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سرمقاله

یاد روزهای زیبا 

* عبدی

دلم  یک دل پاک و صادق می خواهد تا با او حرف 
بزنم . دلم یک همزبان می خواهد تا ساعت ها با او 
 درد دل کنم و او فقط گوش کند کسی که نه نچ نچ

نه  . دلم  واقعا؟ فقط گوش کند  بگوید  نه  کند و 
غذاهای رنگارنگ و خوش رنگ لعاب می خواهد  
نه لباس های برند و زیبا . دلم سکوت می خواهد 
و آرامش. دلم  یک جای دنج می خواهد  تا فقط 
 سکوت باشد و بس. نه موبایل باشد و نه تلفن و ...
خودم باشم و خودم ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

احتمال افزایش 
352میلیارد ی 

بودجه استان
از  آوا  با  گو  در گفت  و سربیشه  نهبندان  نماینده 
 رشد352 میلیارد تومانی اعتبارات تملک دارایی و
سرمایه ای استان در بودجه... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

از ابتدای سال جاری

پهنه خراسان جنوبی
بیش از 500 بار لرزید

مدیرکل مدیریت بحران از وقوع 550 زلزله در استان 
طی سال 95 خبر داد و گفت: : از این رقم فقط 3 الی 

4 مورد محسوس بوده است ... ) مشروح در صفحه ۷ (

پیش بینی کاهش
آمار طالق در استان

صفحه ۷
هنرمند جوان بیرجندی در گفت گو با آوا :

برای ماندگار شدن
باید دیده شد

صفحه 4 عضو شورای شهر مرکز استان : 

اعضای شورای شهر 
حساب مالی و وجوهات 

شرعی خود را ارائه دهند
یک عضو شورای شهر با اشاره به این که اعضای 
شورا باید از خودشان شروع و حساب سال مالی و 

پرداخت وجوهات شرعی خود ... ) مشروح در صفحه 3 (

رئیس مجلس  : 
دریافتی های منتقدان در زمان نمایندگی 

مشخص است، جانماز آب نکشند

حسینی ، عضو جبهه مردمی انقالب اسالمی : 
اگر نامزدی جداگانه وارد عرصه انتخابات

شود با اقبال مردمی مواجه نمی شود

علی جنتی : 
می دانند روحانی رای می آورد می خواهند

با کمک صدا و سیما رایش را بشکنند

کریمی قدوسی : 
کسانی که منشأ انحراف بودند در کنار

صاحب رسالت انقالب دفن شده اند 

اصالح طلبان سال 88 اشتباه کردند  / ده کاندیدای جبهه مردمی برای انتخابات / مخالفت روحانی با برنامه هاشمی / غرضی: قطعا شانس پیروزی در انتخابات را دارم /  منتقدان نه برای کسی حرمت قائلند، نه از خدا می ترسند / انتقاد شدید سران فتنه از خاتمی در خصوص طرح آشتی ملی / واکنش ظریف به ادعای کریمی قدوسی  /  صفحه۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

خراسان جنوبی دو برابر فقیرتر از کشور
رئیس کل دادگستری استان : 80 درصد پرونده های قضایی استان مربوط به مواد مخدر و 80 درصد مجرمین غیربومی هستند /  رئیس سازمان  زندان های کشور : جمعیت زندانیان

موادمخدر در کشور 43 درصد جمعیت کیفری اعالم شده اما در خراسان جنوبی این آمار به 73 درصد می رسد / 7هزار قاچاقچی یک گرمی! فقر، بیکاری عامل اصلی جرائم
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روایت  رئیس سازمان زندان های کشور از توسعه نامتوازن استان در مقایسه با کشور ؛ از سال 90 شاهد کاهش توسعه در خراسان جنوبی هستیم !

38 میلیون متر مکعب ذخیره آبی استان از بارندگی اخیر

آئین تودیع و معارفه مدیر کل زندانهای خراسان جنوبی

جناب آقای 
دکتر سید مرتضی وجدان 
اخوان گرامی، فامیل محترم 
درگذشت والده محترم تان را تسلیت گفته

 و در غم شما شریک می باشیم.

خانواده های: احمد هادوی
 جمال اشراقی

سرمایه گذاری عالی  و بدون ریسک 
یک موسسه آموزشی معتبر با درآمد 

مطلوب و پتانسیل رشد عالی
 در مرکز استان واگذار می شود. 

اطالعات بیشتر 09124069886
یک استاد کار ماهر برای تولید

 نبات و آبنبات  نیازمندیم.
تلفن تماس: 09105475076 -  32211120 

شاهسوند نمایندگی خراسان جنوبی 
جهت تکمیل کادرفروش شرکت تعدادی بازاریاب 

درسطح استان نیازمند است.  32258273

»آگهی نوبت دوم«

اخطار به مالکین قنات سلطان آباد )روستای بورنگ شهرستان درمیان(
در اجرای ماده 16 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب به مالکین قنات سلطان 
آباد )روستای بورنگ شهرستان درمیان( اخطار می شود ضمن مراجعه به شرکت آب منطقه 
ای خراسان جنوبی و اخذ مجوز الزم ظرف مدت یکسال پس از انتشار این آگهی ، نسبت به 
احیای قنات مذکور اقدام نمایند درغیر اینصورت قنات پس از منقضی شدن زمان فاقد حریم 

خواهد بود.
بدین وسیله از آقای دکتر حمیدرضا ریاسی  متخصص محترم مغز و اعصاب 

خانم دکتر فریبا نخعی  متخصص محترم داخلی
آقای دکتر وحید محمودی  متخصص محترم طب اورژانس

و پرسنل محترم بخش مراقبت های ویژه اورژانس بیمارستان ولی عصر)عج(

که نهایت تالش شان را جهت درمان مادر عزیزمان مرحومه کربالئیه مبارک علی آبادی
 به کار  بردند، تشکر و قدردانی می نماییم و از خداوند متعال طول عمر و سالمتی برای همه سروران گرامی خواهانیم.

خانواده علی آبادی
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با نهایت تأسف وتأثر درگذشت مرحومه مغفوره

حاجیه  فاطمه سلطان شایگان
» همسر حاج غالمحسین غالمیان مقدم - بازنشسته بهداری«

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع وتدفین آن مرحومه امروز یکشنبه 95/12/15  
 ساعت 2 بعدازظهر از محل سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد.

خانواده های: غالمیان مقدم،شایگان و سایر فامیل وابسته 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز
 یکشنبه 95/12/15 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل

 غسالخانه برگزار می گردد. ضمناً جلسه سومین روز درگذشت
 آن عزیز سه شنبه 95/12/17 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 

در محل مسجد جامع توحید منعقد می گردد.

با نهایت تاثر و تالم درگذشت شادروان هوالباقی 

کربالیی محمد حسن منوچهری )گلنگری(

خانواده های: منوچهری ،پرتوی، عابدینی، قالسی، اسداللهی
 اژدری، کارفرد، هاشمی، خسروی، بارانی و سایر بستگان

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

جناب آقای صادقی بجد 
درگذشت پدر گرامی تان حاج شهنواز صادقی بجد

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،
 از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر بازماندگان

 صبر و شکیبایی خواستاریم.

شورای نظام روانشناسی و مشاوره استان

صفحه ۷
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17 تا 25 اسفند؛ زمان واریز عیدی به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی

آن دسته از بازنشستگانی که حقوق ماهیانه خود را در اواخر ماه دریافت می کنند عیدی شان زودتر واریز خواهد شد.براین اساس آن دسته از بازنشستگانی که 
 ٢٧ هر ماه حقوق ماهیانه خود را دریافت می کنند، عیدی را در تاریخ ١٧ اسفند دریافت خواهند کرد و عیدی بازنشستگانی که در ٢٧ هر ماه حقوق دریافت
 می کنند نیز در روز ١٨ اسفند واریز می شود.به همین ترتیب عیدی سایر مستمری بگیران ١٩و ٢١  و بعضا با حقوق اسفند ماه واریز خواهد شد. 

سرمقاله

یاد روزهای زیبا 

* عبدی

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  دلم به معنای واقعی 
برای زندگی تنگ شده است . زندگی که نه جر و 
بحث باشد و نه وام و نه قسط. دلم عشق واقعی می 
خواهد . دلم حتی برای کشک هایی که مادربزرگم 
تنگ  سابید  می  اش  چروکیده  و  زبر  دستهای  با 
شده  او هیچ  وقت استرس مهمان ناخوانده را هم 
نداشت . راستی  دلم مهمان ناخوانده می خواهد 
مثل آن زمان . پذیرایی با غذای بسیار ساده ولی 
حتما سبزی بود و سبزی هایش هم مثل االن با 
آب فاضالب شسته نمی شد بلکه با آب تمیز. دلم 
برایش یک  تا  ناخوانده می خواهد   یک مهمان 
ندارم  غذای ساده شاید کشک بسابم نه حوصله 
اولیه  بسابم یعنی اصال حتی سالهاست ملزومات 
اش را هم ندارم و در سالهای جوانی ام که مادرم 
می خواست بگیرد و جزء جهیزیه ام بگذارد  آن 
را بی کالسی می دانستم. اسم عروسی آمد دلم 
برای رقص چوب بیرجند یک ذره شده ولی موقع 
موسیقی  گروه  شد  پیشنهاد  من  به  که  ازدواجم 
آنها  که  کردم  گریه  ساعتها  شوند  دعوت  سنتی 

نیایند چون بی کالسی است.
 دلم عشق می خواهد و بس! دلم یه جای گرم می خواهد

پر از عشق و محبت .  یه حوض می خواهد  و 
یه خانه باغ پر از درخت های کاج و گردو و عناب 
دلم برای خورش های قیمه آلو و مرباهای زرشک 
مادر بزرگم تنگ شده دلم یه بقچه پر از سبزی 
نان  با ماست چکیده و  تازه می خواهد که  های 

خشک خورده شود.
آید  می  یادم   ! گرفته  تجمالت  هم  این  از  دلم 
داشت  یه جفت کفش  بودیم هر کسی  که  بچه 
که تا پاره نمی شد برایش کفش نو نمی خریدند 
ولی حاال جاکفشی ام پر از کفش های چرم نو با 
برندهای متنوع است که گاهی حتی پوشیدن آن 
به تعداد انگشت یه دست هم نرسیده است ولی 
بار  یک  اگر  حتی  خواهد  می  کفش  دلم  هم  باز 
هم نپوشم ولی داشتنش مهم است نمی دانم چرا.

برای  ریا  بی  و  ساده  آمدهای  و  رفت  برای  دلم 
خوردنی های ساده و زندگی ساده تنگ شده .

 دلم می خواهد  بچه ام مودب باشد و مهربان . االن
قیمت پول مهد می دهم ولی تربیت ندارد چون 
من و پدرش وقتی از مهد می اید حوصله اش را 
نداریم و خستگی را بهانه می کنیم .برایش اسباب 
 بازی های گران قیمت می خریم چون با کالس تر

است راستی فکر کنم او هم افسردگی دارد.
 خیلی وقت است با هم سه نفری صحبت نکرده ایم !

دلم صحبت در جمعی را می خواهد که غیبت از 
کسی نباشد و هر کس از پیشرفت هایش گفت 
دیگری ناراحت نشود . دلم یه جمع شاد می خواهد 
بیرجند  به  پایم  خیلی شاد. دلم می خواهد وقتی 
رسید برای فرزندم از خوبیهای مردمش بگویم ولی 
قدیم  مانند  مردمش  نه  و  دارد  عالقه  فرزندم  نه 
هستند همه در خانه های قوطی کبریت آپارتمان 
ندیده  را  ها  آن  سالهاست  کسی   و  اند   خزیده 
دوران  خانه   برای  دلم  جدید!   نسل  مخصوصا 
مجردی ام  خیلی تنگ شده برای روز های زیبا  
برای خریدهای عید برای لباس های جدید که از 
ذوق خریدنش تا صبح بیدار بودم تا به  دوستانم 
می  لذت  با  جدید  خرید  یک  دلم   . بدهم  نشان 
خواهد!  من پر توقع نیستم  من دلم نمی خواهد 

زندگی از چهارچوب اصلیش خارج شود همین!

دکتر علیرضا حسنی در مراسم تدفین شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسالمی فردوس:

شهدا شاخص های ارزشمند و نورانی هستند که ما راه حق و حقیقت را گم نکنیم

پیکر پاک دو شهید گمنام با حضور پر شور مردم، مسئولین 
و دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس به خاک 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  شد.به  سپرده 
خراسان جنوبی، دکتر علیرضا حسنی دبیر هیئت امنا و رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی دراین مراسم در 
سخنانی از حضور پر شور دانشگاهیان و مردم والیت مدار 
فردوس در مراسم تشییع و تدفین این شهدای عزیز تشکر 
و قدردانی نمود و گفت: چنانکه مقام معظم رهبری هم بارها 
تأکید فرموده اند: شهدا شاخص های ارزشمند و نورانی هستند 
که ما راه حق و حقیقت را گم نکنیم.دکتر علیرضا حسنی در 
ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه ی زهرا 
)س( گفت: تدفین دو شهید عزیز مایه خیر و برکت دانشگاه 
است و در واقع آنها صاحب خانه اند و ما مهمان آنهاییم.رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی استان گفت: ما آمده ایم با شهدا پیمان 
ببندیم و در مقابل فرمایشات مقام عظمای والیت سر تعظیم 
فرود آوریم. این آزاده و جانباز پر افتخار سال های دفاع مقدس 
افزود: هرچند حسرت عقب ماندن از کاروان شهدا را به دل 
داریم، اما به شهدا خوش آمد می گوییم و امیدواریم به برکت 
حضورآنان زنگار غفلت و فراموشی از دل و روحمان زدوده 

شود.دکتر حسنی در ادامه افزود: به هیچ عنوان نباید در مقابل 
فرمایشات مقام معظم رهبری مجتهد شویم. چراکه این مسئله 
موجب گم کردن راه می شود.در ادامه ی این مراسم حجت 
االسالم والمسلمین محمدرضا بابایی ماهانی نژاد امام جمعه 
مردم  پرشور  حضور  از  قدردانی  ضمن  فردوس  شهرستان 
گفت:  گمنام  تدفین شهدای  و  تشییع  مراسم  در  فردوس 
قدر شهدای عزیز را بدانیم. انصافاً عطر حضور آنان شهرمان 
را متحول کرد.امام جمعه شهرستان فردوس در ادامه مزین 
شدن دانشگاه آزاد اسالمی فردوس با حضور دو شهید گمنام 
را بسیار ارزشمند دانست و گفت: قطعاً دانشجویان با مشاهده 
قبور شهدا در محوطه دانشگاه به یاد دوران دفاع مقدس و 
جانفشانی های رزمندگان اسالم می افتند و فضای معنوی 
دانشگاه نیز بیشتر می شود.گفتنی است این پیکرهای مطهر 
مربوط به دو نوجوان بود که در عملیات خیبر و والفجر در سال 
1362 به درجه ی رفیع شهادت نایل آمدند و دکترعلیرضا 
حسنی دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
و دکتر غفاری رئیس دانشگاه آزاد اسالمی فردوس تدفین و 

خاکسپاری آنان را شخصاً انجام دادند.

