 آداب و رسوم عید فطر در کشور مصر

مسلمانان مصر مانند دیگر مسلمانان جهان عید سعید فطر 
را گرامی می دارند، آنها یک هفته قبل از فرا رسیدن عید 
فطر به استقبال این روز می روند و مراسم خاصی که میراث 
گذشتگان آنها است و با گذشت زمان نیز آن را حفظ کرده 
اند را برگزار می کنند. مسلمانان مصر جشن و سرور خاصی 
در عید سعید فطر دارند که میراث گذشتگان آنها به شمار 
می رود. یک هفته قبل از شروع عید سعید فطر خیابانها 
و کوچه های این کشور رنگ و بوی خاص عید را به خود 
می گیرند و بازارهای مختلف از ازدحام و شلوغی خاص عید 
برخوردار می شوند. مسلمانان مصری در عید سعید فطر برای 
کودکان خود لباس و کفش می خرند و حتی جوانان نیز به 
خرید لباس نوی عید می پردازند. شب عید فطر مصریها 
آوازهای خاصی که یکی از آنها “ ای شب عید “ است را 
می خوانند، این آواز که از سروده های قدیمی مصر باستان 
به شمار می رود ریشه در افسانه ها و اساطیر دارد. زنان 
فطر  عید  فرارسیدن  از  قبل  روز  یک  مصری  دختران  و 
شیرینی های خاص این روز را تهیه می کنند و هنگامی که 
به عید دیدنی می روند، آن را به دیگران و همسایگان هدیه 
می دهند و یا شب عید فطر به همراه گوشت، میوه، سبزی و 
شیرینی به خانواده های نیازمند می دهند تا آنها نیز این روز 
را به شادی و شعف سپری کنند. مصریها پس از اینکه نماز 
عید فطر را برپا کردند و لباس نوی عید پوشیدند، بر اساس 
تعالیم دینی به دیدار دوستان و نزدیکان خود می روند و 
فرارسیدن عید فطر را به یکدیگر تبریک و تهنیت می گویند 
برای یک وعده غذایی  را  این دیدار دوستان خود  و طی 
دعوت می کنند. سپس به دیدار اموات در قبرستان می روند 

و برای آنها دعا می خوانند. در این ایام بازیهای مختلف چون 
بازی با چوب و آتش بازی بسیار رایج است.

آداب و رسوم مردم یمن در عید سعید فطر

در یمن مسلمانان به انتظار رؤیت هالل ماه در مساجد 
می مانند، با حلول ماه مبارک رمضان به یکدیگر تبریک 
و تهنیت می گویند، سپس از گلدسته های مساجد، رادیو و 
تلویزیون صدای اذان برمی خیزد و آغاز ماه رمضان را جشن 
می گیرند و مردان به مساجد رفته و سرودهای دینی را که 
از ماهها پیش آماده کرده بودند، از طریق بلندگوهای مساجد 
می خوانند. زنان در این ایام غذاهای خاص ماه رمضان را 
تهیه کنند و در رقابتی سالم با یکدیگر غذاهای مختلف را 
تهیه می کنند. در بسیاری از روستاها مردم خانه های خود را 
با گچ و حنا که از مناطق خاصی در کوههای یمن استخراج 

کرده اند، رنگ می زنند و محله خود را به سبک سنتی 
افطار  قهوه  یا  آب  خرما،  با  یمن  مسلمانان  آرایند.  می 
می کنند، بعد برای ادای نماز به مساجد می روند و سپس 
به منزل آمده و غذا می خورند. می توان گفت سفره های 
افطاری جایگاه خاص و پیشرفته ای میان سفره های دیگر 
در کشورهای عربی دارد، عموما سفره های آنها خالی از 
شفوت که از نان خاص و ماست تهیه شده و از شربه که 
از گندم با شیر و شکر یا گوشت ساخته شده است، نیست. 
اما غذاهای دیگری چون کبسه، سلته، عصیده، سوسی از 
بهترین غذای یمنیها به شمار می رود. با پایان رسیدن ماه 
رمضان اندوه و حزن تمام وجود آنها را فرا می گیرد که از 
ماه رحمت و مغفرت خداحافظی می کنند و گاهی با خواندن 
شعرهایی احساس خود را ابراز می کنند. اما با فرا رسیدن عید 
سعید فطر آنها به استقبال این روز می روند، بهترین لباس 
خود را می پوشند و با شیرینی به دیدن خانواده، دوستان و 

نزدیکان خودمی روند و به یکدیگر هدیه می دهند.

آداب ورسوم عید فطر در امارات

امارات عربي  از بزرگترین اعیاد مردم  عید فطر و قربان 
متحده ودیگر ساکنان مسلمان این کشور محسوب مي شود.

مسلمانان مقیم امارات نیز هر یک به شیوه خاص کشور 
در  اماراتي  شهروندان  مي گیرند.  جشن  را  فطر  عید  خود 
آخرین روزهاي ماه مبارک رمضان با خرید لباس نو و تغییر 

برخي از لوازم منزل به استقبال عید سعید فطر مي روند.
بر اساس یک سنت دیرینه مردم امارات عید را در کنار 
اعضاي خانواده، دوستان و دیگر مسلمانان با شکرگزاري 
به درگاه خداومند سپري مي کنند. مسلمانان اماراتي در روز 
نخست عید فطر بعد از خوردن خرما و برخي شیریني- هاي 
سنتي لباس هاي نوي خود را پوشیده و به مسجد مي روند 
تا نماز عید فطر را اقامه کنند. عید فطر در امارات عربي 
از  قبل  روز  معموال یک  و  است  تعطیل  روز  متحده سه 
فرارسیدن عید نیز تعطیل هستند. پس از بازگشت از نماز 
تا عید  بزرگترهاي خود مي روند  به خانه  افراد کوچک تر 
از  پس  اماراتي  مسلمانان  بگویند.  تبریک  یکدیگر  به  را 
یک ماه روزه و عبادت در منازل خود با شیریني، میوه و 
انواع خوراکي از میهمانان خود پذیرایي مي کنند. برگزاري 
جشن هاي مختلف در منازل و مکان هاي مختلف به همراه 
اعضاي خانواده، فامیل و دوستان و چراغاني این مکان ها از 
دیگر سنت هاي مسلمانان پس از یک ماه روزه داري است. 
بازي هاي دسته جمعي، نقاشي با حنا بر روي دست و 
امارات  در  که  است  مراسم هایي  دیگر  از  داستان سرایي 

عربي متحده در ایام عید فطر برگزار مي شود. / بیتوته

تقدیر و تشکر

با اهدای سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مومنان عزیز و روزه دار
 و خیرین و نیک اندیشانی که ما را در ایام ماه رمضان یاری نموده اند 
به اطالع می رساند با همت شما خوبان در این رمضان توفیق یافتیم

 24000 قرص نان، 6126 پرس غذای گرم و چند سفره افطاری 
و کمک های نقدی و غیر نقدی به نیازمندان اهدا نماییم
برخود الزم دانستیم ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر 

مراتب تشکر خود را از همراهی و حمایت های بی دریغ و خالصانه شما 
بزرگواران اعالم و توفیقات بیش از پیش شما را از خداوند مسئلت نماییم. 

اجرتان با حضرت ابوالفضل العباس)ع(

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( وابسته به موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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اعمال روز عیدفطر

اعیاد  ترین  مهم  و  ترین  بزرگ  از  فطر  سعید  عید 
اسالمی است. از جمله اعمالی که برای این روز ذکر 
کرده اند، غسل کردن، جامه نو پوشیدن و عطر زدن و 
زیارت حضرت سیدالشهدا)ع( است. همچنین خواندن 
نماز عید که فضیلت بسیار دارد و اینکه روزه دار پیش 
از نماز عید افطار کند. پرداخت زکات فطره ـ و حتی 
جدا کردن آن از قبل ـ هم از اعمال این روز گرامی 
است. پرداخت زکات فطره به مستمندان، در صورت 
از واجبات موّکد است؛ زیرا عالوه  تحقق شروط آن، 
قبولی  دارد، سبب  اقتصادی که  و  اجتماعی  منافع  بر 
روزه و بیمه شدن جسم و جان در برابر پیش آمدهای 
ناگواری می شود که ممکن است تا سال آینده برای 

فرد ونزدیکانش پیش آید.
خطبه حضرت امیر)ع( در روز عید فطر

حضرت امیر)ع( پس از نماز عید سعید فطر خطبه می 
خواندند و در آن، پس از حمد و ستایش خدای متعال و 
بیان نعمت های او و نیز درود و سالم بر رسول خدا و 
خاندانش و سفارش به تقوای الهی می فرمودند: خداوند 
ما و شما را در زمره کسانی قرار دهد که بدو امیدوار و از 
او هراسناکند. بدانید این روز که خداوند آن را برای شما 
عید قرار داده و شما را سزاوار بهره مندی از آن دانسته، 
برای آن است که نام او را بر زبان آرید تا خدا هم شما 
را یاد کند. او را به نیایش یاد کنید تا شما را پاسخ گوید. 
زکات فطرة خود را بپردازید که سنت پیامبر و تکلیفی 
از سوی خداست. هر کس باید به نام خود و خانواده 
اش، مرد و زن و کوچک و بزرگ، یک صاع گندم یا 
خرما یا جو بپردازد. ...خداوند همه ما را از گناه باز دارد 

و آخرتمان را از دنیایمان نیکوتر گرداند.