جویندگان کار )آقا(
به یک شریک و همکار 

با شرایط  ذیل نیازمندیم 
آشنا به کامپیوتر - حسابداری

اینترنت - مجرد
ساکن شمال شهر باشد

سرمایه حداکثر 10 میلیون
آماده بهره برداری
 با درآمد تضمینی
09031614320

32438915

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت کارخانجات تولید لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1204

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
مذکور که روز شنبه مورخ 1395/12/28 ساعت 9 در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر 12 جاده 

کرمان بعد از شهرک صنعتی جنب کویر تایر برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 

انتخاب اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرسین - انتخاب روزنامه کثیر االنتشار - تصویب تراز و حساب 
هیئت مدیره شرکت سود و زیان ساالنه 

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

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

09159634038 -09155642959
32414702
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www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

تاریخ 1395/12/11 به شماره ثبت 5521 و شناسه ملی  تاسیس شرکت خاوران دیبای الجورد )سهامی خاص( در 
14006632150 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: تولید و عرضه صنایع دستی و سنتی. ) پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت 
قانونی. ضمناً ثبت موضوعات فعالیت های مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت  نمی باشد.( مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت 
نامحدود می باشد. مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی - شهر بیرجند - استادیوم - کوچه سعیدی 12 - کوچه مفتح 18 - پالک 
85  کدپستی 9713783993  سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام که کالً نقدی طی 
گواهی شماره 248/95/630 مورخ 1395/11/25 بانک پارسیان شعبه بیرجند واریز گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم معصومه 
اطمینان به شماره ملی 0940567210 به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم تکتم ساجد به شماره ملی 0651846706 به عنوان نایب 
 رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی به شماره ملی 3620955263 و آقای صادق صباغ مقدم به شماره ملی 3621612408

 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضای شرکت: آقای صادق صباغ مقدم مدیر 
عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته با امضای آقای صادق صباغ مقدم به 
شماره ملی 3621612408 و خانم معصومه اطمینان به شماره ملی 0940567210 همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه 
های عادی و اداری با امضای آقای صادق صباغ مقدم به شماره ملی 3621612408 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل شرکت: آقای صابر صباغ مقدم به شماره ملی 3621995651 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای علیرضا صباغ مقدم به شماره ملی 0653015844 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9500355
بدینوسیله به خانم کبری زارعی فرزند محمد به شناسنامه شماره 9 و شماره ملی 0652087361 صادره بیرجند به نشانی 
بیرجند، خیابان رجائی 6 به عنوان متعهد در پرونده اجرایی کالسه فوق ابالغ می گردد که بانک تجارت شعبه مدرس بیرجند 

مستند به قرارداد بانکی شماره 932500010- 1393/4/17 راجع به وصول مبلغ 16.174.545 ریال طلب خویش تا روز دادخواست 
95/9/16 به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان وام گیرنده و همچنین ضامن را نموده که پرونده 
ای تحت کالسه فوق در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابالغ آدرس 
شما به شرح متن سند به شرح مذکور شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا حسب درخواست 
بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بدینوسیله مفاد اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده محسوب 
است و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی پس از گذشت مدت 10 روز از تاریخ انتشار بر علیه شما ادامه خواهد یافت و مراتب فقط 

یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

تاریخ انتشار: 1395/12/15     غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای احمد مزدور ماخونیک به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 108 فرعی از شماره 

800- اصلی واقع در بخش یک شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 11425 صفحه 20 دفتر امالک جلد 44 به نام احمد مزدور ماخونیک ثبت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده و برابر اسناد رسمی شماره 8470 و 8469 دفتر خانه شماره 9 سربیشه در رهن بانک مسکن شعبه سربیشه و بانک 
کشاورزی شعبه سربیشه می باشد که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت 
نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند  

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

09155614880 -09303107002

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3016:1518:1520:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خــوب، بــد، جلــف

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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ضمن تشکر از نماینده نهبندان و فردوس که الحق 
و االنصاف دارند برای منطقه شان تالش می کنند 
و یک خداقوت هم به استاندار که با گرفتن ۱۰۰ 
میلیارد به نظرم خدمت بزرگی به استان کرد اما آنچه 
مشخص است نماینده نهبندان گله سختی از حذف 
توسط همکارانش  تومان  این ۱۰۰  از  میلیارد   ۲۵
در مجلس داشت نمایندگان تالش کنند این مبلغ 

حذف نشود تا مردم در این وسط ضرر نکنند
93۰ ... 3۷3
سالم از روزی که برای تلفن های شهرک دستگرد 
آگهی زده شده شرکت اتوبوسرانی کرایه اتوبوس 
رو گرون تر کرده کرایه روگرون کردین الاقل به 
فکر رفاه ما باشین ایستگاه آخر دستگرد جایی نداره 
برای نشستن مسافرا باید یک ساعت سرپا بایستیم 
که با تاخیر زیاد اتوبوس بیاد . شهرداری به فکر 
رفاه ما هم باش ما هم آدمیم مسلمونیم شرکت 
مخابرات عزیز به فکرما باش چطوره که خیابون 
امام رضا تا یه جاهایی تلفن وصل کردی کوثر رو 
  . تلفن دادی حاال به ما که رسید وارسید بودجه 
آوای عزیزدست به دامنت این پیام من روچاپ کن 
ما االن دوسال شده ساکن شهرک دستگردیم ولی 

هیچ امکانات رفاهی درستی نداریم.
ارسالی به تلگرام آوا
 اگر شهرداری قادر به آسفالت خیابان غفاری و بهسازی
 شمشادهای وسط بلوار نمی باشد از شهرداریهای
 دیگر شهرها درخواست کنیم ابتکاری که نمی بینیم

حداقل  بهبود و بازسازی که می توانید انجام دهید 
اگر باز دم از طرح تفصیلی  و اعتبار و ... نزنید .

۰936....۱66
سال  تمام  تزیینی  ماهی  فروشندگان  صنف 
 صورتشان را با سیلی سرخ نگه می دارند تا ماه های

در  دقیقا  بعد  کنند  کاری  و  کسب  سال  آخر   
به  شروع  محترم  اصناف  تمام  زمان  همین 
انگار  و  کنند  می  قرمز  ماهی  و  سبزه  فروش 
هیچ مسئولی هم در این شهر نیست که جلوی 
اینطور هست  اگر  بگیرد  را  ها  انصافی  بی  این 
پس ماهی فروشان هم می توانند کفش و گل 
هست  معلوم  که  اینطور  بفروشند  و....  لباس  و 

بازار عید هر کی به هر کی شده 
9۱۵...۰88

تقدیر و تشکر ویژه از پرسنل اورژانس ۱۱۵ واقع 
علت  به  عصرجمعه  که  برگی  شهید  درخیابان 
 وخامت حال همسرم وعدم حضور من در منزل به 
سرعت  و در کوتاه ترین زمان ممکن حضورپیدا 

کردند و التیام بخش حالش بودند.
۰9۱۵...۱۱8
 چندهزارتن برنج سهمیه سالهای 94و  9۵ شرکت های
وارد  بیرجند  از گمرک  استان  تعاونی مرزنشینان 
برنجها  این  شده,خروج  برده  استان  خارج  به  و 
به  ابتدا  ها  برنج  باشد.این  می  قاچاق  استان  از 
فردوس و یا طبس حمل و بعد از عبور از ایست 
بازرسی این شهرها وگرفتن بارنامه ای دیگر به 
 خارج استان حمل می شود چرا تحقیق نمی شود

است  استان  این  مردم  حق  که  هایی  برنج   
بعضا  و  سودجو  افرادی  چرابه  رفته  فروش  کجا 

پاکستانی این اجازه داده می شود.
۰9۱۵...494
تصویب  با  باید  چرا  هست؟؟  عدالتی  چه  این 
نمایندگان ملت تو مجلس حقوق مدیران دولتی  
داشته  افزایش  میلیون   ۲4 سقف  تا  و  6۰درصد 
باشه اما وقتی تو مجلس خواستند حقوق مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی رو افزایش بدهند شورای 
نگهبان مخالفت کنه و بگه بودجه نیست ! بودجه 
رو  بره  از۱۲میلیون  دولتی  مدیران  حقوق  هست 
۲4میلیون اما بودجه نیست حقوق 8۰۰هزارتومانی 
۱میلیون  بشه  بگیر  مستمری  ۵نفره  خانواده  یه 
چطور  دنیا  اون  تو  بزرگواران  این  تومان.واقعا 
میخوان جواب خدا رو بدهند ؟؟؟ آخه تبعیض و 
تضاد طبقاتی و فشار بر اقشار ضعیف جامعه تا کی 

باید ادامه داشته باشه؟
93۰....۲4۷
کردن  شاد  فکر  به  خدا  شکر  که  شاد  مسئوالن 
از  چندین  مردم هستید!همانطور که اطالع دارید 
اعالم  گردشگری،  نقطه  کوه  مزار  قبل  سال 
گردید وباالخره در میان پروژه های متعدد سایر 
شهرستانها، آسفالت این نقطه هم، پروژه راه سازی 
این  مردم  نیاز  رغم   علی  بیرجند شد  شهرستان 
منطقه و زائران و گردشگران کوهستان ،تاکنون 
آسفالت نگردیده و دریغ از اقدام! لطفا 3 کیلومتر 

خاکی را آسفالت کنید تا ما هم شاد شویم.
9۱۵....۲63
است   روستایی  و  کشاورزی  مهر  نوبت  بار  این 
رشید  و  بالغ  مردم   . نخواهیم  چه  بخواهیم  چه 
حسابی  و  درست  تحرک  یک  منتظر  باید  ایران 
اقتصادی باشند چرا که بازی پوتین ) احمدی نژاد 
( در آستانه شروع جدی است. بقایی   ( (و مددف 

بازی  پذیرفته شده  قانون  ها  اصالحاتی  با  رقابت 
است.خطر بالقوه خرد شدن آرا توسط اصولگرایانی 
است که ممکن است تحلیل جامعی  از قضایا انجام 
ندهند.حتی ممکن است از ترس مرگ خودکشی 
با  بیشتری  بسیار  مشترکات  که  حالی  در  کنند 
از  ای  عده  دارند.هرچند  نژادی  احمدی  تفکر 
 اصولگرایان )که به تعبیر  سران اصالحاتی ها  (

منطقی تر می اندیشند در مقابل تفکر احمدی نژاد به 
اردوگاه اصالحات پناه می برند.

9۱۵...639
رو  ماشین  ... شعبه سجادشهر محل عبور  بانک 
به  پولی  چه  گرفتن  ازای  در  شهرداری  بستن. 
بانک مجوزی غیر قانونی داده. چند بار شهرداری 

ناحیه۲ رفتم گفتن پیگیری میکنن اما هیچی.  
9۱۵...۵۱6

 مهر و محبت را به قلب  و به لبانشان خنده را هدیه کنیم

رشد 56 درصدی کمک به نیازمندان در استان
با سالم و تشکر از آوای عزیز که بحث کودکان 
خیابانی را پیگیری کرد واقعیت این است که در 
انداختن  حال  در  فقط  متولی  ادارات  بحث  این 
باید  آنهایی که  و  یکدیگرند  به گردن  مسوولیت 
کار انجام دهند مایل به حل موضوع نیستند و در 
طرف مقابل هر روز بر تعداد این کودکان افزوده 
می شود زنگ خطر این بحران اجتماعی کی برای  

مسوولین به صدا در آید خدا می داند
936 ... 898

دست مریزاد به نمایندگان مجلس که با بصیرت 
دادند  قانونی  وجاهت  نجومی  حقوقهای  به  تمام 
آخر خودشان بعداز دوره نمایندگی حتما از مدیران 

خواهند شد و این مهم را بصیرت می خواهد .
9۱۵...9۵4

بابا  بشی  بیدار  خواب  از  میخوای  کی  راه   اداره 
ریزش  کوه  باالترازچشمه  متر  دره۵۰  بند  جاده 

کرده حتما باید اتفاقی بیفته که شما اقدام کنید.
9۱۵...3۵۷

دهیار محترم دستگرد سرکار خانم صمدی از اینکه 
معابر روستا رو تسطیع و بازسازی کردید متشکریم 

من ا... توفیق . ساکنین بلوار امام رضا )ع(.
9۱۵...44۵

که  بیرجند  شهر  دیدنی  های  جاذبه  از  یکی 
واقع در  باغ و عمارت  مانده  سالهاست بی توجه 
امیرآباد هست که میتوان بعنوان مکان بوم گردی 
برای شهر جذب توریست کرد.   استفاده و  از آن 
از استاندار محبوب خواهشمندیم دستور مرمت و 

استفاده عمومی داده شود ..با تشکر 
9۱۵....3۱۵

من الستیک خریدم بعد باز کردن جلد الستیک 
متوجه کیفیت نا مناسب و خارج از رده آن شدم 
االن پنج ماهه می دوم نمایندگی هم جوابگو و 
نیست فقط این روز اون روز میکنه معنی این کار 

به نظر شما جز ضایع کردن حق مردم چیست؟
9۱۵...۱۲8

آواجان تشکر ، ولی افسوس که مسئوالن گوش 
کرشون به ما کردن به تو وپیامهای ما ترتیب اثر 
نمیدن ولی نگران نباش ما باید کار خودمون بکنیم 
انشا ا... که ازخواب غفلت بیدار بشن ومتوجه بشن  
بخاطر همین مردمه که به اونا مقام دادن و وظیفه  
حل  و  مردمه  حرف  به  دادن  گوش  کوچکشون 
مشکالتشونه .دراین دنیا کسی نیس از اونا سوال 
کنه الاقل بفکر اون دنیا باشن که باید جوابگو باشن!!
9۱۵....۰۵8

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
بالاستفاده  خصوص   در   9۵/۱۱/۱۷ مورخ  شما 
ماندن  ساختمان بهداری  منطقه سرچاه عماری، 
اندازی  راه  و  آمبوالنس  دستگاه  یک  اختصاص 
برابر  رساند:  می  استحضار  به  ای   جاده  پایگاه 
اتاق  خدمات  شبکه  گسترش  طرح  مصوبات 
بهداشت  خانه  بهورز  توسط  آباد  قائم  بهداشت 
در  روز  دو  یا  یک  صورت  به  زارعین  آباد  علی 

هفته انجام می شود. 
در حال حاضر جهت راه اندازی پایگاه اورژانس جاده 
ای در منطقه فوق مجوزی وجود ندارد.این مرکز 
 پیگیر اخد مجوز برای منطقه قلعه زری می باشد

پایگاه در  اندازی   و در صورت صدور مجوز راه 
آن منطقه در اولویت قرار خواهد گرفت. ضمنا در 
در  رسانی  امداد  درخواست  گونه  حال حاضر هر 
حداقل زمان مممکن توسط نزدیک ترین پایگاه 

اورژانس ۱۱۵ )خوسف( پوشش داده می شود.