اگ ماندینو پس از پایان خدمتش در جنگ جهانی دوم 
درگیر مشکل جدی اعتیاد و شکست در حرفه خود به 
عنوان یک فروشنده بود. زمانی که همسرش او را ترک 
آستانه  او که در  برد،  با خود  را  تنها فرزندشان  و  کرد 
خودکشی قرار گرفته بود تصمیم گرفت قبل از مرگ 

نگاهی به کتابهای خودیاری بیندازد. 
چیزهایی را که خواند و بعدها از آن یاد کرد، زندگی اش 
را تغییر داد و سرانجام به او کمک کرد تا اعتیادش را کنار 
بگذارد. تبدیل به نویسنده ای شد که اثرش با عنوان  
بزرگترین فروشنده دنی در سال 1968چاپ و به فروش 
رسید. ماندینو در این کتاب از یک شخصیت افسانه ای 
به نام هافید استفاده کرده که با افراد مذهبی متفاوتی در 
طول زندگی اش روبه رو شده بود. کتاب مذکور شامل 
ده دیدگاه موفقیت از نظر ماندینو که در آن به خوانندگان 
توصیه میکند به دنبال زندگی رضایتمندانهای باشند. این 
دیدگاه ها فعاالنه شامل مشخص کردن اهداف و اجتناب 
از خود دلسوزیست. ماندینو میگوید در نوشتن این اثر 
از کتاب مقدس الهام گرفته و تحت تاثیر ناپلئون هیل، 
دابلیو کلیمنت استون و امیت فاکس قرار گرفته است. او 
به درس گرفتن از اشتباهات گویا معتقد است و مینویسد: 
شکستها، ناکامی ها و دلشکستگی ها به ما میآموزند که 

چگونه بهتر از قبل کاری را انجام دهیم.
کتاب بزرگترین فروشنده دنی -  اثر اگ ماندینو

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، 
افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، 

نه رفتار و عملکرد شما

 افراد موفق کارهای متفاوت انجام
 نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای

 متفاوت انجام می دهند 

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود
صد حیف ازین بساط که برچیده می شود

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود

خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانی و قبول 
بر طبق خوشنودی تو و پسند رسول تو باشد و استوار 
باشد فرعش بر اصل به حق آقای ما محمد و خاندان 

پاکش و ستایش خاص پروردگار جهانیان است.

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره 
ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان و صد شکر

 که این آمد و صد حیف که آن رفت.

عطر دل انگیز ایمان در دل ها به مشام می رسد. گلبوته 
های صبر و مبارزه با نفس در جان ها شکفته می شود. 
روز عید فطر همه چیز رنگ و بوی خدایی دارد. هر چه 
در  باشد،  بیشتر  انسان  پرهیزکاری  و  تقوا  نیک،  اعمال 
روز عید به خدا نزدیک تر و عطر و بوی عید برای او 
دلپذیرتر است. عید فطر زمان شکفتن گل های ایمان 
در دل و جان انسان است. تحفه خداوند به مؤمنانی است 
که با سالخ روزه به غبارروبی خانه دل پرداخته اند. آنان 
که پلیدی را از جان خود بیرون رانده اند و به جای آن 
اخالص و ایمان را جایگزین کرده اند. آری عید سعید 

فطر روز تولد دوباره انسان است.
رحمت خدا در روز عید

خداوند برخی از روزها را نسبت به روزهای دیگر پربرکت 
و نورانی ساخته است. زندگی انسان آمیخته از خوشی ها و 
سختی ها و موفقیت ها و ناکامی ها است. در کنار دیگر 

روزها اعیاد الهی مانند ستاره های زیبا می درخشند.
خداوند در رو زعید، دِر رحمت خویش را به روی تمامی 
بندگان می گشاید از این رو انسان های گنهکار فرصت 
این را دارند تا بخشش و رحمت الهی بهره مند شوند. گویی 
روح انسان دوباره جوان می گردد و رایحه خوشبوی الهی در 

کالبدش دمیده می شود.
ضیافت خدا

انسان مؤمن در طول ماه پربرکت رمضان فرمان خداوند 

را اطاعت می کند، آنچه خداوند واجب کرده است مو به 
مو انجام می دهد، رنج گرسنگی و تشنگی و تربیت نفس 
و عبادت حق را تحمل می کند و لذت ترک گناه را درک 
می کند. هر کس که در این ماه در رسیدن به حق و کسب 
رضای معبودگری سبقت را برده باشد، سهم بیشتری از 

برکات خوان گسترده عید سعید فطر خواهد داشت.
نماز عید فطر

در روز عید سعید فطر، انسان با خواندن نماز پرشکوه عید، 
چه معبود و ولی نعمت واقعی خویش نزدیک تر می شود. 
بندگان مؤمن و پرهیزکار خداوند با برآمدِن اولین اشعه های 
زیبای خورشید، مهّیای برگزاری نماز پرشکوه عید می شوند. 
شکوه و عظمت نماز عید دل های مؤمنان را جال می بخشد 

و دشمنان اسالم را خوار و ذلیل می سازد.
کمک به نیازمندان در روز عیدفطر

قبل  فطره  زکاة  پرداخت  با  فطر مسلمانان  عید  روز  در 
از برگزاری نماز، عالوه بر انجام وظیفه شرعی خویش 
و  دینی  برادران  فقر و رضایت خاطر  ریشه کنی  باعث 
مسلمان خود می شوند. مسلمان زکات مال خویش را 
های  روزه  قبولی  خدا،  به  نزدیکی  و  رضای حق  برای 
ماه رمضان و بیمه کردن سالمت خود و خانواده تا آخر 

سال می پردازد.
عید فطر، روز بخشش گناهان

ماه  یک  پاداش  داران  روزه  که  است  روزی  فطر  عید 

عبادت و کوشش خود را دریافت می کنند و عیدی می 
و خشنودی  گناهان  داران بخشش  روزه  پاداش  گیرند. 
حضرت رحمان است. پس باید به هوش باشیم که پس 
از پایان این ماه مبارک در کارنامه اعمال خود جز نیکی 
نکاریم.  خوبی  بذر  جز  دل  مصّفای  زمین  در  و  نیاریم 
روزه  پاداش  »کمترین  فرمایند:  می  امیر)ع(  حضرت 
رمضان  مبارک  ماه  روز  آخرین  در  که  است  آن  داران 
فرشته ای آنان را ندا می دهد و می گوید: مژده باد بر 
شما ای بندگان خدا، که خداوند گناهان گذشته شما را 
بخشود. پس مواظب باشید که از این پس چه می کنید« 

معنا و مفهوم عید در فرهنگ اسالمی
مفهوم عید در نظر بسیاری از مردم فقط به معنای شادی 
برای  عید جایی  روزهای  در  اینان  است.  لعب  و  لهو  و 
در  عید  اما  گذارند.  نمی  باقی  معنوی  امور  و  خدا  یاد 
فرهنگ اسالمی مفهوم بلند و واالیی دارد. در فرهنگ 
غنی اسالمی روزهای عید عالوه بر شادی و شادمانی 
آمیخته با امور معنوی و یاد خداست و در حقیقت اعیاد 

برخواسته از آیین های دینی و مذهبی است. 
امام علی)ع( درباره عید فطر فرمودند: »این عید برای 
کسی عید است که خداوند نماز و روزه اش را پذیرفته 
باشد«. حضرت در ادامه، رابطه زیبایی میان گناه نکردن 
و روزه های عید بیان کردند و فرمودند: »هر روزی که 

در آن نافرمانی خدا نکنیم، آن روز عید است«

نماز عید، سرچشمه نور
نماز پرشکوه و دشمن شکن عید فطر، سرچشمه ای از انوار 
پربرکت الهی است. انسان، جان و روح خود را در زالل آن 
می شوید و به فطرت پاک خود باز می گردد. صفوف به هم 
پیوسته در نماز عید، نشانی از وحدت امت اسالمی است که 
مؤمنان در آن دوشادوش یکدیگر به ستایش حق تعالی می 

ایستند و نعمت های بیکرانش را سپاس می گویند.
خطبه های نماز عید فطر، عالی ترین و بهترین درس های 
معنوی را به نمازگزاران می آموزد. خطبه های نماز عید 
فراخوانی است  به وحدت و یکرنگی است.  دعوت مردم 
برای درک و نشر فضایل اسالمی. کالس درسی است که 
مسلمانان با جان و دل در آن شرکت می جویند و از تعالیم 

آسمانی اش بهره می گیرند.
زکات فطره، هدیه ای به محرومان

امام صادق)ع( می فرمایند: »کسی که روزه می گیرد ولی 
زکات فطره نمی پردازد، روزه او پذیرفته نمی شود.« از این 
پی  زکات فطره  اهمیت  به  امام صادق)ع(،  جمله گهربار 
می بریم.زکات فطره، هدیه ای است که انسان مؤمن به 
شکرانه یک ماه عبادت حق تعالی و بهره بردن از نعمت 
های آسمانی، به محرومان و نیازمندان پرداخت می کند و 
با این کار از خدای بزرگ می خواهد که جان و مال او را از 
گزند هرگونه آفت و بیماری، به دور دارد و دیگران را هم 

امکان بهره بردن از نعمت ها روزی کند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز سی ام  ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده  اند که آنان را پاداشی بی  منت  خواهد 
بود. سوره االنشقاق، آیه 25

حدیث روز  

روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایي مسلمانان باشد، و در این روز گرد هم آیند و براي خدا به صحرا )فضایي باز( 
درآیند و خداوند را بر مّنتي که بر آنها نهاده است ستایش و به بزرگي یاد کنند. امام رضاعلیه السالم 

مناسبت ها

عید فطر روز تولد دوباره انسان است

طراح: نسرین کاری                        

اطالعیه   - -الهوت   1 افقي: 
روا   - نشانه   - یکدنده   -2 حزبي 
3- مطالعه اجمالي - زهر کشنده 
جدولی  ویتامین   -4 دوستي   -
ناشي   - سرخ  فلز   - نرم  پشم   -
5- بي صدا  - سرمشق  - شهر 
سوهان 6- رقیب خانمها  - تکیه 
پایتخت   -7 خرگوش    - کردن 
حیوان   - نصیحت    - انگلستان 
مسابقه 8- چاق  - دیپلماتیک - 
خاکستر 9- پسر خورشید - مزیت  
- سردرد 10-  مافوق  - خورشید 
صابون    -11 مرزبان   - گرفتگي 
جنجال  و  جار   - چاقو   - خیاطي 
12-  بیماري آفریقایي - مساوي 
- بزرگوار -  قورباغه درختي 13-  
از شهرهاي استان فارس - بسامد  
- مدیر 14-  اسباب بازي بچگانه 
- شجاع - یار لورل 15-  حشره 

طوالني  - فیلسوف آلماني

عمودي: 1- از کوه هاي کشور  
محمد  الدین  جالل  از  اثري   -
نیمه   - مجري  کار   -2 بلخي 
 -3 نوشیدني  و  خوردني   - گرم  
دیه  - ضرورت  پخته  -  چغندر 

عدد   - فنالند   پول  واحد   -4
روستا  - پیامبران  - سخن یاوه 
از   - بلند  داستان   - حرص   -5
از  سرشار   -6 خیاطي  وسایل 
باالپوش   - برودت   - ها  ناگفته 
-گله  نوشین   گوارا،   -7 بلند 
کردن - فلز سکه زني 8- کبوتر 
صحرایي - شهري نزدیک نایین 
از   -9 آلمان  امپراتوران  عنوان   -
یاد بردن  -توطئه - امر به نرفتن 

خروس   - آغاز  و  ابتدا    -10
جنگي - پماد سرماخوردگي 11-  
خسته  نفس   - رویگر   - صباغ 
12-  برجستگي الستیک  - پول 
کره جنوبي  - جاي پا  - مالزم 
13- ناو کوچک - شهری تجاری 
در سودان - زیرا  14- سردسیر - 
کوشا  - وسیله ای برای تماشای 
فیلم  15-  لقب کشور تایلند - از 

آثار محمد زکریاي رازي 

جدول 3817

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

123456789101112131415
الاقابیسانشراک1
رازملمکمتبانا2
سرتییارادازیو3
بوکشاهوالهسی4
اسارایهمیترد5
رردامپکنسیان6
اتاناباتتاوم7
ناهننورانلسنا8
ینافسیراوتهب9
سرمربتسمجناو10
راروارنهیماا11
دننریششهدابل12
رهوجنییورهناه13
گنربادارمدادو14
مگارفایدسناسیل15

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش مغازه کارت عروسی
 با موقعیت عالی مکانی
   09153227735- زرگری

به یک نفر خانم ترجیحا مجرد آشنا به امور 
آرایشگری جهت کار در سالن زیبایی واقع 

در خیابان معلم نیازمندیم. ساعت کار از 11 
تا 7 بعدازظهر به صورت یکسره می باشد.

32441344

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

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

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

09151602018 - 32233142
خسروی

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

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

09157213571 - صالحی منش

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

پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی 
معدن )شخص حقیقی( با شماره 280311 
و تاریخ صدور 92/2/8 صادره از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متعلق به اینجانب 
رمضان غالمی فرزند علی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

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

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

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار ویژه ماه مبارک رمضان 

21/30  الی 3 بامداد 

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنــگ عنبــر 2
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ماه مبارک رمضان در روز آخر خود به سر می برد و 
روزه داران توانسته اند توشه ای پربار را برای خود جمع 
آوری کنند و شاید کمی هم از وزنشان کاهش یافته 
باشد اما نکته مهم در اینجا داشتن برنامه درست غذایی 
برای بعد از این ماه است. عده ای با تمام شدن این 
ماه به سراغ فست فودها می روند و بدن با مشاهده 

چربی زیاد آن ها را جذب کرده و به مرور وزن افزایش 
می یابد. ماه رمضان، کمی برنامه غذایی آنهایی که 
به دنبال چاق شدن یا رژیم گرفتن هستند را به هم 
میریزد و عده ای هم دیگر نمی توانند ورزش را ادامه 
دهند. این افراد باید دقت داشته باشند که از روز بعد از 
عید فطر باید برنامه های غذایی و ورزش منظم را از 

سر بگیرند زیرا بدن در این زمان آماده جذب ماده های 
بسیار است و البته اشتها نیز بسیار باال خواهد رفت. 
برای آنکه از افزایش وزن پس از ماه رمضان جلوگیری 
کنید بهتر است از همین امروز ورزش های هوازی را 
در خانه آغاز کنید. ورزش های هوازی به مدت 20 

دقیقه در  روز می تواند از چاق شدن جلوگیری کند.

چگونه بعد از ماه رمضان چاق نشویم؟
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 پیروزی والیبالیست های جوان ایران در برابر ایتالیا

در  در نخستین مسابقه خود  ایران  والیبال جوانان  ملی  تیم  ایرنا- 
رقابت های جهانی توانست ایتالیا را شکست دهد. جوانان والیبالیست 
ایران در نخستین مسابقه خود در نوزدهمین دوره رقابت های قهرمانی 
قرار  ایتالیا  برابر  بوجویتسه  آرنای شهر چسکه  بودوار  جهان در سالن 
گرفت و توانست با نتیجه 3 بر صفر و با امتیازهای 25 بر 22، 25 بر 19 
و 25 بر 21 حریف خود را شکست دهد. برای شروع این مسابقه بهروز 
عطایی از ترکیب جواد کریمی، امیرحسین اسفندیار، اسماعیل مسافر، علی 
اصغر مجرد، طیب عینی، رسول آقچه لی و اسماعیل طالبی استفاده کرد.

 تیم وزنه برداری جوانان ایران قهرمان جهان شد

متوالی  دومین سال  برای  امتیاز  با 423  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 
وزنه  رقابت  با  روز جمعه  بود،  آغاز شده  از 25 خرداد  ژاپن  میزبانی 
برداران دسته 105+ به اتمام رسید. گفتنی است؛ 265 شرکت کننده 
)بخش مردان 157 وزنه بردار و در بخش بانوان108 وزنه بردار( از 
50 کشور در این دوره از مسابقات حضور داشتند. در نهایت تیم وزنه 
برداری کشورمان با 2 مدال طال، 2 نشان نقره و 2 برنز و کسب 423 
امتیاز به قهرمانی رسید و تیم های ژاپن و چین دوم و سوم شدند.

 تکواندو قهرمانی جهان؛ برنز هادی پور قطعی شد

ایرنا- رقابت های مرحله مقدماتی وزن منهای 54 کیلوگرم مسابقات 
در  پور  آرمین هادی  پیروزی  با  پیش  دقایقی  قهرمانی جهان  تکواندو 
چهارمین مبارزه اش پایان یافت و وی با صعود به مرحله نیمه نهایی 
برنز خود را قطعی کرد. بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان 
2017 با حضور 973 تکواندوکار از 183 کشور و مبارزات مرحله مقدماتی 
وزن منهای 54 کیلوگرم در گروه مردان و منهای 46 کیلو گرم در گروه 
زنان در سالن »تی وان آرنا« شهر موجو کره جنوبی آغاز شد. آرمین 
هادی پور، نخستین نماینده ایران در این مسابقات در نخستین گام رو در 
روی تکواندوکار هندوستانی قرار گرفت و با نتیجه 31 بر 5 توانست در راند 
دوم مقتدرانه پیروز شده و به مرحله بعد صعود کند. نماینده وزن منهای 
54 کیلوگرم کشورمان در دومین دیدار خود به مصاف نماینده اتیوپی رفت 
و در مبارزاتی حساس با نتیجه 22 بر 15 هوگوپوش این کشور را شکست 
داد و راهی مرحله بعد شد تا در دیدار سوم مقابل »رینالدی اتمانگارا« از 
اندونزی )دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا 2014( مبارزه کند. این تکواندو 
کار جوان کشورمان، نماینده اندونزی را نیز با نتیجه 24 بر 3 از پیش روی 
برداشت و روانه مرحله یک هشتم نهایی شد. آرمین در پایان توانست با 
نتیجه 17 بر 9 رقیب خود را از دور رقابت ها خارج کرده و با راهیابی به 
مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کند. هادی پور برای راهیابی به 
فینال این رقابت ها باید به مصاف »رامنارونگ ساوکویهار« از تایلند دارنده 
مدال برنز قهرمانی جهان 2015 و نایب قهرمان آسیا در سال 2016 برود.

چند خاصیت
 از خواص درمانی خیارسبز

از نظر بعضی از افراد خیارسبز جز سبزیجات 
و میوه های ارزان و بی ارزش هست و اغلب 
استفاده  هایمان  ساالد  تزیین  برای  خیار  از 
می کنیم و از خواص این میوه غافل هستیم 
پس با ما همراه باشید: 1. خیار سبز بخشی از 

مواد معدنی مورد نیاز بدن را تامین می کند 2. 
بیماران  برای  خیارسبز  عدد  روزانه 2  مصرف 
آور  ادرار  بسیار توصیه می شود 3.  فشارخون 
خوبی است و به همین دلیل برای دفع سنگ 
کلیه و سنگ مثانه مفید می باشد 4. خستگی را 
برطرف می کند 5. خون را تصفیه می کند 6. 
مفید برای سالمت  پوست و مو 7. کبد را تصفیه 
می کند .)تمام اینها در صورت مصرف با پوست(

با شروع تابستان 
از خود بیشتر محافظت کنید

دیگر به فصل گرم تابستان رسیدیم، بنابراین 
ورزش  هنگام  بخصوص  را  از خود  محافظت 
کردن در اولویت اول قرار دهید: 1. آب بنوشید: 
آب  لیتر   2 روزی  باید  معتقدند  متخصصان 
بنوشیم. اما اگر ورزش می کنید این مقدار باید 

افزایش پیدا کند، مخصوصاً در تابستان. احساس 
تشنگی هنگام ورزش از نشانه های این است 
بنابراین  است.  شده  آبی  کم  دچار  بدنتان  که 
مطمئن شوید قبل از ورزش کردن آب نوشیده 
باشید 2. محافظت از پوست در برابر اشعه های 
مضر خورشید بسیار مهم است: کرم ضد آفتابی 
با SPF باال استفاده کنید  و مطمئن شوید با 
عرق کردن و مرطوب شدن بدن از بین نرود.