نسرین کاری - کم کم، بوی عید، از البالی 
شاخه ها به مشام می رسد و خانه ها در انتظار 
ها،  بازارچه  و  بازارها  اند. فضای  تکانی  خانه 
چانه زدن پی در پی، قهر و آشتی های مکرر 
و در نهایت، لبخندهای رضایت.  شادی نوروز 
این  اگر  است، حتی  کودکان  به همه  متعلق 
کودک، فال فروش هر روزه خیابان ها باشد یا 
یا  شهر  جنوب  در  نم زده ای  کوچک  اتاق  در 

حاشیه آن زانوی غم بغل گرفته باشد.
امروز طراوت میهمان دل های ماست. امروز 
از آسمان عطوفت می بارد و درختان عاطفه 
را می بینی که میوه های ایثار نثار می کنند. 
خدا  امروز  اند.  شده  آسمانی  زمینیان  امروز 
در همین نزدیکی ها نعمت می پاشد. امروز 
فرشتگان طبق طبق نیکی به آسمان می برند. 

امروز، روز نیکوکاری است.

دل کوچک حسن کفش قرمز 
پشت ویترین را می خواهد

حسن کوچولو هم مثل خیلی از کودکان شهر 
این روزها چشم به در و دیوار شهر بسته تا 
شاید بتواند کفش قرمزی را که پشت شیشه 
 دیده بپوشد. کنار مغازه نشسته و نگران است .

مادر  همراه  به  خودش  سن  هم  کودکی   
خواهد  می  و  برداشته  را  قرمز  کفش  همان 
بگوید  و  برود  خواهد  می  دلش  بخرد.  را  آن 
این کفش برای من است ولی نمی تواند چون 
آن سوی شهر هم  ندارد!   برای خرید  پولی 
گلپونه دفتر و کتاب مدرسه را آماده می کند 
تصادف  از  بعد  پدر  چون  دارد.  دلشوره  ولی 
خانه نشین شده و مادر هم فقط می تواند به 
کارهای خانه برسد. عید را دوست ندارد چون 
برای او با باقی روزها فرقی نمی کند.  دلش 
پرچین   توری  لباس  و   موطالیی  عروسک 
اّما مردي است  می خواهد.  آن سوي قصه 
خورد.  مي  فرو  را  بغضش  توان  تمام  با   که 
مادر  جمله  همواره  امشب  که  است  عجیب 
مرحومه اش را به یاد مي آورد که آن سال ها 
تکیه کالمش بود: »پاشو پسرم، مرد که گریه 
نمي کنه . . . « ولي حاال که براي خودش مردي 
شده، دلش عجیب گریه مي خواهد. حس مي 
آورده.  کم  هم  خیلي  است،  آورده  کم  کند 
مدت هاست که راه مي رود.کارت اتوبوسش 
تر.  خالي  هم  آن  از  جیبش  و  است   خالي 
دو  به  است  تبدیل شده  اکنون  داشته  هرچه 
شلوار و دو پیراهن که از بوتیکی خریده است. 
اخم هایش حتي براي یک لحظه هم باز نشده. 
چگونه به خانه برود؟ به پسر و دخترش چه 
 بگوید؟ چطور آن ها را قانع کند که این لباس ها
کند؟ چه  را  کفش  دوم؟  دست  نه  است  نو    

بوي عیدي ، بوي بغض،
 بوي دست خالي

هاي  برنامه  و  گراني  و  تورم  از  قصد گالیه 
را  غیرمنطقي  هاي  گیري  تصمیم  و  اشتباه 
ندارم. اصاًل روي صحبتم این بار با دولتمردان 
نیست، یک گفت وگوي خودماني و رو در رو 
است بین خودمان؛ من و تویي که در همین 
کنیم.  مي  زندگي  کشور  همین  در  و   شهر 

حس  و  فرهاد  به  است  خوش  دلمان 
نوستالژیک ترانه اش که آن سال ها به باد 
سپرد که» بوي عیدي، بوي توپ، بوي کاغذ 
رنگي، بوي تند ماهي دودي، وسط سفره نو، 
اینا  با  بزرگ،  مادر  ترمه  جانماز  یاس  بوي 
زمستونو سر مي کنم، با اینا خستگي مو در 
 مي کنم« و بغضي که خیلي ها نگه داشته اند

 براي روزي که خدا را ببینند.

خرید شب عید

 رفته رفته خیابان هاي اصلي شهر شلوغ مي شود.
 به ویژه خیابان هایي که به نوعي بازار محسوب 

و  دیرینه  سنت  یک  طبق  مردم  و  شود  مي 
به  عید  براي خرید شب  ساله  چندین  عادت 
آنجا مي روند، هرچند که بیش از خرید فقط 
 نگاه مي کنند، قیمت مي پرسند و مي روند.

در این بین نگاهم به خانمي مي افتد که دست 
دو کودک را گرفته است و از این مغازه به مغازه 
بعدي مي رود. مادر رمقي براي راه رفتن ندارد، 
ظاهراً ساعت ها جست و جویش براي خرید 
 لباس عید دو کودکش که نگاه پر از شوق شان،

 ویترین مغازه ها را دنبال مي کند، به جایي 
نرسیده است ... با خود مي اندیشد چگونه با 
۱۵۰ هزار تومان مي تواند همه مایحتاج اهل 
خانه و البسه شب عید بچه ها را تهیه کند؟ 
 این ماجرایي است که هر سال تکرار مي شود. 
کودک بزرگ ترش نیز اینک پس از چند سال 
تجربه، هم خوشحال است هم نگران. براي او 
نوروز هر سال عالوه بر آن که شیریني خاص 
خودش را دارد، یادآور تحقیر و تحمل است و 
 وقتي بچه هاي پولدار را مي بیند که لباس هاي 
گران و عروسک ها و اسباب بازي هاي خود را 
 در آغوش مي گیرند خدا مي داند چه مي کشد . 
تازه این نمایي است دور از قشر نه چندان فقیر 
جامعه. همان هایي که به اصطالح دستشان 
به دهان شان مي رسد. ولي هم تو و هم من 
خوب مي دانیم کم نیستند افرادي که حتي به 
بازار هم نمي آیند چون مي دانند عید براي 
آن ها نیست. در این بین کارمندان و حقوق 
بگیران دولت در انتظار دریافت حقوق ، عیدي و 
پاداش شب عید در این آشفته بازار گراني براي 
 خرید نوروزي خانه و خانواده نقشه مي کشند 

و دو دو تا چهار تا مي کنند ولي گویا هر چه 
مي کوشند قادر به تطبیق دخل و خرج خود 

نیستند.

جشن نیکوکاری
 اتفاق خوب این روزها

اما در این روزها شاهد یک اتفاق خوب برای 
جشن  هستیم  کشورمان  روستاهای  و  شهر 
نیکوکاری حس نوع دوستی را در قلب آدم ها 
روشن می کند. فرصتی مثل جشن نیکوکاری. 
جشنی که همه ساله و در آستانه فرا رسیدن 
به  دوباره،  زایش  و  رویش  بهار، فصل  فصل 

وسعت تمام ایران برگزار می شود و با برگزاری 
در  مهربانی  و  عاطفه   ، ایثار  بوی عشق،  آن 

فضای کشور به مشام می رسد.

توزیع ۱۰۵ هزار پاکت 
جشن نیکوکاری 

 سید رضا حسینی، معاون توسعه مشارکت های
جنوبی  خراسان  استان  امداد  کمیته  مردمی   
بهار  شعار  با  امسال  نیکوکاری  جشن  گفت: 
سراسر  با  همزمان  مهربانی  شکوه  همدلی، 

کشور در استان نیز برگزار می شود.
آوری  جمع  پاکت  هزار   ۱۰۵ توزیع  به  وی 
دانش  بین  در  نیکوکاری  جشن  های  کمک 
آموزان مدارس سطح استان اشاره کرد و افزود: 
مراسم نمادین جشن نیکوکاری روز چهارشنبه 
۱8 اسفند ماه با حضور دانش آموزان و والدین 
آنان و مسئوالن استانی در یکی از مدارس با 
برگزار خواهد  نیکوکاری   نواخته شدن زنگ 
ریزی الزم  برنامه  اینکه  به  اشاره  با  شد.وی 
برای جذب حداکثری کمک های مردمی در 
جشن نیکوکاری انجام شده است، ادامه داد: هم 
 اکنون صندوق های جمع آوری کمک های

 جشن نیکوکاری در مراکز اقتصادی، تجاری و 
مسکونی، فروشگاه های زنجیره ای، پمپ بنزین 
 ها، پایانه های مسافربری، ایستگاه راه آهن، 
پلیس راه، بازارچه های محلی و مکان های 

تجمع مردمی مستقر شده است.

کمک بیش از یک میلیاردی
 خیرین به نیازمندان در سال گذشته

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته مردم استان 
با مشارکت در جشن  نیکوکاری بیش از یک 
نیازمندان  به  تومان  میلیون   433 و  میلیارد 
میلیون   94 مبلغ  این  از  که  کردند  کمک 
تومان از مدارس سطح استان جمع آوری شد. 
به گفته حسینی  در جشن نیکوکاری امسال  
۱۰۷4 پایگاه در استان و 99۲ پایگاه ثابت و 
8۲ پایگاه سیار در میادین و مساجد و مراکز 
نیکوکاری و سامانه ، ۷۷*88* استانی برای 
هر کمکی فعال است.  وی خاطر نشان کرد: 
اسالمی،  شوراها  و  نهادها   ، ادارات  تمام  به 
ها  رسانه  و  اجرایی  دستگاههای  و  کانونها 

اطالع رسانی شده است و  جشن نیکوکاری 
قبل  سالهای  مثل  باشکوه  بسیار  هم  امسال 
جنوبی  خراسان  مطمئنا  و  شد  خواهد  برگزار 

بیشترین مشارکت را خواهد داشت.

طرح مفتاح الجنه
 در استان اجرا می شود

کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
امداد امام خمینی )ره( استان گفت: اداره کل 
کمیته امداد استان در حمایت از خانواده های 
مددجو و کمک به حل مشکالت آن ها طرح 
مفتاح الجنه را با حضور مسئوالن اجرا می کند.

حسینی همچنین از حضور حامیان در منازل 
تقویت  افزود:  و  داد  خبر  مددجو  خانواده های 
روابط عاطفی با خانواده های محروم و استفاده 
از نظرات ارزشمند حامیان، خیرین و مسئوالن 
طرح  اجرای  با  که  است  اهدافی  دیگر  از 

مفتاح الجنه دنبال می شود.

طرح هبه برای رفع مشکالت
قشر آسیب پذیر جامعه

ترویج سنت حسنه هبه   و  بر گسترش  وی  
تاکید کرد و گفت: با احیا دوباره هبه می توان 
با مشارکت مردم نیکوکار بسیاری از مشکالت 
پذیر  آسیب  اقشار  اولیه  های  نیاز  و  زندگی 

جامعه را برطرف کرد.
حسینی ضمن دعوت از مشارکت مردم استان 
نوروز  عید  آستانه  در  افزود:  هبه  طرح  در 
برخی  سازی  نو  به  ها  خانواده  از  بسیاری 
نقل  در  پردازند و گاهی  لوازم خانه خود می 

و مکانها می توانند وسایلی قابل استفاده که 
مندان  نیاز  به  نیست  آنها  نیاز ضروری  مورد 

تحویل دهند.
ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده  وی 
مورد  کاالهای  و  لوازم  هبه  طرح  در  مردم 
جامعه  نیازمند  های  خانواده  از  بسیاری  نیاز 
فراهم و در زندگی آنها تغییراتی داده شود.وی 
یخچال،ماشین  مانند  کرد:کاالهایی  تصریح 
 ، فرش  گاز،تلویزیون،  شویی،اجاق  لباس 
جمله  از  خانگی  لوازم  سایر  و  برقی  جارو 
نیازمندان  سوی  از  که  هستند  اقالمی 
دارد.وی  بیشتری  مطالبه  و  درخواست 
قابلیت  که  اقالمی  فقط  کرد:  خاطرنشان 
شود  می  گرفته  تحویل  باشند  داشته   تعمیر 
و اجناسی مانند لباس مستعمل و ظروفی که 
دلیل  به  باشد  نداشته  مجدد  استفاده  قابلیت 

نکات بهداشتی جمع آوری نخواهد شد.

این طرح تا عید نوروز ادامه دارد

کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون 
امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم استان 
در طی ۱۱ ماهه سال جاری 89 میلیون تومان 
کمک کرده اند افزود: نسبت به سال گذشته 
رشد ۵6 درصدی داشته ایم.  به گفته حسینی 
صعب  مریض   ۲۰۰۰ به  قریب  استان  در 
از  بیشتر  ماهانه  که  داریم  پرهزینه  و  العالج 
یک میلیون تومان هزینه درمان دارند و 3۲ 
هستند  امداد  کمیته  پوشش  تحت  نفر  هزار 
افتاده  از کار  نفر سالمند  و همچنین 3۱89۰ 
هستند که نیازمند سبد غذایی برای معیشت 

و کمک مردمی می باشند.
قرض  صندوق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  الحسنه 
سپرده  جذب  و  مشارکت  جلب  رویکرد 
بروکراسی  کاهش  و  مردمی  های  کمک 
نیازمندان  و  مددجویان  مراجعه  در  اداری 
اندازی راه  وام  دریافت  برای  ها  بانک   به 

شده است.افزود: ارائه تسهیالت در این صندوق 
به صورت قرض الحسنه و با حداقل کارمزد 
شود. می  پرداخت  متقاضیان  به  درصد    3 

تمام کمک های مردمی 
در استان توزیع می شود

حسینی با تاکید بر اینکه تمامی کمک های 
استان  در  تنها  نیکوکاری  جشن  در  مردمی 
خراسان جنوبی اهدا می شود خاطر نشان کرد: 
حتی این اهدا کمکها مختص هر شهرستان 
جشن  در  های  کمک  مثال  عنوان  به  است 
نیکوکاری  در شهر سربیشه انجام می شود به 
نیازمندان همان سربیشه داده می شود و اینکه 
کمک های مردمی به شهرهای دیگر و حتی 
است.  شایعه  شود  می  داده  دیگر  کشورهای 
شایان ذکر است؛ امسال جشن نیکوکاری به 
روز  سه  کشور طی  سراسر  در  همزمان  طور 
برگزار می شود، روز چهارشنبه ۱8 اسفند در 
سطح مدارس، روز پنجشنبه ۱9 اسفند ماه در 
پایگاه های اصلی در سطح شهر و روز جمعه 
در میعادگاه های نماز جمعه آماده جمع آوری 

هدایای مردمی هستند.

یازدهمین همایش دیرینه شناسی ایران در طبس برگزار می شود

 ایرنا - دبیر اجرایی یازدهمین همایش دیرینه شناسی ایران گفت: یازدهمین همایش دیرینه شناسی ایران با حضور دانشمندان و 
دانشجویان زمین شناسی کشور روزهای سه شنبه و چهارشنبه )۱۷ و ۱8 اسفند( در طبس برگزار می شود. » یحیی شیبانی« افزود: 
دیرینه شناسی یکی از شاخه های زمین شناسی و نام تخصصی فسیل شناسی است که به بررسی زمان گذشته زمین می پردازد.

حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر با حضور 
سه مهمان و قرائت یک نامه از کمیسیون عمران 
برگزار شد. مهمان اول این جلسه حجت االسالم 
کمیلی بود که درخواست هایی را درباره آسفالت 
خیابان امام علی)ع( مطرح کرد. اما به دلیل این 
که در ابتدای سخنان خود خطاب به خبرنگاران 
 درخواست کرد تا هیچ کدام از اظهارات را رسانه ای

 نکنند و حتی از اتاق خارج شوند، به نوشتن همین 
قدر از مطلب بسنده می کنیم.

372 یتیم زیر ۱8 سال
در منطقه یک شهر

مهمان بعدی جلسه، حسینی مدیر کمیته امداد امام 
خمینی )ره( منطقه یک شهر بیرجند بود که به 
 مناسبت سالروز تاسیس این کمیته درخواست هایی

ابتدای سخنان  در  وی  داشت.  از شورای شهر   
خود با بیان این که وضع نیازمندان تحت پوشش 
کمیته امداد نسبت به سال های قبل بسیار بدتر 
شده است عنوان کرد: در این منطقه 3۷۲ یتیم زیر 
۱8 سال داریم. حسینی با اشاره به طرح محسنین 
که شامل خانواده های با سرپرست بیمار می شود 
ادامه داد: 386 نفر در این طرح بوده که از این تعداد 

43 نفر دارای بیماری های خاص مانند سرطان 
هستند. وی با تاکید بر این که حقوق کم کمیته 
امداد نمی تواند مخارج این افراد را پوشش دهد 
اضافه کرد: در چند سال اخیر به خانواده های دارای 

فرزند یتیم بیشتر از این خانواده ها توجه شده است.

صدور بن خرید کفش و لباس
برای نیازمندان

که  این  بیان  با  یک  منطقه  امداد  کمیته  مدیر 
امروز مبتنی بر نیاز خانواده ها درخواست کمک 
دارد عنوان کرد: بن هایی را صادر کرده ایم و با 

با  بازار قرار داد بسته ایم تا  فروشگاه کفشی در 
افراد  این  به  نیازمند،  حفظ کرامت خانواده های 
کفش عرضه کنند. حسینی از اعطای ۱3 میلیارد 
و ۵۷۵ میلیون ریال وام اشتغال به ۱۲۲ مددجو از 

ابتدای امسال خبر داد و افزود: خرید ۱۰ خانه برای 
مددجویان از دیگر برنامه های امسال ما بوده است.

وی با بیان این که می خواهیم برای پوشاک نیز 
بن خرید بدهیم خاطرنشان کرد: برای این منظور 
مغازه دارانی انتخاب شده اند که از کنار فروش 
اجناس مبلغی را برای خود بر نمی دارند. حسینی 
در ادامه با بیان این که سعی کردیم با موسسسات 

خیریه هماهنگ باشیم تا به یک نفر دوبار جهیزیه 
داده نشود اظهار کرد: متاسفانه موسسات تصور 
کردند می خواهیم منابع مالی آنان را به نام کمیته 

امداد بزنیم به همین دلیل با ما همکاری نکردند.

فقر و نداری جامعه به دلیل
پرداخت نشدن وجوهات شرعی

این  از  را  خود  سواالت  شورا  اعضای  ادامه  در 
مقام مسئول مطرح کردند. عبدالرزاق نژاد یکی از 
اعضای شورا با بیان این که بیشتر مشکالت مردم 
فقر و نداری است اعالم کرد: این موضوع وظیفه 
کمیته امداد و شورای شهر را سنگین تر می کند. 
وی با تاکید بر این که اگر ثروتمندان جامعه به 
وظیفه خود در پرداخت خمس، زکات و صدقات 
ماند نخواهد  باقی  جامعه  در  فقری  کنند   عمل 

اضافه کرد: باید از دولت نیز درخواست کرد تا با در 
نظر گرفتن بودجه ای برای این منظور، از بار این 

مشکل تا حدی بکاهد.
 نیک، منشی شورا نیز با تایید سخنان عبدالرزاق نژاد

مردم  ترغیب  و  تشویق  درباره  باید  کرد:  عنوان 
نسبت به پرداخت وجوهات شرعی خمس و زکات، 
روحانیت، صدا و سیما و رسانه ها فرهنگ سازی 

کنند. وی با اشاره به این که اعضای شورای شهر 
باید از خودشان شروع کنند و صورت حساب سال 
مالی و پرداخت وجوهات شرعی خود را ارائه دهند 
ادامه داد: این کار فراگیر شود که در این صورت 

قطعا دیگر فقیر نخواهیم داشت.

مقرری های کمیته امداد افراد را
بیکار بار آورده است

حسنی صفت، عضو دیگر شورا نیز با اشاره  به  
و  معلوالن  کردن  خارج  منظور   به  ای  مصوبه 
بیماران مزمن روانی از پوشش کمیته امداد و تحت 
کرد:  عنوان  آنان   دادن  قرار  بهزیستی  پوشش 
متاسفانه عده زیادی هستند که به بنده مراجعه 
کرده اند و از کمیته امداد که خارج شده اند، به 
دالیل مسائل اعتباری بهزیستی نیز تحت پوشش 
قرار نگرفته اند، تکلیف این افراد چیست؟ سلیم 
عضو دیگر شورا نیز با بیان این که مقرری های 
کمیته امداد، افراد را بیکار بارآورده است اعالم کرد: 
3۰ درصد از نیازمندانی که وضع بهتری دارند را 
با سرمایه ای که دارید  از پوشش خارج کنید و 

کارخانه ای برای اشتغال آنان احداث کنید.
طاهری یکی دیگر از اعضای شورا نیز پیشنهاد داد 

 : با رایزنی از طریق قوه قضاییه، اموال مصادره ای
 در احکام صادره، مخصوصا کارخانه ها و موسسات 
تحت  نیازمندان  اختیار  در  تولیدی  و  کشاورزی 
شهردار  مدیح  بگیرد.  قرار  امداد  کمیته  پوشش 
ردیف  ایجاد  برای  آمادگی  اعالم  با  نیز  بیرجند 
نیازمندان  به  کمک  جهت  شهرداری  در  بودجه 
ادامه داد: درصدی از بودجه خاص نیازمندان که 

پایدار و ثابت باشد به تصویب شورا برسد.

احداث کارخانه باید متناسب
 با زیرساخت باشد

حسینی در پاسخ به این سواالت با تاکید بر این که 
احداث کارخانه نیازمند وجود نیروی انسانی متناسب 
با کار آن و زیرساخت های استان است اظهار کرد: 
زمان حضور رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
سهمیه تراکتور تبریز را به ما اختصاص دادند ولی 
با وجود اطالع رسانی هنوز کسی برای آن پیشقدم 
نشده است. وی مهاجرت بی رویه را از دیگر عوامل 
افزود:  و  دانست  قشر  این  در  ها  آسیب  افزایش 
 تالش می کنیم تا ارائه خدمات به خانواده های

 پرآسیب در همان شهری که از آن آمده اند انجام 
شود و وارد مرکز استان نشوند.

اعضای شورای شهر صورت حساب سال مالی و پرداخت وجوهات شرعی خود را ارائه دهند

عضو شورای شهر مرکز استان :
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اسامی نهایی فیلمهای اکران نوروزی اعالم نشده است
 
 سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: اسامی نهایی فیلمهای اکران نوروزی هنور اعالم نشده است و خبری که برخی از شبکه های اجتماعی و سایتهای خبری منتشر شده است صحت ندارد.

غالمرضا فرجی ، گفت: تا زمانی که فیلمهای دو گروه باقی مانده از اکران نوروزی پروانه نمایش و قراردادشان را به شورای پروانه نمایش ارائه ندهند، این شورای نمی تواند اکران آنها را تایید 
کند. وی درباره اکران فیلم سینمایی »خوب، بد، جلف« در عید نوروز اعالم کرد: با توجه به فروش مناسب فیلم سینمایی»خوب،بد، جلف« این فیلم یکی از 6 فیلم اکران نوروز 96 خواهد بود. یکشنبه *15 اسفند 1395 * شماره 3738

نسرین کاری- وجیهه نوزادی یکی از شاعران جوان 
استان و متولد بهمن ماه سال 1365 در شهرستان بیرجند 
است. هرچند کارشناسی ارشد شهرسازی خوانده؛ اما طبع 
به  تشویق  را  او  معلم  دبستان که  زمان  از  و  دارد  لطیفی 
خواندن انشاهایش کرده، استعداد نوشتن و سرودن در او 
شکوفا شده است. می گوید: فرزند سوم خانواده هستم.  به 
گفته مادرش در سخت ترین روزهای جنگ متولد شده. 
پدرش نظامی بوده و وقت به دنیا آمدنش ترجیح داد قنداق 

تفنگ توی آغوشش باشد تا قنداق وجیهه.

کتابخانه پدر مملو از کتابهای دفاع مقدس

نوزادی از دفاع مقدس و جنگ و پدر می گوید:  کتابخانه 
از آن  از کتابهای جنگ و دفاع مقدس است. بعد  پدر پر 
هم در دوران کارشناسی که در تهران تحصیل می کردم 
سر  روان  و  اعصاب  و  شیمیایی  جانبازان  آسایشگاه  به 
می زدم و حضور در آنجا و ارتباط داشتن با آنها در بیان 
احساساتم و شعر گفتنم تاثیر زیادی داشت. گذر زمان نوع 
نوشتن را تغییر داده ، او داستان و رمان می نویسد و  بیش 
از ده سال است که شعر می گوید البته به گفته خودش 
سبک خاصی برای شعر ندارد ؛ هم کالسیک و هم سپید 
کار می کند و محدود به قالب و محتوای خاصی نیست.
نویسندگی عالقه مند شد عنوان به  اینکه چگونه   درباره 
 می کند: پدر و پدربزرگ هر دو به خواندن کتاب عالقه ی 
زیادی داشتند. پدربزرگ مکتب خانه داشت. شعرهای زیادی 
حفظ بود. برای مان حکایت از سعدی می خواند. پدر هم یک 
کتابخانه پر از کتاب و مجله  های جنگی داشت.گاهی برای 

مان فال حافظ می گرفت؛ قلم خوبی هم داشت.

کتاب خواندن در خانواده ما اجر و قرب داشت

در خانواده ی  اینکه کتاب خواندن همیشه  بیان   با  او 

ما اجر و قرب داشت می افزاید: کسی که بخواهد بنویسد 
 باید خوب کتاب بخواند.هر چه از کودکی هایم به خاطر
 می آورم، کنجکاوی بود و دقت و هیجان. خیلی از تجربه های
 دوران کودکی ام در پرداخت شخصیت های داستانی به من 
 کمک کرد. نوزادی بهترین سال عمر خود راهفت سالگی  اش
 می داند و می گوید: خواندن و نوشتن را آموختم. اما اولین 
کتاب هایی که خواندم آنجا بود.بعدها پدرم برایم مجله”سالم 
 بچه ها “ را می گرفت، از اول تا آخر مجله را با دقت می خواندم.
گاهی آنقدر داستان هایش را خوانده بودم که حفظ می شدم.
کم کم خاطراتم را نوشتم بعد آنها را داستان کردم و بعدها 

نفهمیدم چه شد که شاعر شدم.