۹۴ فقره تصادف در خراسان جنوبی رخ داد

درون  معابر  و  برون شهری  محورهای  در  تصادف  فقره   94 وقوع  از  جنوبی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
شهری استان در هفته آخر خرداد ماه خبر داد. سردار مجید شجاع در تشریح این خبر گفت: در مجموع تصادفات 
درون شهری و برون شهری هفته گذشته متاسفانه پنج نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند. وی با 
بیان اینکه چهار نفر از متوفیان در حوادث رانندگی جاده ای و یک نفر در تصادفات درون شهری جان خود 
را از دست داده اند، عنوان کرد: مجموع زخمی های تصادفات هفته گذشته 112 نفر بوده اند. فرمانده انتظامی 
استان خراسان جنوبی گفت: 50 زخمی در حوادث رانندگی در جاده ها و 62 زخمی در معابر درون شهری بوده 
است. وی آمار تصادفات محورهای برون شهری را 41 فقره اعالم کرد و افزود: 52 درصد این تصادفات در 
نیز گفت: 56 درصد  رانندگی درون شهری  با اشاره به وقوع 53 حادثه  راههای روستایی رخ داده است. وی 
آسیب دیدگان این حوادث ترک نشینان و راکبان موتورسیکلت بوده اند.  وی به آغاز طرح تابستانی پلیس راه 
از اول تیرماه در استان اشاره کرد و گفت: 98 تیم کنترل محسوس و نامحسوس در اجرای این طرح فعالیت 
دارند که امیدواریم با همکاری مردم و رعایت قوانین شاهد کاهش تصادفات در ایام تعطیالت تابستانی باشیم.

جان باختن جوان بر اثر ترکیدن سیلندر گاز در درح

جوان 30 ساله در روستای کالته رحیمی بخش درح شهرستان سربیشه، 
و سیما  ه گزارش خبرگزاری صدا  باخت.  گاز جان  انفجار سیلندر  اثر  بر 
مرکز خراسان جنوبی،  نشت گاز در یک منزل مسکونی در این روستا، 
موجب آتش گرفتن اجاق گاز شد و پدر خانواده که برای جابجایی سیلندر 
گاز به داخل خانه رفته بود، بر اثر انفجار سیلندر گاز جان باخت. با کمتر 
شدن شعله های حریق، اهالی روستا جسد متوفی را از خانه خارج کردند. 
به گفته اهالی روستای کالته رحیمی، مأموران نیروی انتظامی عصر روز 
جمعه پس از 45 دقیقه، نیروهای اورژانس پس از یک ساعت و نیروهای 
شدند.  حاضر  محل  در  دقیقه    30 و  ساعت  یک  از  پس  نشانی  آتش 
آتش  ایستگاه  سربیشه،  شهرستان  درح  بخش  به  نزدیک  ایستگاه  تنها 
نشانی مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در حدود 45 کیلومتری است.

حریق منزل مسکونی در مهر شهر

منزل مسکونی در مهر شهر طعمه حریق شد. با اعالم این 
خبر به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی بیرجند در روز 
پنجشنبه ساعت 21:58 آتش نشانان ایستگاه 1، 4 و 6 به 
حوالی خیابان جنت )مهر شهر( اعزام شدند. معاون عملیات 
سازمان در این باره گفت: مالک در منزل حضور نداشت و 
از پیلوت به عنوان انباری استفاده می کرده است که دچار 
حریق شده بود. به دلیل بار اشتعال زیاد و عدم اطالع رسانی 
گرفته  دود  را  ها  پله  راه  و  یافته  گسترش  حریق  موقع  به 
محل  سازی  ایمن  از  پس  نشانان  آتش  افزود:  میری  بود. 
با استفاده از لوله های آبرسان حریق را اطفاء و همزمان با 
تخلیه دود از سرایت حریق به طبقات باال پیشگیری کردند. 

مراقب این جگرکی ها باشید!

برای  احتیاط  گرما  فصل  شروع  با  ساله  هر 
و  می کند  پیدا  افزایش  قلوه  و  جگر  مصرف 
امسال نیز با باال گرفتن بیماری تب کنگو این 
احتیاط بیش از پیش شده است. اما با این وجود 
از مغازه های فروش جگر و  هنوز هم برخی 
قلوه را در برخی مکان ها مشاهده می کنیم که 

به نظر می رسد بدون هیچگونه مجوزی اقدام 
به فروش جگر و محصوالت گوشتی می کنند. 
توصیه می شود که اگر می خواهید به جگرکی ها 
مراجعه کنید حتماً از مغازه ها و واحد های صنفی 
سازمان  و  دارند  بهداشت  کارت  و  مجوز  که 
دامپزشکی و بهداشت به آن ها سرکشی دارند 
خریداری کنید و از دکه های کنار خیابان که 
گوشت  و جگر عرضه می کنند خرید انجام ندهید.

مردان چگونه بر گرگرفتی غلبه کنند؟

که  است  شدید  گرمای  احساس  گرگرفتگی 
توسط محیط اطراف تان ایجاد می شود. این 
حالت اغلب به طور ناگهانی رخ می دهد. در 
و  خواب،  الگوهای  غذایی،  رژیم  بهبود  واقع 
تناسب اندام ممکن است به کاهش ناراحتی در 
طول گرگرفتگی کمک کند. یک مطالعه نشان 

داد که مصرف داروهای ضد افسردگی، هورمون 
پروژسترون از جمله مجسترول، یا هورمون ضد 
آندروژن مانند سیپروترون ممکن است در درمان 
گرگرفتگی در مردان موثر باشد. ضمن اینکه با 
اجتناب از محرک های رایج مانند مصرف الکل، 
سیگار کشیدن، مصرف قهوه، مصرف غذای تند، 
گرم کردن اتاق، پوشیدن لباس های تنگ و یا 
سنگین می توان از گرگرفتگی جلوگیری کرد.

 ارتباط عجیب »رانندگی« با »سرطان« 
در فصل تابستان 

بسیاری از شرکت های سازنده خودرو در شیشه 
از  مراقبتی  حفاظ  خود  محصول  جانبی  های 
این  و  دهند  نمی  قرار  را  خورشید   UV اشعه 
افزایش  را  سرطان  به  ابتال  شانس  مسئله 
می دهد. کارشناسان دریافتند رانندگی در زمانی 

که اشعه خورشید بسیار شدید است )ظهر( می 
تواند سبب افزایش خطر ابتال به بیماری ها و 
فرد  در  سرطان  جمله  از  پوستی  های  آسیب 
بودن  با وجود بسته  راننده و سرنشینان حتی 
پنجره ها شود. در واقع سمت چپ بدن راننده 
که در کنار پنجره خودرو قرار می گیرد 6 برابر 
بیشتر از سمت راست که از پنجره فاصله دارد 
اشعه ماورای بنفش و  مضر خورشید را جذب میکند.

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

3110۴

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
در عید مهربانی ها لبخند را به نیازمندان هدیه کنیم.

عید سعید فطر؛ روز چیدن میوه های شاداب استجابت و تطهیر در 
 چشمه زالل رمضان و طلوع خورشید فطر بر کیمیای وجودتان مبارک باد
ضمن تشکر از همکاری و مساعدت شما بابت دریافت کمک های نقدی 

و غیر نقدی و اطعام ایتام و نیازمندان در ماه مبارک رمضان، در انتظار واریز زکات فطریه و 
کفاره شما می باشیم.

 مبلغ کفاره واریزی را جهت مصرف شرعی و صحیح آن به شماره 09151631855 پیامک بزنید.

شماره حساب بانک ملی: 010۹83182300۹
شماره کارت: 6037۹۹18۹۹5۴۹160

ارسال کمک از طریق شماره گیری تلفن همراه: ۴581#*8877*
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8( - داخل صحن مسجد حضرت جواد االئمه )ع(

تلفن: 32313472 - 09151631855 طاهری
دفتر مرکز و پایگاه های آن واقع در میدان امام حسین)ع( و ورودی اصلی بازار میدان امام 

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی  را با ما تجربه کنید.  ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵در روز عید فطر آماده دریافت زکات فطریه ، کفاره و نذورات شما می باشد.

قالیشــویــــی ملکـــــه

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاره ای(:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 95 و مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد

شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم و سایر 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526 قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.
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اعالم مبلغ فطریه و کفاره در خراسان جنوبی

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان گفت: میزان فطریه هر نفر بر اساس قوت غالب گندم، 5 هزار تومان یا 3 کیلوگرم  مواد غذایی شامل گندم، جو، کشمش، خرما، ذرت 
و برنج تعیین شده است.حجت االسالم عارفی همچنین کفاره غیرعمد و مبلغ فدیه برای زنان باردار یا شیرده برای هر روز را 750 کیلوگرم از مواد غذایی مذکور یا مبلغ هزار و 

500 تومان اعالم کرد. وی گفت: مبلغ کفاره  عمد به ازای هر روز 90 هزار تومان و یا 45 کیلوگرم مواد غذایی است.

بی سابقه بودن گرمای هوا هفته قبل 
خراسان جنوبی در 10 سال اخیر

ایرنا - مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی، گفت: 
گرمای هوا هفته قبل در استان در مدت 10 سال 
اخیر بی سابقه است و اوج گرما مربوط به روزهای 
30 و 31خرداد ماه و نیز یکم و دوم تیر ماه 96 بود.

علیرضا خندان رو، یادآور شد: اوج گرمای هوای در 
بیرجند مرکز استان یکم تیر ماه به 43 درجه، 31 
خرداد  به 40 درجه و دوم تیر  به 42 درجه رسید. 
همزمانی  هوا  گرمای  بروز  علت  کرد:  اضافه  وی 
الگوی جوی پر ارتفاع جنب حاره ، با کم فشارهای 

الیه سطح زمین است.