»زملیکا«، اولین تجربه حرفه ای من

با  تهران  دانشگاه  در  دانشجویی  دوران  گوید:  می  وی 

مرحوم قیصر امین پور آشنا شدم و با اینکه رشته ام ادبیات 
نبود ولی در جلسات ، کارگاه ها و کالس های ایشان شرکت 
می کردم . در آن زمان شعر زیاد نمی گفتم، فقط بخشی از 
زندگی ام شعر بود ، بیشتر شعر می شنیدم ولی االن تمام 
زندگی ام شعر شده است.نوزادی در کنار شعر و شاعری، چند 
وقتی است که نویسندگی در حوزه تاریخ شفاهی را شروع 
کرده و کتاب “زملیکا” اولین تجربه حرفه ای او در این زمینه 
است . وی مجموعه خاطرات پدرش از 159روز اسارت در 
سوریه را در قالب این کتاب  نوشته است . وی در توضیح این 
اثر می گوید: این مجموعه خاطرات 48 نفر ایرانی اسیر شده 
 به مدت 159 روز در سوریه است.» زملیکا «نام منطقه ای
 است که این 48 نفر در آن اسیر بودند. از جمله افتخارات 
وجیهه نوزادی می توان به کسب عنوان گروه برگزیده سوم 
پنجمین جشنواره شعر ملی زاگرس در بخش شعر سپید در 
سال  1392 ، کسب مقام دوم چهارمین کنگره شعر پاسدار 

در سال 1393 و کسب رتبه دوم در بخش داستان کودک و 
نوجوان دوازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره با اثر 

»بابای شماره یک« در سال 1393  اشاره کرد. 

برای ماندگار شدن باید دیده شد

نویسنده جوان با بیان اینکه ما به خاطر موقعّیت جغرافیایی 
استان مان از پایتخت دور افتاده ایم   ادامه می دهد:  همین 
دوری باعث می شود کمتر به دیدشان بیاییم. هنرمند  باید 
چندین برابرپایتخت نشین ها تالش کند تا به چشم بیاید؛ 
این یک طرف قضیه است و محدودیت منابع یک طرف 
ببازیم و  اّما این ها دلیل نمی شود که خودمان را  دیگر. 
در  هنرمند  افتاد.  نخواهد  مان  برای  خوبی  اتفاق  بگوییم 
کاستی ها رشد می کند.  شاید دوری از پایتخت مشکالتی را 
برای هنرمند به خصوص برای عرضه ی هنر به وجود بیاورد 
ولی فرهنگ بومی و غنی این منطقه که تا حدودی بکر 
مانده است هم می تواند به عنوان قابلّیتی باشد که هنرمند 
ما در هر حوزه ای که فعالّیت می کند می تواند برای ماندگار 
شدن اثرش به آن توجه کند. اّما در مورد  مسئوالن فرهنگ 
و ادبیات و هنر استان، نمی خواهم بی انصافی کرده باشم 
اّما  گله می کنم و می گویم پس کجایید شما؟ با اینکه 
زادگاهم را پر ازظرفیت می بینم ولی نهادهای مسئول ما 
بیشتر از اینکه دغدغه ی هنر داشته باشند،دنبال بیالن کاری 
هستند. تا فکرشان درست نشود اتفاق خوبی برای هنراین 
سرزمین  نمی افتد. نوزادی در تعریف هنر عنوان می کند: 
به نظر سخت می آید که بخواهم تعریف کامل و جامعی از 
هنر داشته باشم و فکر نمی کنم تعریفی از هنر وجود داشته 
باشد.فقط می دانم هنر به دنبال انتقال معناست و می خواهد 
حس زیبایی شناختی را در ما بر انگیزد و آنقدر دارای ابعاد 
زیادی ست که باید با دید وسیعی به آن نگاه کرد که کار 
دشواری ست.ارسطو حرف خوبی میزند؛می گوید:”هنر آنچه 
را که طبیعت از تکمیل آن ناتوان است تکمیل می کند.”

وجیهه نوزادی نویسنده  و هنرمند جوان بیرجندی در گفتگو با آوا :

مسووالن به جای دغدغه هنر دنبال بیالن کاری هستند
خواندنی ها

این وسایل را حتما پیش از 

تحویل سال جدید دور بیاندازید 

رسوم  از  تکانی  خانه  خبرنگاران-  باشگاه 
بسیار قدیمی آماده شدن برای عید نوروز است 
بدون  و  کوچک  آپارتمان های  که  چند  هر  و 
در  تقریبًا  امروزی  زیرزمین  و  انباری  و  پستو 
افراد  اما  هستند،  تمیز  نسبتًا  سال  مدت  تمام 
نوروز،  به  مانده  مدتی  نیز  را  خانه ها  تمیزترین 
پایین  تا  باال  از  شده  که  هم  آن  شگون  برای 
و  تمیز  ای  خانه  داشتن  برای  می اندازند.   برق 
اختیار  در  زیادی  زمان  نیست  الزم  درخشان، 
که  دید  خواهید  مطلب  این  در  باشید.  داشته 
اختصاص دادن 3۰ دقیقه در روز به کار نظافت، 
تنها  داشت.  خواهد  بخشی  رضایت  بسیار  نتایج 
کافی است لوازم و خرده ریزهایی را که در ادامه 

فهرست شده اند، دور بیاندازید.
شوند،  کثیف  ندارد  امکان  که  وسایلی  حتی   
ممکن است روزی به زیستگاه میکروب ها بدل 
انداخته  دور  باید  که  لوازمی  مهمترین  شوند. 

شوند به شرح زیر است:
1. پستانک بعد از 3 هفته

2. دمپایی بعد از 6 ماه
3. حوله بعد از یک سال

4. بالش بعد از 3 سال
5. مسواک بعد از دو ماه

6. مایعات تمیزکننده بعد از 3 ماه
7. اسفنج حمام بعد از دو ماه

یادداشت

زخمی که آسیب های 
جامعه را مضاعف می کند

* اکرم کیانی

باخروج از منزل و ورود به خیابانهای شهر شاهد 
متکدیان از هرجنس وگروهی هستیم که مارا برسر 
دوراهی کمک کردن یا بی اعتنا بودن به آنها قرار می 
 دهند. اشخاصی که با تظاهر به ازکارافتادگی شان 
جمالت تکراری را که بیشتر آنها آمیخته به دروغ 
 است، بر زبان می آورند و با نهایت خواری و ذلت ، 
فقر و بیچارگی شان را به رخ دیگران می کشانند تا 
ازعاطفه و مهرشهروندان نهایت استفاده را ببرند و 
بدون زحمت کسب درآمد کنند. درترددهای روزمره 
کنار  ها،  پیاده، سرچهارراه  عابر  پل های  درمعابر، 
خیابانها، داخل اتوبوس و مترو و هرمکان عمومی 
دیگری که باشیم، این افراد را نظاره می کنیم. توزیع 
های  ضرورت  جمله  از  مختلف  مشاغل  در   افراد 
جامعه است؛ اما نه هر شغلی که به اجتماع وشهروندان 
آسیب وارد کند. برخی حرفه ها آسیب ها و معضالت 
بارزآن  نمونه  کنند، که  در جامعه مضاعف می  را 
همین تکدی گری درشهرها و به خصوص معابر 
عمومی است. متکدیانی که با گدایی کردن روزگار 
می گذارنند، بدون اینکه کاری انجام دهند یا زحمتی 
به خود بدهند، تنها درتالش اند با سوء استفاده ازمهر 
کنند،  را کسب  منفعت  این  عواطف شهروندان  و 
شاید برخی هم واقعا نیازمند باشند، لکن شناخت 
نیازمند واقعی برای بسیاری از اشخاص جامعه که 
قصد کمک به آنها را دارند، خود معمایی می شود. 
متکدیان با شیوه های بسیار نوین واحساسات برانگیز 
امرار معاش می کنند و ازعواطف اشخاص بهترین 
استفاده را می کنند، پدیده ناشایست و مخربی که 
با انواع متدها درسطح جوامع مختلف همواره وجود 
داشته و ازآنجا که دارای ابعاد پیچیده ای می باشد، 
کنترل و محدود نمودن این معضل روشهای پیچیده 
مدیریت شهری و روانشناختی اجتماعی را می طلبد.
با خود  تکدی گری آسیب اجتماعی است که 
زورگیری  دزدی،  همانند:  دیگری  های  آسیب   
اینها حضور چنین  بر  دارد و عالوه  به همراه  را 
افرادی در جامعه، چهره بصری شهر را هم زشت 

و غیر قابل تحمل می کند. 
بسیاری  بسا  چه  بگذریم  که  نیازمند  گروه  از 
متکدیان نه از روی نیاز بلکه از روی عادت این 
اجتماعی  معضل  این  اما  دهند،  می  ادامه  را  کار 
وسیله  به  کودکان  که  است  کننده  نگران  زمانی 
مادران شان به عنوان وسیله ای برای جلب ترحم 
همشهریان در می آیند تا درآمد بیشتری را نصیب 
این اشخاص سودجو و فرصت طلب کنند. تکدی 
گری با ساخت های اجتماعی، اقتصادی هر جامعه 
از زشت  پدیده  این  تردید  بدون  است،  ارتباط  در 
 ترین وقایع اجتماعی است که دیدن صحنه هایش
 روح هر شهروندی را زخمی می کند. درد پنهانی 
از  فرار   ، مهاجرت  بیکاری،  و  فقر  اجتماع که  در 
و  زحمت  بدون  والدین، سود دهی  منزل، طالق 
سرمایه، بهره کشی از کودکان بی پناه و هزار راز 
پدیده زشت  این  بروز  علل عمده  از  دیگر  نهفته 
گری  تکدی  پدیده  تردید  بدون  است.  جامعه  در 
در اکثر شهرهای جهان وجود داشته و به عنوان 
یک معضل اجتماعی که هم خود مصداق آسیب 
اجتماعی بوده و هم زمینه گسترش و شیوع آسیبها 
است، اما فقر و بیکاری، مهاجرت از روستاها، فرار 
از منزل، طالق والدین، سود دهی بدون زحمت و 
سرمایه، مشکالت جسمی و روحی از علل عمده 

تکدی گری محسوب می شوند. 
واقعیت نهفته دیگر اینکه در کنار این معضل یکی 
از آسیبهای اجتماعی که ارتباط تنگاتنگی با موضوع 
متکدیان  میان  در  اعتیاد  شیوع  دارد  گری  تکدی 
است که کودکان کار و خیابان نیز از گزند آن در امان 
نیستند و باید توجه داشت که ریشه تکدی گری تنها 
در عوامل اقتصادی خالصه نمی شود بلکه عوامل 
فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این امر دخیل هستند.  
عالوه بر همه این مسایل حقیقت انکار ناپذیر اینکه 
فعالیت متکدیان و فروشندگان مواد مخدر در سطح 
گری تکدی  که  ای  آماده  پول  و  شهرها   کالن 
  در اختیار کودکان متکدی قرار می دهد و نیز نا آگاهی
 از تبعات اعتیاد، بسیاری از این افراد را در معرض 
ابتال به اعتیاد و مصرف کننده دایمی مواد مخدر 

قرار می دهد.

کاریکاتور دورهمي بچه هاي تریل و کراس سوار گروه موتور سواري قهستان -  رضا مطیععلیرضا پاکدل  قاب عکس چه کارهایی سالمت مو را به خطر می اندازد :

داده نما، آوای خراسان جنوبی

مصرف دخانیات، استفاده بیش از حد از شامپو
استفاده از گرمای زیاد برای حالت دادن به مو

خبرها از گوشه و کنار

کشف جنازه یک زن در مریخ! 

محقق  و  پژوهشگر  وارینگ”  سی  “اسکات 
تازگی  به  فضایی  موجودات  خصوص  در  فعال 
ادعا کرده است که در یکی از عکس هایی که 
توسط  ناسا در سال 2۰12 از سطح مریخ تهیه 
بر  بنا  است.  یافته  را  عجیبی  مورد  است  شده 
در  ادعای وی تصویر حکاکی شده  یک زن  
حالی که بر روی یک تخته سنگ دراز کشیده 
این تصویر زن  قابل مشاهده است.  در  کاماًل 
به  بلند  های  لباس  و  موها  با  شده  حکاکی 
گوید:  می  باره  این  در  اسکات  رسد.  می   نظر 
مورد  ناسا صدها  های  در عکس  کنون  تا  من 
انسان  اما هیچ کدام شبیه  ام  پیدا کرده  مشابه 
شبیه  شده  حکاکی  موجود  این  اما  نبودند. 
در یکی  نیز  پیش تر  است؛  است. گفتنی  انسان 
 11 آپولو  به سفر  مربوط  آرشیوی  از عکسهای 
شی  بود  شده  منتشر  ناسا  توسط  که  ماه  به 
را  آن  برخی   که  بود  پرواز  حال  در  ناشناسی 
دانستند. فضایی  موجودات  واقعی  سالح  یک 

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

نهادهای مسئول ما بیشتر از اینکه دغدغه ی هنر داشته 
باشند،دنبال بیالن کاری هستند. 

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( به اطالع می رساند 
کمیته مددکاری آمادگی دارد همچون سال های گذشته بار دیگر 

با حضور مهربان و سراسر امید بخش تان شادی را به خانواده های 
نیازمند هدیه نماید. چشم انتظار مساعدت شما خواهیم بود.

)تا  95/12/15(هزینه هر سبد غذایی کامل 100/000 تومان
 و بسته حمایتی پوشاک 55/000 تومان می باشد.