هفته حقوق بشر آمریکایی فرصتی برای 
افشای چهره واقعی قدرت  های استکباری

حسین رضائی، جانشین شورای هماهنگی تبلیغات 
به  توجه  با  کرد:   بیان  جنوبی   خراسان  اسالمی 
جنایات رژیم آمریکا علی الخصوص در بازه زمانی 
این  مقام معظم رهبری،  تاکید  و  ماه  تا 12تیر   6
ایام تحت عنوان »هفته بازخوانی و افشای حقوق 
بشر آمریکایی« نامگذاری شده است که می تواند 
انعکاس نفاق، دورویی و دروغگویی  آینه ای برای 
به  باشد.  بشر  حقوق  مّدعی  استکباری  قدرتهای 
فرصتی  همچنین  تواند  می  هفته  این  وی  گفته 
آمریکای  نمایاندن چهره واقعی  افشاگری و  برای 
جنایتکار باشد که از جمله مهم ترین حوادث این 
آیت ا...لعظمی  حضرت  به  نافرجام  قصد  سوء   ایام 
1360توسط  تیرماه   6 در  العالی  مدظله  خامنه ای 
دفتر  در  بمب گذاری  فرقان،  تروریستی  گروهک 
مرکزی حزب جمهوری اسالمی ایران در هفتم تیر 
ماه1360 و به شهادت رساندن آیت ا... بهشتی و 72 
نفر از یاران ایشان توسط سازمان منافقان، بمباران 
شیمیایی سردشت توسط هواپیماهاي جنگي رژیم 
بعثي عراق، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری 
ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
توسط ناو آمریکایی وینسنس در 12 تیرماه 1367 
که منجر به شهادت تمامی 290 نفر مسافر است. 
در ادامه جلسه و پس از تبادل نظر اعضای جلسه 
و اهمیت این هفته، فضا سازی محیطی، برگزاری 
باقریه،  امامزادگان  در محل  ماه  تیر  مراسم هفتم 
خانواده  از  تجلیل  و  دیدار  شهدا،  مزار  روبی  غبار 
شهداو جانبازان شیمیایی، نمایشگاه پوستر، عکس و 
گرافیک متناسب با موضوع، اجرای زنده خوانندگان 
انقالبی، شب خاطره با حضور میهمانان کشوری، 
شب شعر  و نشست ادبی، اجرای فیلم ونماهنگ 
ائمه  توسط  مساجد، سخنرانی  و  ادارات  در سطح 
جماعات، مسابقه دارت و شلیک به آدمک ترامپ و 
عمو سام، توزیع پوستر و برگزاری جشن عمو زنجیر 
باف با موضوع جنایات زنجیره ای آمریکا در یکی از 

پارک های شهر از جمله مصوبات بود.

گالیه قاری بین المللی
 از عدم حمایت مسئوالن

 

قوسی- ظهر روز گذشته حامد علیزاده قاری بین 
سرزمین  جوانان  جمعیت  دعوت  به  قرآن  المللی 
در  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  و  خورشید 
گفتگوی خبری اصحاب رسانه حضور یافت. این 
قاری جوان متولد تربت جام است و قرآن را از 5 
سالگی نزد پدر آموخته او از همان کودکی در بعضی 
از محافل با حضور اساتید معتبر قرآنی شرکت داشته 
است.  علیزاده با اشاره به کسب اولین رتبه کشوری 
اش در سال 86  بیان کرد: در دوران دانشجویی به 
سبزوار کوچ کردم و از آن جایی که سبزوار فضای 
قرآنی بسیار خوبی دارد و با تشویق هایی روبرو شدم، 
به طور عجیبی پیشرفت قرانی ام شروع شد. وی 
اضافه کرد: عمال از سال 88 زندگی حرفه ای قرآنی 
ام شروع شد و از سال 91 وارد مسابقات کشوری 

اوقاف شدم و در آن مسابقات به فینال راه یافتم .
این قاری بین المللی افزود: در مسابقات سال 95 
کشوری در شهر زیباکنار رتبه سوم را به دست آوردم 
و به مسابقات انتخابی بین المللی دعوت شدم و پس 
از اخذ رتبه دوم، نماینده ایران در 59 دوره مسابقات 

قرانی کشور مالزی شدم. 
  وی ادامه داد: در مالزی استقبال خیلی خوبی از 
بنده کردند و توانستم رتبه اول را به دست بیاورم. 
این دهمین باری است که یک ایرانی رتبه جهانی 
در این مسابقات کسب می کند. علیزاده تصریح کرد: 
بعد از برگشت از مالزی و دیدار با وزیر ارشاد عرض 
کردم که متاسفانه حمایت از قاریان قرآن انجام نمی 
گیرد و امتیاز خاصی برای آن ها در نظر گرفته نمی 
شود و متاسفانه هیچ نهاد و سازمانی برای قاری هیچ 
امتیاز ویژه ای قائل نبوده و نیست. الزم به ذکر است 
جنوبی،  خراسان  سیمای  دعوت  برنامه  در  حضور 
حضور در پارک مهر شهر خوسف و حضور در برنامه 
قرآنی مسجد محمدامین از برنامه های این قاری در 

استان خراسان جنوبی می باشد.

قدردانی آیت ا... رئیسی از 
حضور پر شور مردم خراسان 
جنوبی در راهپیمایی روز قدس

نماینده مردم خراسان جنوبی در  ا... رئیسی  آیت 
مجلس خبرگان رهبری با صدر پیامی از حضور پر 
شور مردم استان در راهپیمایی روز قدس قدردانی 
و تشکر کرد. در بخشی از پیام ایشان آمده است:بار 
دیگر مردم روزه دار و والیت مدار استان خراسان 
با  رمضان   مبارک  ماه  جمعه  آخرین  در  جنوبی 
فریادهای خروشان خویش ندای وحدت سردادند 
برای  فلسطین  مردم مظلوم  از  را  و حمایت خود 
رهایی قدس شریف از چنگال غاصبان صهیونیسم 

به نمایش گذاشتند .
 ایشان در این پیام ضمن تبریک فرارسیدن عید 
در  همیشه  مردم  آفرینی  حماسه  از  فطر  سعید 

صحنه استان قدردانی و تشکر نمودند. 

۲1۹ پروژه شهرستان طبس اعتبار گرفت
 

اعتبارات  محل  از  گفت:  طبس  فرماندار  مهر- 
اعتبار  تامین  پروژه   219 شهرستان  جاری  سال 
شده است.سید مهدی طالئی مقدم  اظهار داشت: 
در سال جاری بالغ بر 437 میلیارد ریال اعتبار به 

شهرستان طبس اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: این اعتبارات شامل اعتبارات تملک 
دارائی های سرمایه ای، سه درصد درآمد حاصل 
از صادرات نفت و گاز، الزامات قانونی، کمک های 
فنی و اعتباری و ماده 180 استانی و ملی است. 
اعتبارات  درصدی   52 افزایش  از  مقدم  طالئی 
شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: اعتبارات 
امسال شهرستان طبس  11.1 درصد اعتبارات کل 

استان را شامل می شود.

هزینه کرد میلیاردی برای
 مهدکودکی های محروم استان

برزجی- در اجرای طرح کمک به پرداخت بخشی 
از شهریه کودکان سه دهک پایین درآمدی مبلغ 
اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون   600 و  2میلیارد 
ملی و مبلغ  338میلیون ریال  از محل اعتبارات 
وزارت رفاه از سوی بهزیستی کشور به دفتر امور 
کودکان ونوجوانان اداره بهزیستی استان تخصیص 
با  داده شد.معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
اعالم این مطلب به آوا گفت: اهمیت بهره مندي 
برفرایند  تاثیرآن  و  کودک  مهدهاي  ازخدمات 
برکسي  امروزه  اجتماعي شدن کودکان  و  تحول 
کودکان  از  درصدکمی  تنها  اما  نیست  پوشیده 
مناطق مناطق روستایی و محروم شهری  استان  
دلیل  بدان  این  و  مندند  بهره  ها  آموزش  این  از 
است که قشري ازجمعیت استان  را خانواده هاي 
کم برخوردارتشکیل مي دهند که امکان پرداخت 
شهریه هاي مهدکودک را ندارند. علیرضا موهبتی 
کل  اداره  نوجوانان  و  دفترامورکودکان  افزود: 
بهزیستي  درخصوص حمایت از کودکان مهدهاي 
به  کمک  طرح  بهزیستي  نظارت  تحت  کودک 
پرداخت بخشی از شهریه کودکان سه دهک پایین 
درآمدی را در استان اجرا نمود و درسال 95 تعداد 
1348  کودک با سرانه 400هزار ریال در ماه از 
مجموع  در  که  اند  گردیده  مند  ه  بهر  طرح  این 
اعتباری بالغ بر 2میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه 

شده است.
 

ورود گندم با کیفیت یک،
 از سایر استانها به خراسان جنوبی 

کاری- مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان 
جنوبی  عنوان کرد: برای اولین بار با آغاز فصل خرید 
تضمینی گندم از سوی دولت ، حمل گندم کیفی 
فصل خرید از سایر مبادی  در دستور کار قرار گرفت 
بهبود  راستای  در  اینکه   بیان  با  اسدالهی  .مجید 
کیفیت گندم و آرد و نان استان اقدام به حمل گندم 
فصل خرید از دیگر استانها کرده است که در نهایت 
با اختالط گندم بومی استان به آرد با کیفیت تبدیل 
شود، افزود:  مواد اولیه )گندم و آرد( ، مهارت شغلی 
نانوایان )آموزش( و  فناوری پخت نان سه عامل 
موثر در کیفیت نان است که به منظور ارتقای کیفی 
نان،  تاکنون حمل 2000 تن گندم مرغوب فصل 
خرید از استان گلستان که به لحاظ کیفیت رتبه یک 
کشور را دارد  آغاز و این برنامه ادامه دارد.وی ادامه 
خراسان  استان  کشاورزان  نیاز  بر  مازاد  گندم  داد: 
جنوبی دارای استانداردهای کیفی قابل قبول برای 
استفاده در صنعت آرد سازی می باشند و هر سال 

نسبت به قبل بهتر شده  است .  

 آبرسانی سیار به 78 روستای سربیشه

روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  کاووسی- 
سربیشه با اشاره به خشکسالی طوالنی مدت گفت: 
این خشکسالی ها باعث شده 78 روستا با 2هزار و 
243 خانوار از طریق تانکر آبرسانی شود.  چهکندی 
بیماری های شایع  از  پیشگیری  منظور  به  افزود: 
فصل گرما در روستاهایی که آبرسانی سیار انجام 
می شود برای ارتقای وضع بهداشتی جلسه آموزشی 
. در این جلسه آموزشی عوامل دخیل  برگزار شد 
در آبرسانی سیار با بیماری های منطقه و اهمیت 

کلرزنی آب آشنا شدند.