شماره کارت بانک ملی: 6037991199511233
شماره حساب بانک ملی: 0105543248003
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زبان بدن شما چه می گوید؟
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آیه روز  

و چه بسيار نسلها را كه ما پس از نوح به هالكت رسانديم و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و 
بيناست سوره االسرا آيه 17

حدیث روز  

براى دنيايت چنان كار كن كه گويا هميشه زندگى مىكنى، و براى آخرتت به گونه اى كاركن كه گويا 
فردا خواهى ُمرد، . امام حسن )ع( بحار االنوار ج 44 ، ص 139

جوونى هم بهارى بود و بگذشت
به ما يک اعتبارى بود و بگذشت

ميون ما و تو يک الفتى بود
كه آن هم نوبهارى بود و بگذشت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبتها

نگرش

یک لحظه مکث کن

15 اسفند روز درختکاری

در ايران، 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان “هفته منابع 
طبيعى” نامگذارى شده است كه نخستين روز اين 

هفته يعنى 15 اسفند “روز  درختکارى ” است.
ايالت  در  و   1872 سال  در  ابتدا  درختکارى   روز 
 21( آوريل   10 تاريخ  در  و  آمريکا  نبراسکاى 
فروردين(، برگزار شد و گفته مى شود كه در آن روز 
بيش از 1 ميليون درخت كاشته شده است اما بعد از 
مدتى اين تاريخ به آخرين جمعه ماه آوريل انتقال 
يافت. امروزه بيشتر كشورهاى دنيا روز درختکارى 
را محترم شمرده و در اين روز به كاشتن درخت ها 
و نهال هاى متفاوت اقدام مى كنند. البته تاريخ اين 
روز با توجه به آب و هواى هر كشور متفاوت است 
و بيشتر سعى مى كنند تا در موقعى از سال اين كار 
را انجام دهند كه درخت قابليت رشد كردن را داشته 
باشد. درختکارى در ايران داراى پشتوانه  اى از عاليق 
 ملى و سنت تاريخى است، تاريخ نشان مى  دهد 
كه ايرانيان باستان، جشن هاى خاصى داشتند و در 
اين جشن ها به درختکارى پرداخته و به خاک و 

زراعت احترام مى  گذاشتند. 
در كشور ما روز درختکارى در 15 اسفند هر سال 
 برگزار مى شود و مردم با حضور در پارک ها، جنگل ها 
و اقصى نقاط شهر اقدام به كاشت نهال هاى جوان 
به  با كاشت درخت  ايرانى ها هر سال  مى كنند. 
استقبال سال نو رفته و در واقع با اين كار نمادين در 
آستانه بهار زندگى را به زمين باز مى گردانند. در اين 
روز در مقابل بيشتر پارک ها و فضاهاى سبز و ديگر 
نقاط شهر نهال هايى به صورت رايگان در اختيار 

مردم قرار مى گيريد.

شکارچي پرنده ، سگ جديدي خريده بود، سگي 
سگ  اين  داشت.  فردي  به  منحصر  ويژگي   كه 
مي توانست روي آب راه برود. شکارچي وقتي اين را 
ديد نمي توانست باور كند و خيلي مشتاق بود كه اين 
را به دوستانش بگويد. براي همين يکي از دوستانش 
را به شکار مرغابي در بركه اي آن اطراف دعوت 
چند  و  كردند  شروع  را  شکار  دوستش  و  او  كرد. 
مرغابي شکار كردند. بعد به سگش دستور داد كه 
مرغابي هاي شکار شده را جمع كند. در تمام مدت 
چند ساعت شکار، سگ روي آب مي دويد و مرغابي 
داشت  انتظار  سگ  صاحب  كرد.  مي  جمع  را  ها 
دوستش درباره اين سگ شگفت انگيز نظري بدهد 
يا اظهار تعجب كند، اما دوستش چيزي نگفت.در راه 
برگشت، او از دوستش پرسيد آيا متوجه چيز عجيبي 
در مورد سگش شده است؟دوستش پاسخ داد: »آره، 
در واقع، متوجه چيز غيرمعمولي شدم. سگ تو نمي 
تواند شنا كند.« شرح حکايت: بعضي از افراد هميشه 
به ابعاد و نکات منفي توجه دارند. روي وجوه منفي 
به جنبه  توجه  با  تيم هاي كاري متمركز نشويد. 
 هاي مثبت و نقاط قوت، در كاركنان و تيم هاي

 كاري ايجاد انگيزه كنيد.

درزندگى روزمره وقتى با ديگران وارد صحبت 
نمى شويم با حاالت مختلف بدن خود با آن 
از  برخى  نتايج  كنيم.  مى  برقرار  ارتباط  ها 
مى  بدن  زبان  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات 
را  احساس  و  منظور  كلمات،  از  گوياتر  تواند 
منتقل كند. احساساتى كه در طول مذاكرات 
در  هستند.ما  برخوردار  خاصى  اهميت  از 
مذاكره  در حال  مدام  روزمره ى خود  زندگى 
رييس،  تواند  مى  مذاكره  طرف  هستيم. 
حتى  باشند.  ما  مشتريان  يا  كاركنان  همکار، 
دارد  وجود  خانه هم  فضاى  در  مذاكرات  اين 
و بارها پيش آمده است كه با خانواده خود بر 
 سر آنچه مى خواهيم وارد گفتگو مى شويم. 
برقرارى يک مذاكره ى موفق، مهارتى است 
كه با تمرين تکنيک هاى مختلف مى توان به 

آن دست پيدا كرد.
در زاویه ی 45 درجه قرار بگیرید 

هستيد،  مستقيم  و  رو  در  رو  حالت  در  وقتى 
و  شما  بين  تقابل  احساس  نوعى  ناخودآگاه 
طرف مقابل ايجاد مى شود. چنانچه خواهان 
يک مذاكره ى ساده باشيد اين وضعيت مشکل 

آفرين مى شود. از ساده ترين راه حل ها اين 
است كه بدن خود را در زاويه اى 45 درجه قرار 
دهيد. چه در حالت ايستاده يا نشسته هستيد، 

شانه هاى خود را كمى به عقب بکشيد.
مستقيم نگاه كنيد در يک جلسه ى داخل اتاق، 
به چشم هيچ كس خيره نگاه نکنيد. استفاده از 
صندلى هاى گردان كمک مى كند كه حالت 
بدنى خود را راحت تر تغيير دهيد و در وضعيت 

نگاه كردن مستقيم قرار نگيريد.
 آینه حرکات بدن طرف 

مقابل هماهنگ شوید
نتايج يک بررسى نشان داده است كه تشابه 
حالت فيزيکى بدن باعث ايجاد احساس راحتى 
 در بين افراد مى شود و فضاى توافق را ساده تر 
مى كند. البته در استفاده از اين تکنيک بايد 
دقت الزم را داشته باشيد وگرنه اثر معکوس 
خواهد داشت! افراد هنگام صحبت با شما بارها 
حالت بدنى خود را تغيير مى دهند. پس از تغيير 
ماهرانه  بعد  و  كنيد  صبر  كمى  ها  آن  حالت 

وضعيت بدن خود را مانند آن ها تغيير دهيد.
سرعت صحبت کردن را تنظیم کنید 

كنند،  مى  فکر  تر  سريع  كه  افرادى  معموال 
جزئيات  ها  آن  كنند.  سريع هم صحبت مى 
زيادى در ذهن خود دارند كه مى خواهند آن 
هم  اوقات  گاهى  دهند.  انتقال  ديگران  به  را 
ممکن است كه افراد به داليلى مانند استرس 
با سرعت شما صحبت  نتوانند  يا ديگر موارد 
كنند. بعضى مواقع سريع تر صحبت كردن شما 
باعث مى شود كه فرد مقابل نتواند اطالعاتى 
كند.  پردازش  درست  دهيد  مى  او  به  كه  را 
ابتدا صحبت كردن  اين رو الزم است كه  از 
افراد را گوش دهيد و سرعت خود را با آن ها 

هماهنگ كنيد.
خمیده بودن عالمت بی احترامی ست 
و  هستيد  خسته  كه  گويد  مى  عالمت  اين 

عالقه اى به جايى كه در آن هستيد نداريد. 
با  كند،  مى  بازگو  تان  براى  را  آن  تان  بدن 
صدايى بلند و به وضوح. از سوى ديگر، خميده 
بودن در نتيجه متالشى شدن بدن تان ايجاد 
مى شود و فضاى كمترى اشغال مى كند و 
حالتى  كند.حفظ  منعکس مى  قدرت كمترى 
خوب حکم بر احترام مى دهد و مشاركت هر 

دو طرف بحث را باال مى برد.
ساعت را فراموش کنید 

 نگاه به ساعت وقتى كه با كسى صحبت مى كنيد 
عالمتى واضح از بى احترامى و غرور است. 
اين حركت حامل اين پيام است كه كارهايى 
بهتر از صحبت كردن با فردى كه با او هستيد 
 براى انجام داريد و نگران از دست دادن آن ها

هستيد.
روی خود را از دیگران برگردانید 

سعى كنيد رو به سمت فردى كه در حال صحبت 
است باشيد و كمى خود را خم كنيد گويى كه 
دهيد.  مى  فرا  گوش  آنان  هاى  صحبت   به 
اين براى فردى كه صحبت مى كند نشانه اين 
است كه همه توجه و تمركز شما را به خود 

معطوف كرده اند.
 اینجا مدرسه نیست، 

دست به سینه ننشینید 
تا  انداخته،  پاهاى روى هم  يا  به سينه  دست 
 حدودى موانع فيزيکى هستند كه نشان مى دهند 
شما پذيراى گفته هاى فرد مقابل نيستيد. حتى 
مقابل  است شخص  ممکن  بزنيد،  لبخند  اگر 

حس غر زدن دريافت كند. حتى اگر دست به 
 سينه نشستن احساس راحتى بيشترى مى دهد،
كارى  چنين  انجام  مقابل  در  امکان  حد  تا 

مقاومت كنيد.
دست تان را حرکت دهید 

دست هاى تان را حركت دهيد. بخش بروكا در 
مغز كه به توليد گفتار كمک مى كند، وقتى حرف 
مى زنيم و با دست هاى مان حركت هايى انجام 
مى دهيم، فعال است. اين خبر عالى براى كسانى 
است كه وقتى حرف مى زنند از دست هاى شان 
استفاده مى كنند. اين كار در اصل به شما كمک 

مى كند تفکرات واضح ترى را شکل دهيد.
ناهماهنگی بین کلمات و عالیم صورت 

ناهماهنگى بين كلمات تان و عاليم صورت تان 
باعث مى شود افراد احساس كنند كه چيزى 
درست نيست و به تدريج شک خواهند كرد كه 
شما سعى داريد آنان را گول بزنيد؛ حتى اگر دليل 
يا چگونگى آن را ندانند. براى مثال، يک لبخند 
عصبى در حاليکه پيشنهادى را در يک مذاكره 
رد مى كنيد به گرفتن آن چيزى كه مى خواهيد 

به شما كمک نخواهد كرد.

عارفانه روز

خدايا تو مى دانى آنچه را كه من نمى دانم
 در دانستن تو آرامشيست و در ندانستن

من تالطمهاست تو خود با آرامشت
 تالطمم را آرام ساز

لشکر گوسفندان كه توسط يک شير اداره 
مى شود، مى تواند لشکر شيران را كه توسط 

يک گوسفند اداره مى شود، شکست دهد.

من هيچ راه مطمئنى به سوى خوشبختى 
نمى شناسم. اما راهى را مى شناسم كه به ناكامى 
منجر مى شود. گرايش به خشنود ساختن همگان

اگر نفرت به عالم بفرستيد، و يا عشق
 و شفقت روانه كنيد، در هر دو صورت 

نيت تان پس از يک سير گردشى به
 خودتان باز مى گردد.نيروى نامرئى، وين داير
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طراح: نسرین کاری کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

به یک نصاب پرده )مرد(
برای کار در خشکشویی به صورت

 دو شیفت نیازمندیم.)حقوق توافقی(
شرایط: 

1- دارا بودن گواهینامه خودرو
2- تعهد کاری 2 ساله با ضمانت

3- مهارت در نصب پرده 
09335611664

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     323۷1354 - 323۷1355

قالیشویــی ملکــه

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 

0915۷2135۷1 - صالحی منش

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6   09155632009- 32340188 مدیریت: فدائی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915363۷50۷- حسینی

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس، انباري ، 

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160۷۷9- علی آبادی

فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 3۷ 
  09123024066

09151638890

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767

%
15

تا 
 %

10 
ف

فی
تخ

PVC کاغذ دیواری، پارکت، کفپوش، کناف و
قیمت مناسب با نصب رایگان و کیفیت عالی 

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری

رباتیک دانش آموزی ابتکار کودکی ، اشتغال جوانی
 گروه آموزشی بهنام رباتیک نماینده انجمن صنایع آراد 

آموزش های علمی رباتیک را در 4 ترم و 3 سطح
 با هدف یادگیری علوم پایه رباتیک برگزار می کند.

ترم اول: ویژه سنین 5 تا ۷ سال
ترم دوم : ویژه سنین 8 تا 12سال )مکانیک مقدماتی(

ترم سوم: ویژه سنین 12تا 16سال )الکترونیک پیشرفته(
ترم چهارم: )برنامه نویسی و ساخت ربات های قابل برنامه ریزی(

محل برگزاری دوره ها: کانون های فرهنگی تربیتی 
آموزش و پرورش    زمان: روزهای پنجشنبه 

شماره تماس: 0915220۷448- بهنام
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كسب مقام چهارم و ششم جهان توسط 
مسعود و سعيد عليزاده در مسابقات جهاني ابوظبي

در  جنوبی   خراسان  گانه  سه  هیئت  رئیس  خسروی  کاری- 
علیزاده  سعید  و  مسعود  کرد:  عنوان  آوا   خبرنگار  با  گفتگو 
ملی پوشان سه گانه بیرجندی در مسابقات جهانی کاپ آزاد 

امارات مقام های چهارم و ششم جهان را از آن خود کردند.
امکانات مسابقه  با کمترین  این ورزشکاران  اینکه  بیان  با  وی 

فکر  به  بیشتر  استان  امیدواری کرد مسئوالن  ابراز  می دهند 
بودن  سخت  به  توجه  با  داد:  ادامه  باشند.خسروی  قهرمانان 
به  برتر موفق  نفر  گانه، در مسابقات جهانی شش  ورزش سه 
کسب مدال می شوند.وی خاطر نشان کرد: در این مسابقات 
515 ورزشکار از سراسر جهان در 2 بخش آقایان و بانوان در 

6 رده سنی روز گذشته در ابوظبی باهم رقابت کردند.
گفتنی است: سعید و مسعود علیزاده در کارنامه ورزشی خود، 
آسیایی  قهرمانی  نایب  و  کشوری  مسابقات  قهرمانی  چندین 
فیلیپین را دارند که امید است با موفقیت در اردوی آمادگی 
در  را  خود  شایستگی های  و  توانمندی  گانه،  سه  ملی  تیم 
نمایندگان  گذشته  بتوانند همچون  و  بگذارند  نمایش  معرض 

خوبی برای کشورمان در مسابقات بین المللی باشند.

دو شب است خوابم نمی برد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تیمش امروز در یکی 
از سخت ترین دیدارهای لیگ مقابل نفت قرار می گیرد، گفت: به 
خاطر مصدومان تیم دو شب است که خوابم نبرده است.سرمربی 
تیم فوتبال پرسپولیس افزود: ما فردا ماهینی، انصاری، امیری، 
کامیابی نیا و رضاییان را نداریم اما علی رغم این مشکالت، هدف 
ما این است که در کنار تمام احترامی که برای نفت قائل هستیم 
به پیروزی برسیم.برانکو ادامه داد: تمام تالشمان را می کنیم تا 
به پیروزی برسیم. وی در مورد سرنوشت رامین رضاییان تصریح  
کرد: این بازیکن در ترکیب حضور ندارد و خواهیم دید که چه 
اتفاقی خواهد افتاد. تصمیم عجیبی در این مورد وجود ندارد و 
فقط یک تصمیم گرفته خواهد شد که آن را هم باشگاه می گیرد.

در معرض نور خورشيد  نخوابيد 

با   باید  را  ساعت   7 حداقل  فارس-ما 
آرامش به دور از اشعه UV بخوابیم. یعنی 
نور خورشید وجود نداشته باشد.چراکه در 
استراحت  معنای  خواب  صورت  این  غیر 
پیدا می کند و ما را در خطر ابتال به دیابت 
نوع 2 قرار می دهد.حتی اگر کسی در یک 
اتاق صد درصد تاریک استراحت کند اما در 

زمان تابش  نور خورشید باشد در تناقض 
با ساعت بیولوژیکی بدن خود عمل کرده 
است و استراحت مناسبی نخواهد داشت. 
گرفته  بدن  سموم  از  بخشی  خواب،  در 
ضد  مواد  و  هورمون ها  برخی  و  می شود 
اکسیدان نیز ساخته می شود به همین دلیل 

باید خواب کافی و مناسبی داشته باشیم.

برای جلوگيری از كمردرد 
شب ها در این حالت بخوابيد

جام جم- جلوگیری از کمردرد می تواند با 
خوابیدن شما ارتباط مستقیم داشته باشد. 
اگر شما نیز جزء 2۰ درصد آدم هایی باشید 
که از کمردرد مزمن رنج می برند،به نکات 
زیر توجه کنید. اگر دچار کمردرد هستید 
دادن  قرار  به پشت می خوابید،  معموال  و 

ستون فقرات  زانوهای تان  زیر  بالش  یک 
را به حالت طبیعی نگه می دارد و از این 
طریق از ایجاد درد در طول زمان خواب 
جلوگیری می کند. اگر به پهلو می خوابید، 
زانوهای تان  بین  بالش  یک  کنید  سعی 
بگذارید. یا اگر دمر می خوابید، یک بالش 

پایین شکم تان قرار دهید.

یخچال و فریزرتان را تميز نگه دارید

به  تواند  می  تمیز  فریزر  و  یخچال  مهر- 
پیشگیری از بیماری مرتبط با موادغذایی 
کمک کند. کارشناسان تغذیه و رژیم غذایی 
برای پیشگیری از بروز آلودگی های غذایی 
موارد زیر را توصیه می کنند:- بالفاصله بعد 
از خروج آب مواد غذایی در یخچال و فریزر، 
به خصوص گوشت خام، آن را تمیز کنید.- 

با استفاده از آب صابون گرم و اسفنج، قفسه 
کنید.  پاک  را  سایر سطوح  و  کشوها  ها، 
-دستگیره درب یخچال را به طور مرتب 
در  شیرین  جوش  مقداری  کنید.-  تمیز 
یک ظرف کوچک ریخته و داخل یخچال 
گذارید تا بوی بد آن را جذب کندجوش 

شیرین را  هر سه ماه یکبار عوض کنید.

تاثير شگفت انگيز قهوه 
در پيشگيری از برخی بيماری ها

ایسنا- قهوه تاثیر مثبتی در پیشگیری از 
برخی بیماری ها دارد.قهوه و دیابت قند:قهوه 
عاملی مبارز در برابر دیابت نوع دوم است. 
پانکراس  حساسیت  قهوه  دیگر  سوی  از 
نسبت به گلوکز را افزایش می دهد. قهوه 
و قلب:مصرف قهوه در حد اعتدال خود به 

عنوان عاملی محافظ در برابر نارسایی قلبی 
وپارکینسون:خوردن  کند.قهوه  می  عمل 
چند فنجان قهوه در روز در حد اعتدال خود 
به طور مستقیم بر کاهش پیشرفت بیماری 
پارکینسون کمک می کند.قهوه و سرطان 
کبد: قهوه باعث استحکام سلول های کبد و 

کاهش ابتال به سرطان کبد می شود.

ورزش،شایع ترین  فیزیولوژی  فارس-دکترای 
اتفاق در خانه تکانی شب عید را بروز کمر درد 
به ویژه در خانم ها دانست و گفت: شیوه صحیح 
بلند کردن وسایل  و  کار در جابجایی  انجام 
وارد  آسیب  فرد  عضالت  به  می شود  باعث 
نشود.افشار جعفری راه حل کمر درد ناشی از 
خانه تکانی را انجام دادن درست کار برشمرد 

و گفت: شیوه صحیح انجام کار در جابجایی و 
بلند کردن وسایل باعث می شود تا فرد عضالت 
خود را به طرز صحیح به کار گرفته و از آسیب 
به آن جلوگیری کند.این دانشیار دانشگاه افزود: 
اصوال کمر را نباید خم کرد بلکه باید زانوها را 
خم کنیم و کمر باید صاف بوده و با خم کردن 
زانوها وسیله ای را که قصد جابجایی داریم بلند 

کنیم از طرفی تا جایی که امکان دارد وسیله 
را به تنه یعنی به سینه و شکم چسبانده و به 
ستون فقرات نزدیک تر کنیم که در این صورت 
فشار وارده به ستون فقرات کمتر خواهد بود.

جعفری اذعان داشت: بهتر است قبل از شروع 
کار سنگین بدن را به مدت 1۰ ثانیه با حرکات 
کششی روی قسمت پشت ران و پشت کمر 

آماده کنیم، توجه داشته باشیم در برداشتن 
اجسام حرکت انفجاری انجام ندهیم چرا که 
با حرکت آرام و یکنواخت اجسام، هیچ وقت 
مشکلی برایمان پیش نخواهد آمد.این دانشیار 
دانشگاه تأکید کرد: نباید به صورت دایم کار 
کنیم، بلکه بهتر است با تأخیر و تناوب کارهای 

خانه را آهسته انجام دهیم، 

شایع ترین مشکل خانه تکانی شب  عيد

شاید عامل سرگيجه و عدم تعادل شما 
گوش تان باشد!!

فقدان  و  تهوع  حالت   سرگیجه،  سیمرغ- 
تعادل، نشانه بیماری منییر است که گوش 
داخلی را درگیر می کند. فرد مبتال به بیماری 
منییر نمی تواند تعادل خود را حفظ کند و 
گاهی مجبور می شود بنشیند یا دراز بکشد 
و چشمان خود را ببندد.علل این بیماری 

تا حدی ناشناخته است و کامال مشخص 
نشده ولی در کل مربوط به گوش داخلی 
بیماری  است.این  تعادل بخشی  بخش  و 
عود  مجددا  ولی  می شود،  کنترل  دارو  با 
می کند و فشار عصبی، فشارخون، خستگی، 
بیماری های ویروسی و صداهای بلند، عوامل 

تشدید کننده این بیماری هستند.

نجات دختر جوان از چنگال سه گروگانگير

جام جم- فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از عملیات موفقیت آمیز ماموران پلیس این 
فرماندهی در شناسایی و دستگیری عامالن آدم ربایی دختر جوان خبر داد. سرهنگ 
علی عارف نژاد گفت: در پی کسب اطالع از وقوع یک آدم ربایی و ربوده شدن یک 
دختر جوان در استان خراسان رضوی و اطالع از انتقال گروگان به زاهدان تیمی مجرب 
از ماموران انتظامی این فرماندهی جهت شناسایی متهم یا متهمان و آزادی گروگان 
تشکیل و بالفاصله کار خود را آغاز کردند.وی افزود: با توجه به شناخت کامل ماموران از 
جغرافیای محل وقوع جرم و تحقیق و بررسی مشخص شد، علت و انگیزه این آدم ربایی 
اختالفات شخصی و مالی بوده است.عارف نژاد تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات 
پلیسی گسترده و با به کارگیری کلیه امکانات، موفق شدند هویت و مخفیگاه عامالن 
این آدم ربایی را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه سه متهم را دستگیر کنند.

اولين اظهارات سردسته باند سرقت خودروی پاسارگاد

ایسنا- جوانی ۳2 ساله، دیپلمه، الغر اندام و آرام، سردسته باند سرقت خودروی حمل پول بانک پاسارگارد است. او که نگهبان حفاظتی بانک است می گوید با دیدن 
روزانه میلیون ها تومان اسکناس بی زبان وسوسه شده و با همدستی چهار مرد نقشه سرقت مسلحانه خودروی حمل پول را اجرا کرده اند تا همگی یک شبه پولدارشوند 
وبه آرزوهایشان برسند.او در اعترافات خود می گوید: وسوسه شدم. ماجرای پولدار شدن مثل خوره به جانم افتاده بود. ۳ سال قبل نگهبان بانک شدم. ماهی یک میلیون 
و 2۰۰ هزار تومان حقوق می گرفتم اما خودم روزانه با میلیون ها تومان پول سر و کار داشتم. هر کسی جای من بود با این وضعیت مالی و آن همه پول وسوسه می شد.
طرح سرقت را من دادم، نقشه را هم من کشیدم و تقریبا اجرای آن نیز زیر نظر خودم بود.او در ادامه گفت:یکی دیگر از کارمندان  نیز اوایل با ما همراه شد. اما چند 
روز بعد خودش را کنار کشید و گفت در سرقت شرکت نمی کند. روز سرقت هم دوربین داخل خودرو از کار افتاده بود و هم اینکه هیچ مأموری همراه خودروی پول 
نبود.پس بهترین زمان برای اجرای نقشه بود.منطقه ای که ما برای سرقت انتخاب کردیم، نقطه کور بود. چرا که هیچ دوربین راهنمایی و رانندگی در آنجا قرار نداشت. 
ما حتی زمان تخلیه پول ها و موارد دیگر را هم بررسی کرده بودیم.روز حادثه سوار بر دو خودروی پراید سرقتی راهی محل شدیم. یک خودرو جلوی ماشین حمل پول 
را گرفت و خودروی دیگر از پشت سر، راه فرار را سد کرد. در ماشین را باز کردم و در حالی که اسلحه کالشینکفی در دست داشتم آنها را تهدید کردم که از ماشین 

پیاده شوند. یک تیر هوایی هم شلیک کردم. بالفاصله چهار سرنشین ماشین را پیاده کرده و خودمان با خودروی حمل پول فرار کردیم.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     
32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوكــل

سازنده  متنوع-  پرداخت  شرایط 
 MDF انواع کابینت فلز و

بلوار غدیر شرقی  سجادشهر - 
نبش غدیر 4

 -09153639062
09158666560  عباسی

کابینــــت 
ماندگــار 
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مشارکت مردم پایه اصلی در ارائه خدمت 
به نیازمندان در حوزه های عمومی است

مدیرکل  با  دیدار  در  مقدم-استاندار  دادرس 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  ربط  ذی  مدیران  و 

حضور  عرصه  در  مردم  که  هرکجا  گفت:  استان 
یافته و مشارکت کرده اند، مسئوالن به توفیقات 
اند؛ چرا که مشارکت  پیدا کرده  مورد نظر دست 
مردم پایه اصلی در ارائه خدمت به نیازمندان در 
حوزه های عمومی است.پرویزی به سالروز تاسیس 
کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( اشاره کرد و 
افزود: این نهاد یکی از یادگاران مهم و ارزشمند 
حضرت امام خمینی)ره( است که باید بیش از پیش 
مورد توجه قرار گیرد.مقام عالی دولت در استان، به 
موضوع ساخت مسکن محرومین در استان اشاره 
کرد و  گفت: مسئوالن ذی ربط در کمیته امداد 
و  روستایی  مسکن  تسهیالت  ارائه  خصوص  در 
اختصاص منابع الزم در این زمینه با بانک های 
عامل تعامل و هماهنگی های الزم را داشته باشند

تاکید استاندار بر رعایت موازین شرعی و 
قانونی در تورهای گردشگری

غالمی-استاندار در جلسه شورای استانی ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر استان به رعایت 
موازین شرعی و قانونی در تورهای گردشگری 

خصوصًادر حوزه کویرنوردی در استان تاکید کرد 
 و افزود: موازین قانونی و مواردی که می بایست
 از سوی تورگردان ها برای کویرنوردی در این 
استان رعایت شود  و به آژانس های مسافرتی 
در سایر استان ها نیز اعالم گردد. پرویزی گفت: 
حوزه  در  خصوصًا  گردشگری  صنعت  توسعه 
در  مناسبی  بسیار  کمک  تواند  می  گردی  بوم 
راستای توسعه روستاهای حاشیه کویر و تقویت 
داد:با  ادامه  وی  باشد.  مناطق  این  در  امنیت 
شود  ایجاد  است  ممکن  که  مباحثی  به  توجه 
، دستگاه های متولی از جمله اداره کل میراث 
گردشگری،نیروی  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
مدیریت  و  ساماندهی  به  نسبت  و...  انتظامی 
استان  در  کویرنوردی  و  گردشگری  تورهای 
ضمن  پرویزی،  دهند.  صورت  را  الزم  اقدامات 
تحقیقاتی  و  پژوهشی  کارهای  انجام  بر  تاکید 
در حوزه امر به معروف ونهی از منکر، گفت:در 
کارگروه  در  مناسب  صورت تصویب طرح های 
آموزش و پژوهش استان و همخوانی با اولویت 
نهی  و  معروف  به  امر  حوزه  در  استانی  های 
از  الزم  مالی  مساعدت  و  کمک  آماده  ازمنکر 

حیث اعتبارات مورد نیاز در این زمینه هستیم.