  7 طرح صنعتی امسال در استان افتتاح می شود

به  که  است  ای  واژه  »متاستاز«  حسینی-   
انسانی  اندام  در  سرطان  هراسناک  گسترش 
می پردازد. به عبارت ساده تر معنی متاستاز 
این است که سلول های سرطانی بدن بیمار را 
چنان درگیر کرده است که زندگی فرد به مرحله 
خطرناک و هشدار رسیده است. خروجی جلسه 
دیروز مسئوالن دستگاه قضایی چیزی در حد 
جنوبی  خراسان  جامعه  در  طالق  »متاستاز« 
آمارهای  حوزه  این  در  مربوط  مسئوالن  بود. 
نگران کننده ای را به جلسه آورده بودند. رئیس 
کل دادگستری استان به افزایش 16 درصدی 
طالق به درخواست زوجین در سال 95 نسبت 
به مدت مشابه سال 94 اشاره و عنوان کرد: 
طالق توافقی 24 درصد و صدور گواهی عدم 
سازش به درخواست زوجین 47 درصد افزایش 
داشته است. صیفی با اشاره به اینکه هزار و 
سال  در  توافقی  طالق  خواسته  پرونده   218
گذشته در استان بررسی شده است، بیان کرد: 
همچنین تعداد 498 پرونده طالق به خواسته 
زوجین و 333 پرونده مربوط به صدور گواهی 

عدم امکان سازش بوده است. 
وی همچنین بیشترین فراوانی از حیث ورود 
پرونده های  را  استان  دادگاه های  به  پرونده 
به  افزود:  و  دانست  مخدر  مواد  به  مربوط 

هشت هزار و 48 پرونده مواد مخدر در استان  
رسیدگی شده است. صیفی با اشاره به اینکه 
در سه ماهه سال جاری دو پرونده تجاوز به 
عنف و نوامیس مورد بررسی قرار گرفت، بیان 
کرد: احکام صادره در هر دو پرونده قطعی و حد 

شرعی به مرحله اجرا درآمده است. 

بیش از 13.8 میلیون هکتار از اراضی 
استان به نام دولت سند خورد

مدیر کل ثبت اسناد و امالک نیز در این جلسه 
با بیان این که از 15 میلیون هکتار مساحت 
استان ، 14.5 میلیون هکتار اراضی دولتی است 
ادامه داد: برای 13.8 میلیون هکتار آن، به نام 
دولت سند مالکیت صادر شده است. حاجی پور 
با بیان اینکه آمار ازدواج در استان در سه ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 14 درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: 
پرونده های طالق نیز در سال جاری 21 درصد 
کاهش داشته است.  به گفته وی شرکت های 
به ثبت رسیده در سه ماهه نخست سال جاری 
داشته  رشد  گذشته 10درصد  به سال  نسبت 
 42 افزایش  نیز  شده  منحل  های  شرکت  و 
درصدی داشتند. حاجی پور به اخذ اثر انگشت 
الکترونیکی از مراجعه کنندگان اشاره و عنوان 

کرد: با اولین ثبت تمام اطالعات شناسنامه ای 
فرد در سامانه ثبت می شود. مدیر کل ثبت 
اسناد و امالک از افتتاح اداره ثبت شهرستان 

سربیشه بعد از ماه رمضان خبر داد.

صدور مجوز 77 مورد سقط جنین
مدیر کل پزشکی قانونی استان نیز در این 

ارئه گزارش عملکرد در سه حوزه  با  جلسه 
تشخیص  و  تشریح  سالن  بالینی،  معاینات 
علت فوت و کمیسیون تخصصی ادامه داد: 
تصادف  به  مربوط  ها  معاینه  آمار  بیشترین 
رانندگی با 200 واقعه فوت ناشی از تصادف 

رانندگی بوده است.
این  از  توجهی  قابل  آمار  افزود:  جعفرزاده 
قاین  بیرجند-  های  جاده  به  مربوط  تعداد 
وی  است.  طبس  بیرجند-  و  درصد   29 با 
داد  خبر  استان  در  دادپزشک  طرح  آغاز  از 
طرح  این  شدن  عملیاتی  با  کرد:  عنوان  و 
کارشناسان این اداره کل برای صدور گواهی 

فوت مرگ های طبیعی به محل اعزام می 
شوند.

به گفته مدیر کل پزشکی قانونی در مواردی 
که امکان حضور پزشک صدور جواز پزشکی 
وجود ندارد مردم می توانند با شماره 1530 

تماس بگیرند تا پس از معاینه، گواهی جواز 
مزیت  از  یکی  جعفرزاده  شود.  صادر  فوت 
کار،  در  تسریع  بر  را عالوه  این طرح  های 
برای دریافت وجه  قانونی  ایجاد چهارچوبی 

از مردم دانست.
وی در ادامه از تشکیل 121 پرونده مربوط 
به سقط جنین در استان خبر داد و افزود: از 
این تعداد برای 77 مورد مجوز صادر شد و 
اشتباه  اولیه  تشخیص  یا  دلیل  این  به  بقیه 
مجوز  بود  گذشته  قانونی  موعد  از  یا  بود 

صادر نشد.

مواد مخدر عامل محکومیت
 75 درصد از زندانی ها 

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
استان هم  با اشاره به این که عامل زندانی 
شدن 75 درصد از زندانیان استان مواد مخدر 
است اضافه کرد: سرقت با 12 درصد در رده 
دوم جرائم زندانیان استان است. هاشمی با 
اشاره به 124 دوره آموزشی فنی حرفه ای، 
صنایع دستی و کشاورزی برگزار شده برای 
زندانیان استان عنوان کرد: هم اکنون 804 
زندانی دارای اشتغال مولد و 812 نفر دارای 

اشتغال غیر مولد هستند.

“متاستاز” طالق در استان

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با 
بیان اینکه در حال حاضر بیشترین زمین خواری 
 در ادارات صورت می گیرد، گفت: زمین هایی 
سامان  گیرد  می  قرار  ادارات  اختیار  در  که 
دهی شود.به گزارش مهر، محمد فرهادی در 
داشت:  اظهار  استان  زیربنایی  امور  کارگروه 
مشکل تبدیل اراضی کشاورزی به اتاق های 
کارگری یکی از موضوعاتی است که در سال 

های اخیر افزایش یافته است.
 وی با بیان اینکه این درخواست ها طی سال های 
اخیر به شدت افزایش یافته است، بیان کرد: 

نیاز است که برای صدور مجوز در این زمینه 
بررسی های بیشتری صورت گیرد.

جنوبی  خراسان  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
اضافه کرد: در صورتی که صدور مجوز برای 
شاهد  زمان  مرور  به  کند  پیدا  ادامه  کار  این 
شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در این 
مناطق خواهیم بود که مشکالت آن گریبانگر 
مدیریت شهری می شود. وی با تأکید بر اینکه 
باید اراضی دستگاه های اجرایی سامان دهی 
شود، بیان داشت: اگر زمینی در اختیار ادارات 
قرار می گیرد باید تکلیف آن مشخص شود 

تا مردم در جریان امور قرار گیرند.معاون امور 
عمرانی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: در 
حال حاضر جهاد کشاورزی در اطراف بیرجند 
زمین های زیادی دارد که باید در جلسه آینده 

کارگروه در این ارتباط گزارشی ارائه دهد.
امور  طرح   14 جلسه  این  در  است  گفتنی 
گرفت.نخستین  قرار  بررسی  مورد  زیربنایی 
درخواست  جلسه  این  در  شده  مطرح  طرح 
شرکت نوسازان آتیه مبنی بر احداث نیروگاه 
خورشیدی با ظرفیت 7 مگا باید در قسمتی از 
اراضی ملی به مساحد20 هکتار بود که مصوب 

شد اراضی ملی پس از اخذ  تمامی استعالمات  
و مصوبه کارگروه درکمیسیون ماده 21 مطرح 
میکرونیزه  پودر  تولید  واحد  یک  شود.احداث 
بنتونیت و کائولن در قسمتی از اراضی ملی چاه 
جرس در زمینی به مساحد 60 هزار مترمربع 
بود که با توجه به عدم امکان تامین آب سرمایه 
گذار درخواست استقرار در  شهرک صنعتی با 
کاهش عرصه به مساحت 2.6 هکتار برابر نظر 
صنعت و معدن و یا احداث در محل درخواستی 
منوط به معرفی منبع آبی توسط متقاضی و 
رعایت مفاد تمامی استعالمات اقدام کند که 

نظر کارگروه مبنی بر احداث در شهرک صنعتی 
بوده اما تغییر این مکان منوط به ارائه طرح 

توجیهی از سوی سرمایه گذار شد.
احداث مزرعه خورشیدی به مساحت 100 کیلو 
وات در زمینی به مساحت چهار هزار و 100 
اتاق  احداث  درمیان،  شهرستان  در  مترمربع 
کارگری در اراضی روستای محمد آباد، احداث 
اراضی  در  آشامیدنی  آب  بندی  بسته  واحد 
کارگاهی  مجتمع  بوشاد،  روستای  مستثنیات 
واقع در حاشیه جاده قدیم حاجی آباد- بیرجند از 
دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

بیشترین زمین خواری در ادارات صورت می گیرد

دیروز جلسه ستاد صیانت  کدخدائی-صبح 
و  شهروندی  عمومی  امنیت  حریم  از 
بیرجند  شهرستان  عفاف  و  حجاب 
در  ها  سازمان  عملکرد  بررسی  برای 
برگزار  آتی  ریزی  برنامه  و  گذشته  سال 
دانشگاه  علمی  هئیت  عضو  شد.اصغری 
حقوق  تخصصی  بررسی  به  جلسه  این  در 
عدالت  برقرای  و  پرداخت  شهروندی 
ایجاد  و  نابرابری  شدن  کم   ، اجتماعی 
محرومیت  احساس  بردن  بین  از   ، تعلق 

تعصب  و  تبعیض   فرایند  بردن  بین  از   ،
برشمرد.  شهروندی  حقوق  کارآیی  از  را 
این   : کرد  بیان  بیرجند  فرماندار  ناصری 
مباحث اگرچه نظری  تلقی می شوند  اما 
در این مورد زمان ، اصل و اساس است.به 
از دالیل عقب ماندگی در  گفته وی یکی 
به سیستم  وابستگی  اداری  بررسی مسائل 
اداری است که به بخش خصوصی منتقل 
را  سرمایه  و  رشد  توقع  که  زیرا  شود  می 
و مشکل بخش  داریم  از بخش خصوصی 

دولتی  بخش  در  ضعف  نشانگر  خصوصی 
نشده  فراهم  سازی  زیرساخت  که  است 
به شروع  اشاره  با  بیرجند  فرماندار  است.  
تیر   23 تا   17 از  حجاب  و  عفاف  هفته 
و  و عفاف  آموزشی حجاب  کارگاه  گفت:  
نقش آن در تحکیم بنیان خانواده ، کارگاه 
سبک  با  متناسب  متعالی  خانواده  آموزشی 
بانوان  ویژه  اسالمی  و  ایرانی  زندگی 
شاغل ، نشست آموزشی عفاف و حجاب ، 
امنیت اخالقی و کارگاه  نشاط اجتماعی و 

حجاب  و  عفاف  نقش  موضوع  با  آموزشی 
و  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  در 
با موضوع حجاب  همچنین مسابقه نقاشی 
جمله  از  دستگرد  روستای  در  عفاف  و 
در  عفاف  و  حجاب  هفته  های  برنامه 

است. بیرجند  شهرستان 
شهرستان  ادارات  از  بازدید  افزود:  وی 
از  قدردانی  و  حجاب  و  عفاف  موضوع  با 
دیگر  از  فرمانداری  و  بخشداری  همکاران 
فعالیت های فرمانداری در هفته حجاب و 

بود. عفاف خواهد 
مرکزی  بخش  بخشدار  ادامه  در    
تکریم  عمل  در  کرد:  بیان  هم  بیرجند 
نمی  انجام  ادارات  در  رجوع  ارباب 
کردن  کوتاه  روند  خواستار  وی   . گیرد 
ها  دستگاه  افزود:   و  شد  اداری   امور 
باید پیشنهادی برای صرفه جویی در وقت 
ارباب رجوع بدهند ، در غیر این صورت به 
حقوق شهروندی آسیب می رساند و باعث 

ایجاد نارضایتی مردم از دولت می شود.

 مشکل اداری بخش خصوصی نشانه ضعف در بخش دولتی است

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  قاسمی- 
تجارت از افتتاح 7 طرح صنعتی  در سال جاری 
خبر داد و تصریح کرد: این طرح ها با سرمایه 
گذاری بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد تومان و 
اشتغال 2 هزار نفر به بهره برداری می رسد. به 
گفته وی فاز نخست فوالد قاین وکک طبس 
از جمله این طرح هاست . »داوود شهرکی« در 
میزگرد خبری روز گذشته  بیان کرد : خراسان 
جنوبی از بخشودگی 50 درصد حقوق دولتی 
معادن سنگ های تزیینی بهره مند شده است.  
وی   اظهار کرد که طی دو هفته آینده فراخوان 
مزایده 200 محدوده اکتشافی در استان داده 
خواهد شد، تا ذخایر معدنی جدید کشف شود 
و تعداد 40 معدن هم آماده واگذاری از طریق 

فراخوان مزایده می باشند. 
 

20 میلیارد تومان به واحد های 
تولیدی پرداخت شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
واحد   25 به  تومان  میلیارد   20 پرداخت  از 
تولیدی در سه ماهه امسال خبر داد و افزود: 
امسال انتظار داریم رقم تسهیالت نسبت به 
سال 95 بیشتر باشد. »شهرکی« تأکید کرد: 
پرداخت تسهیالت در طرح رونق تولید برای 
که  است  واحدهایی  تولید  افزایش  و  حفظ 
بازار فروش دارند ولی مشکل نقدینگی دارند. 
وی تصریح کرد: تاکنون با اجرای این طرح 
شغل  و 260  تثبیت  شغل  هزار  استان 2  در 

هم  امسال  وی  گفتۀ  به  است.  شده  ایجاد 
طرح رونق تولید ادامه دارد و در سال گذشته 
از صنعتی و  از 700 واحد تولیدی اعم  بیش 
کشاورزی در آن ثبت نام کردند و بیش از 450 
واحد موفق به اخذ تسهیالت در استان شدند. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار 
کرد که ثبت نام سامانه بهین یاب آغاز شده 
و تولیدکنندگان استان می توانند برای دریافت 
اقدام  ثایت  و  درگردش  سرمایه  تسهیالت 
کنند.  شهرکی بیان کرد که امسال عالوه بر 
واحدهای صنعتی، فعاالن بخش معدن نیز که 
مجوز دارند، می توانند برای تأمین سرمایه و رفع 

مشکالت خود از این تسهیالت استفاده کنند.

23 درصد واحدهای تولید 
 استان تعطیل هستند

صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
استان نیز با بیان اینکه 23 درصد واحدهای 
باشند،  می  تعطیل  جنوبی  خراسان  تولیدی 
پروانه  داراي  صنعتي  واحد   321 از  گفت: 
تعطیل  آن  واحد   71 استان  برداري  بهره 
است. »عباس جرجانی« اظهار کرد در سال 
گذشته ناحیه صنعتی آیسک با مساحت 47 
هکتار به شهرک های صنعتی استان اضافه 
شد و عملیات زیرساخت آن با تأمین اعتبار 
انجام خواهد شد. به گفتۀ وی با توجه به این 
مسائل ناحیه های صنعتی به 2 هزار و 217 

هکتار افزایش یافته است.  

هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی 
معدن استان

 

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان هم 
از فعالیت 1000 نفر در سازمان نظام مهندسی 
کرد  بیان  و  داد  خبر  خراسان جنوبی  معدن 
پروژه   بار 6  نخستین  برای  گذشته  سال  که 
دولتی  اعتبارات  از محل  استان که  اکتشافی 
بود به شرکت معدنی و اعضای شرکت های 
افزود:  جوانشیر«  »محمد  شد.  واگذار  استانی 
خراسان  در  معدن  مهندسی  نظام  سازمان 
جنوبی با دارا بودن هزار عضو بازویی کمکی 
خوبی برای سازمان صنعت، معدن و تجارت 
می باشد.  به گفتۀ وی سال گذشته تأکید بر 
ساماندهی معادن بود و امسال هم در راستای 
استفاده از تخصص فارغ التحصیالن در این 
در  فنی  مسئول  کارگیری  به  موظف  رشته 

اجرای معادن هستیم.

افزایش 286 درصدی بازرسی
 در حوزۀ قاچاق کاال

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
میزگرد  این  در  نیز  استان  تجارت  و  معدن 
اظهار کرد که تعداد بازرسی ها در حوزۀ قاچاق 
کاال در  3 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
است.  یافته  افزایش  درصد   286 قبل  سال 
در  ها  بازرسی  این  افزود:  تهوری«  »علی 
سطح  از  قاچاق  کاالی  آوری  جمع  راستای 
عرضه می باشد و در سه ماهه امسال یک 
هزار و 288 بازرسی در قالب گشت مشترک 

انجام شده است.
طرح  که  کرد  نشان  خاطر  وی   
در  اکنون  هم  رمضان  ماه  نظارتی 
های گشت  قالب  در  و  است  اجرا   حال 

از  افطار  از  بعد  و  قبل  ها  بازرسی  مشترک 
و شرکت  ها  نانوایی  و  شبکه های خدماتی 

به  انجام می شود.  مواد غذایی  های پخش 
گفتۀ وی ارزش ریالی پرونده های قاچاق به 
با  از جدیت  نشان  که  است  رسیده  برابر  دو 

مبارزه با قاچاق کاال می باشد.
 

رشد 71 درصدی پروانه های 
اکتشافی معادن در استان

سازمان  معدنی  و صنایع  معادن  امور  معاون 
صنعت، معدن و تجارت استان هم در نشست 
پروانه های  مدت  درصدی  رشد71  از  خبری 
اکتشافی استان در 3 ماهه سال جاری خبر 
این  در  کرد  اضافه  ساالری«  »محمد  داد. 
معدنی کشف  ذخایر  به  تن  میلیون  مدت 2 
شده استان الحاق شد و در مقایسه با مدت 
محدوده های  ثبت  هم  گذشته  سال  مشابه 
معدنی در خراسان جنوبی از رشد 31.8 دهم 
درصدی برخوردار بوده است. وی تصریح کرد 
فقره گواهی کشف  که در حال حاضر 108 
پروانه  دارای  معدن   497 و  داریم  استان  در 
استخراج  تن  میلیون   12.8 و  بهره برداری 
اسمی در طول سال داشته ایم که برای 10 
هزار و 100 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده 
است. به گفتۀ وی اکنون 242 پروانه اکتشاف 
معتبر داریم که توسط افراد حقیقی و حقوقی 
اداره می شوند و در مدت سه ماهه اول امسال 
2 میلیون تن معدن کشف شده و الحاقی به 

ذخایر قبلی استان داشته ایم.

عکس: توال

عکس: توال

حسین رضائی
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
عاء أَعَجزالّناٍس َمن َعَجَز َعِن الدُّ

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
)بحاراالنوارج/ 93 ص/ 294(

دستور دادستانی برای شناسایی 
توهین کنندگان به رئیس جمهور

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره 
ورود دادستانی به موضوع توهین به رئیس جمهور 
که  مواردی  سایر  مانند  تهران  دادستانی  گفت: 
در  می کند.  ورود  موضوع  به  دارد  قانونی  تکلیف 
رابطه با حادثه روز قدس چون جرم مشهود بوده و 
در منظر ماموران اتفاق افتاده، پلیس مکلف به ارائه 

گزارش خود به دادستانی است.

وزیر کشور: نمی دانم منظور آقای 
رئیس جمهور از دولت تفنگدار چیست

حسن  اخیر  سخنان  به  واکنش  در  کشور  وزیر 
روحانی که گفته بود بخشی از اقتصاد را به یک 
دولت با تفنگ تحویل دادیم که رسانه هم دارد، 
گفت: نمی دانم منظور آقای رئیس جمهور چیست!

واکنش توئیتری نادران به اتفاقات جمعه

الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
در توئیترش نوشت: »امام صادق: شقران! قبیح از 
همه ناپسندست از تو به خاطر موقعیتت ناپسندتر.

شعارتفرقه افکن ناپسند بود سخنان تفرقه افکن این 
روزهای منتخب مردم ناپسندتر!«

عده ای با حرکات خود خوراک
 تبلیغاتی علیه نظام درست کردند

با  ایران  احزاب  خانه  رئیس  حشمتیان  قدرتعلی 
اشاره به توهین کنندگان به رئیس جمهور گفت: 
عده ای با حرکات ناشایست خود خوراک تبلیغاتی 
علیه نظام برای رسانه های خارجی درست کردند.

آیت ا... نوری همدانی: فراهم کردن 
اسباب اختالف در جامعه خیانت است

و  روز وحدت  را  قدس  روز  نوری همدانی  ا...  آیت 
انسجام و همبستگی دانست و گفت: اگر کسی علیه 
تبلیغاتی  برای دشمن خوراک  و  کند  اقدامی  نظام 
درست کند و ارزش های روز قدس را کمرنگ کند 
عمل او ناپسند است. وی با بیان اینکه هر شخصی 
سبب اختالف در جامعه اسالمی شود، خیانتکار است 
افزود: امام راحل وصیت شان بر حفظ وحدت بود و 
در جای جای صحیفه امام)ره( می خوانیم که فرمودند، 
رمز پیروزی وحدت کلمه است و زمانی که اختالف 

باشد، شکست قطعی است.

هشتگ »حامی روحانی ام«
 در توئیتر ترند اول جهانی شد

که  توئیتری  در  روحانی ام«  »حامی  هشتگ 
در  جمهور  رئیس  به  توهین ها  و  حمله  از  پس 
راهپیمایی روز قدس راه افتاد، بامداد شنبه یکی 

از ۱۰ هشتگ داغ جهانی شد.

بعیدی نژاد: FATF ضامن توسعه روابط 
بانکی با ایران در چارچوب برجام است

ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  نژاد  بعیدی 
گروه  اخیر  تصمیم  از  استقبال  ضمن  لندن  در 
ادامه  بر  مبنی   )FATF( مالی  اقدام  بین المللی 
ایران،  علیه  اعمال شده  محدودیت های  تعلیق 
روابط  توسعه  امکان  تصمیم  این  کرد:  عنوان 
بانکی و مالی با ایران را که یکی از اهداف عمده  

تفاهم هسته ای برجام می باشد، تضمین می کند.

روزنامه آمریکایی: اگر جنگی شروع 
شود ایران از بین نخواهد رفت

نوشت:  پست«  »هافینگتون  آمریکایی  روزنامه 
حمله موشکی ایران به دیرالزور پیامی آشکار به 
آمریکا بر این اساس است که هرگونه تالش در 
تغییر نظام ایران هزینه دارد و اگر جنگی شروع 

شود، ایران از بین نخواهد رفت.

نصرا... : رژیم سعودی ترسوتر از
 آن است که به ایران حمله کند

به  برای  اظهار کرد: تالش ها  نصرا...  سید حسن 
انزوا کشاندن ایران و تبدیل کردن به یک دشمن 
به جای اسرائیل و فرسایش امکانات این کشور در 
واسطه  به  آن  داخل  به  انتقال جنگ  و  جنگل ها 
گروه های تکفیری انجام می شود. وی تاکید کرد: 
رژیم سعودی ضعیف تر، ناتوان تر و ترسوتر از آن 

است که جنگی علیه ایران آغاز کند.

مهرداد بذرپاش در کانال تلگرامی 
رئیس  علیه  شعار  نوشت:  اش 
ناپسندی بود که هیچ  جمهور کار 
ولی  کند.  نمی  دفاع  آن  از  کس 
ببینید چه کار بدی است علیه یک 

گونه  این  منتخب  جمهور  رئیس 
رفتار شود. 

در سال ۸۸ شماها نه علیه رئیس 
نظام  علیه کل  بلکه  وقت  جمهور 
که  کردید.کسانی  رفتار  گونه  این 
یا  موقع  آن  هستند  آشوب  دنبال 
یا  بودند  دهندگان  شعار  صف  در 
آنها را تشویق می کردند، یا ساکت 
خوشحال.رفتار  دل  در  و  بودند 
اعضای دولت و توئیت های بیش 
نگرانی  یک  از  نشان  حدشان   از 

آقای  جمله  این  نگران  دهد.  می 
در  بعضی  بود:  گفته  که  روحانی 
و  نکشیدند«  بر  »گیوه  انتخابات 
حاال می خواهند جبران کنند تا در 
دولت بعد جزو کنار گذاشته شدگان 
آقای  انتخابات،  در  راستی  نباشند. 
زیر  را  نظام  روحانی کل 3۸ سال 
سوال برد و توهین کرد. آن موقع به 
نظرم توئیتر فیلتر بود که اینها گیوه 
شان را بر نکشیده بودند تا از کشور 

و نظام مظلوم شان دفاع کنند..!

جامعه  عضو  اکرمی،  سیدرضا 
زمانی  از  گفت:  مبارز  روحانیت 
مناظره های  در  احمدی نژاد  که 
هاشمی  ا...  آیت  به  انتخاباتی 
نوری  ناطق  االسالم  حجت  و 
توهین کرد و بعد از آن، کسی به 
مطرح  بی اخالقی های  و  اتهامات 
نکرد،  رسیدگی  او  سوی  از  شده 
گونه ای  به  جامعه  در  گستاخی 
به  سروپایی  بی  هر  تا  شد  باب 
و  مقامات  به  دهد  اجازه  خود 

مسئوالن نظام توهین کند. عضو 
بیان  با  مبارز  روحانیت  جامعه 
در  آمده  پیش  اتفاقات  در  اینکه 
برخی  و  علت  برخی  قدس  روز 
اتفاقات  گفت:  هستند،  معلول 
جهل،  فقر،  معلول  چنینی   این 
البته  بیکاری است  و  بی اطالعی 
دارند  افرادی حضور  میان  این  در 
که در زمین بیگانه بازی می کنند و 
شعارهای بیگانه را مطرح می کنند. 
وی با بیان اینکه انتقاد کردن یک 

موضوع  گرفتن  انتقام  و  موضوع 
دیگری است، گفت: ما باید بدانیم 
باید  ما  تنویر فرق دارد.  با  توهین 
به مردم انتقاد آگاهانه، مستند و از 
سر خیرخواهی را آموزش بدهیم. 

منشاء توهین به مقامات، اقدامات احمدی نژاد استهیچ کس از شعار علیه رئیس جمهور دفاع نمی کند

رضایی: مردم از نظارت بر برجام راضی نیستند

رضایی در خصوص تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران اظهار کرد: کمیته نظارت بر برجام باید نظارت 
جدی تری را بر اجرای برجام داشته باشد چرا که 
مردم راضی نیستند از نظارتی که بر اجرای برجام 
صورت می گیرد. وی همچنین گفت: ما به تعهدات دو طرفه در برجام 
بسیار معتقد هستیم و نباید اجازه دهیم که غربی ها به صورت یکسویه 
برجام را نقض کنند اما ما همچنان به وظایف خود در برجام عمل کنیم.

 واکنش  وزیر ارشاد به شعار علیه رئیس جمهور

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امیری  صالحی 
واکنش به شعارهای توهین آمیز عده ای »قلیل« 
گران  تخریب  گفت:  قدس،  روز  در  »خودسر«  و 
به  راه  از  فاصله  خودسر  و  خودجوش  میان  بدانند 
بیراهه است، فاصله از »خدمت« تا »خیانت« است. وی افزود: شگفت انگیز 
 است جماعتی قلیل، بهانه ای برای بیگانگانی مهیا کردند که همواره سعی 

داشته اند تاثیر شعارها و راهیپمایی باشکوه روز قدس را کم رنگ کنند.
حضور جامعه بانکی استان در مراسم راهپیمایی روز قدس

 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

12 مـاهـه
 

روحانی دوقطبی سازی را به مصلحت نمی داند

نوشت:  خود  تلگرامی  کانال  در  ابوطالبی  حمید 
رئیس جمهور دوقطبی سازی، نه در موضع کالم و 
قلم را به مصلحت کشور نمی داند و همه را به آرامش 
حول محور »قانون و رهبری« فرا می خواند. اینکه 
عده ای در حمایت از ایشان بگویند سازماندهی شده بوده، برخی ندا سر دهند 
که از نتایج آتش به اختیاری است و عده ای دیگر از آن پیراهنی برای بر سر 

نیزه کردن بسازند، به مصلحت هیچ کس نیست.

 حاشیه ایجاد نکنند تا به آنها توهین نشود!

ناصر ایمانی فعال اصولگرا در قانون نوشت: شعار 
علیه مسئوالن که دارای جایگاه و احترام هستند 
به نوعی توهین و بی احترامی به نظام است. بحث 
ناپسندیده بودن این اقدام منوط به این دولت و آن 
دولت یا این مجلس و آن مجلس نیست؛ این موضوع نیز باید به مسئوالن 
تذکر داده شود که در سخنرانی و مصاحبه های خود از افراط، تفریط و 

حاشیه سازی پرهیز کنند تا از بروز حوادث این چنینی جلوگیری شود. 

۴۰ درصد اصولگرایان مزاحمت ایجاد نمی کنند

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: معتقدم 4۰ 
درصد رای اصولگرایان خدای ناکرده نباید مزاحمتی 
برای دولت ایجاد کنند بلکه باید رفیق شفیقی برای 
دولت باشند و دولت را به سمت شعارهایی که داده، 
یاری  کنند.  باهنر ادامه داد: اگر دولت در مسیر غیر از شعارهایش حرکت کند 
و متن به حاشیه و حاشیه متن اصلی شود آنگاه این 4۰ درصد گروه بسیار 

مقتدر و متراکمی است که می تواند کار را جلو ببرد.