احتمال افزایش 352میلیارد بودجه استان

در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  مالیی-نماینده 
گفت گو با آوا از رشد352میلیارد تومانی اعتبارات 
تملک،دارایی و سرمایه ای استان در بودجه 96 
خبر داد و عنوان کرد: امسال بودجه، این ردیف 
اعتباری استان 392میلیارد تومان بود که با رایزنی 
هایی که انجام شد کمیسیون تلفیق مجلس این 
افزایش  تومان  744میلیارد  به  را  اعتباری  ردیف 
دادند. نظرافضلی تاکید کرد: این مبلغ نیاز به رای 

مجلس دارد که امیدواریم رای بیاورد.

اجرای 4300 کیلومتر شبکه تغذیه 
و توزیع در استان 

دادرس مقدم-مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان 
اینکه در 11ماه گذشته طرح های گازرسانی در استان 
تسریع یافته است، گفت: تا کنون 4300  کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع در استان اجرا شده که از این 
میزان 800 کیلومتر در 11 ماه سال جاري محقق 
شده است . دشتی اظهار کرد: تا کنون 811 کیلومتر 
تغذیه  شبکه  کیلومتر  و 4300  گاز  انتقال  خطوط 
و توزیع گاز در استان اجرا شده که از این میزان 
2300 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهري و 2000 
کیلومترشبکه روستایي است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان گفت:تا کنون 21 شهر و 202 روستا در استان 

تحت پوشش گاز طبیعي قرار گرفته اند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
به مشهد می رود 

مهر-مدیرکل تبلیغات اسالمی استان طی چند 
رود.  می  رضوی  خراسان  به  و  تودیع  آینده  روز 
گفتنی است؛ حجت االسالم لطفیان به مدت 12 
سال به عنوان مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان 

جنوبی در استان خدمت کرده است.

ایدز و هپاتیت بیشترین بیماری ها در 
زندان های کشور؛بیکاری عامل اصلی گناه

دیروز  صبح  مالیی- 
“اصغر جهانگیر” رئیس 
 سازمان های زندان ها ،
و  تامینی  اقدامات 
تربیتی کشور در دیدار با 
نماینده ولی فقیه عنوان 

کرد: یک درصد  ورودی ها به زندان های کشور 
آلوده به  اچ. آی. وی )ایدز(  و 10 درصد ورودی 
به زندان ها مبتال به  بیماری هپاتیت از نوع بی 
و  است  باالیی  آمار  اعداد  این  که  و سی هستند 
هزینه های زیادی برای این سازمان دارد .وی با 
بیان اینکه بیشتر افراد ورودی به زندان ها، معتاد 
هستند، افزود: قوه قضاییه در درجه نخست وظیفه 
دارد در اجرای حبس، اصالح و تربیت زندانیان و 
ایجاد زمینه مناسب برای بازگشت آنها به جامعه 
زندانها  سازمان  کرد:  بیان  کند.“جهانگیر”  فراهم 
تالش  تاکنون   1364 سال  در  تاسیس  زمان  از 
کرده تا راه بازگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ای 
برای زندانیان به جامعه باز کند و افراد بتوانند به 
آغوش خانواده های خود بازگردند. آیت ا...عبادی 
نماینده ولی فقیه نیز در این دیدار بیان کرد : برخی 
از جرم ها مانند قتل و از قبیل آن در عین حالی 
در  بازتاب  نظر  از   ، دارد  را  خود  خاص  تنبیه  که  
تفاوت  به  اشاره  با  وی   . است  بازدارنده  جامعه 
افراد  افزود:  دنیا  زندان های  با  ایران  زندان های 
و  ایمان می کند  با  را  بی ایمان  و  را اصالح  فاسد 
این هنر جمهوری اسالمی است .نماینده ولی فقیه 
با بیان اینکه بسیاری از عوامل بیکاری جوانان ما 
را به گناه می کشاند گفت: مسئوالن باید به اشتغال 
جوانان توجه داشته باشند. عبادی بیان کرد: ایجاد 
خودکفایی  ایده های  با  همراه  شغلی  مهارت های 
به  تا فرد  موجب خودباوری در شخص می شود 
ظرفیت های  از  یکی  را  زندان  جامعه  برگردد.وی 
مهارت آموزی برای زندانیان دانست و خاطرنشان 
کرد: مسئوالن زندان به عنوان یک پدر به زندانیان 
آموزش های الزم را بدهند و باید از ظرفیت های 

موجود برای اشتغال زندانیان استفاده کنند.

از ابتدای سال جاری پهنه خراسان جنوبی 
 بیش از 500 بار لرزید 

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  برزجی- 
خراسان جنوبی از وقوع 550 زلزله در استان طی سال 
95 خبر داد و گفت: از این رقم فقط 3 الی 4 مورد 
محسوس بوده است .میرجلیلی در گفتگو با آوا اظهار 
کرد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی جزو استانهای 
حادثه خیز کشور است سایت های اسکان اضطراری 
با  همچنین  و  شده  جانمایی  استان  شهر   27 در 
تومان  میلیون   600 و  میلیارد   1 بر  بالغ  اعتباری 
تجهیزات مورد نیاز این سایت ها تامین شده است. 
وی به کاهش خسارت سیل طی سال های اخیر 
 اشاره کرد و افزود: با اقدامات پیشگیرانه ، علی رغم

 بارندگی های خوبی که اتفاق افتاد اما هیچ گونه 
تلفات جانی بر اثر سیل نداشته ایم. 

100 میلیارد تسهیالت 4درصدسرمازدگی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین با 
اشاره  به اعتبارات اختصاص یافته برای جلوگیری از 
هدررفت آب در استان اظهار کرد: با توجه به گستره 
یافت  اختصاص  خوبی  اعتبارات  جنوبی  خراسان 
بندهای  درصد  مربوطه 90  مدیران  اذعان  به  که 
آبخیزداری آبگیری شده است. میرجلیلی  همچنین 
منظور  به  اعتبار  تومان  میلیارد   31 تخصیص  از 
خسارات ناشی از حوادث و بالیای طبیعی در استان 
خبر داد و گفت: این اعتبار با پیگیری های مکرر 
یافته که دستگاه های اجرایی در حال  اختصاص 
مبادله موافقت نامه ها برای نقدینگی این اعتبارات 
هستند. وی یاد آور شد: خراسان جنوبی امسال به 
اندازه 8 استان معین خود که بعضا استانهای بزرگتر 
نیز هستند اعتبار در بحث مدیریت بحران اخذ کرده 
است. میرجلیلی خاطر نشان کرد: 100 میلیارد تومان 
تسهیالت 4 درصد  سرمازدگی به افراد خسارت زده 

در سراسر استان اختصاص یافته است.
)Ava.news11@gmail.com(

آغاز نظارت
 بر عرضه ماهی قرمز در استان

غالمی-معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
از آغاز طرح نظارت بر عرضه ماهی قرمز خبر داد. 
اصغرزاده در این رابطه افزود: هر ساله با نزدیک شدن 
به ایام عید نوروز شاهد استقبال مردم از خرید ماهي 
قرمز هستیم، از این رو با توجه به لزوم نظارت دقیق 
بر عرضه مراکز فروش، کنترل در این حوزه می شود. 

ضبط و توقیف بیش از یک تن تخم مرغ
 در نمایشگاه بهاره

غیر  مرغ  تخم  تن  یک  از  مقدم-بیش  دادرس 
بهداشتی در نمایشگاه بهاره بیرجند ضبط شد.طی 
شبکه  نظارت  کارشناسان  مستمر  نظارتهای 
دامپزشکی بیرجند بیش از یک تن  تخم مرغ بدلیل 
قانونی   غیر  مشخصات  درج  و  نگهداری  شرایط 
دامپزشکی  شبکه  سرپرست  علیزاده  شد.  توقیف 
باید حتما  تولیدی  :تخم مرغ های  بیرجند  گفت 
دارای تاریخ تولید و انقضای یک ماهه باشند که 
این اطالعات باید بر روی کاتن های تخم مرغ به 
همراه مشخصات مزرعه تولید شده درج شده باشد،

۱5 هزار تن فرآوده دامی
 توسط عشایر استان تولید شد

مهر-مدیرکل امورعشایر خراسان جنوبی از تولید 
عشایر  توسط  دامی  فرآورده  تن  و 700  هزار   14

استان در 11 ماهه سال جاری خبر داد.

رئیس کل زندان های کشور خبر داد:

استان رتبه 22توسعه در کشور

خراسان جنوبی دو برابر فقیرتر از کشور

و  تکریم  مراسم  دیروز  مالیی-صبح 
با حضور  استان  زندان های  مدیرکل  معارفه 
 “اصغرجهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور ، 
 ، استاندار  امنیتی   ، سیاسی  معاون  حسینی 
 ، اجرایی  های  دستگاه  مسووالن  از  جمعی 
نظامی و انتظامی در سالن جلسات دادگستری 
استان برگزار شد.رئیس کل زندان ها ، اقدامات 
تامین و تربیتی کشور با بیان اینکه تالش شد 
مدیرکل جدید زندان های خراسان جنوبی بومی 
باشد، عنوان کرد: اکنون در عصری پیچیده و 
پرتالطمی به سر می بریم که محیطی ناآرام و 

مملو از جریانات مخرب قرار داریم.

صدهزار زندانی مواد مخدر؛
 هزار قاچاقچی در زندان های کشور

“جهانگیر “ با اشاره به اینکه  امروز قاچاق مواد 
مخدر ، کاال ، ارز، کالهبرداری شبکه ای، تحریم 
کیفیت بی  واردات کاالهای  اقتصادی،   های 
کشور  اقتصاد  مردم  برای  زیادی  مشکالت 
ایجاد کرده است افزود: هزار نفر به دلیل قاچاق 
کاال و ارز و  صد هزار نفر در ارتباط با قاچاق 
هستند.رئیس  زندانی  کشور  در  مخدر  مواد 
کرد:  خاطرنشان  کشور  های  زندان   سازمان 
میانگین جمعیت زندانیان موادمخدر در کشور 
43 درصد جمعیت کیفری اعالم شده اما در 
 خراسان جنوبی این آمار به 73 درصد می رسد 
که 30 درصد از میانگین جمعیت زندانیان نسبت 
 به کشور بیشتر است.”جهانگیر” تصریح کرد:
 متاسفانه خراسان جنوبی اولین رتبه جمعیت 
زندانی به جرم مواد مخدر در کشور را دارد.
نیروی  گذشته  5سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
های  سیاست  و  قضائیه  قوه   ، انتظامی 
ابالغی مقام معظم رهبری  مبنی بر کاهش 

در  که  هستیم  مواجه  کیفری  پروندهای 
موادمخدر  زندانیان  جمعیت  جنوبی  خراسان 

24 درصد کاهش یافته است.

از سال 90شاهد کاهش توسعه
 در استان هستیم

رئیس سازمان زندان ها عدم توسعه متوازن 

استان های کشور را یکی از میراثهای نظام 
طاغوت دانست و عنوان کرد: این امر باعث 
شده استان های مختلف از نظر توسعه یافتگی 
به  اشاره  با  نباشند.”جهانگیر”  در یک ردیف 
آمارها، رتبه توسعه استان را در سال 65 در 
اعالم  هفدهم  کشور  دیگر  استان   30 بین 
کرد و افزود: در سال 75 این رتبه به نوزده 
نزول  شاهد  متاسفانه   90 سال  در  و  رسیده 
توسعه خراسان جنوبی هستیم که به رتبه 22 
تاکید کرد: عدم  در کشور رسیده است. وی 
توسعه متوازن در کشور زمینه عقب ماندگی ، 
جرم و مشکالت را برای جامعه فراهم می کند 
و این مشکالت در خراسان جنوبی و استان 

های کم برخوردار افزایش می یابد.

فقر 2 برابری خراسان جنوبی ها
 در بین سایر استان ها 

رئیس سازمان زندان های کشور با بیان اینکه 
نتیجه بیکاری و نبود اشتغال در خراسان جنوبی 
را “ فقر زیاد” دانست و بیان کرد: این استان 

2برابر بیشتر از میانگین کشور تحت حمایت 
توجه  باید  مسئوالن  که  هستند  امداد  کمیته 
بیشتری به این استان داشته باشند.وی با تاکید 
امروز همچنان یک چهارم جمعیت  اینکه  بر 
زندانیان کشور را متهمانی تشکیل می دهد که 
به تعبیری تکلیف آنان مشخص نیست، تصریح 
کرد: به عنوان بخشی از دستگاه قضایی موظف 
هستیم به سرعت به زندانیان متهم رسیدگی و 

زمینه آزادی آنان را فراهم کنیم.

فقر،  گرمی!  یک  قاچاقچی  7هزار 
بیکاری عامل اصلی جرائم  

“جهانگیر” با اشاره به نگاه راهبردی به مبارزه 

با موادمخدر،یادآورشد: تا زمانی که تالش برای 
نباشد  یافته  سازمان  قاچاقچیان  دستگیری 
 برخورد با خرده فروشان دردی را دوا نمی کند.
صدهزارنفری  جمعیت  از  کرد:  عنوان  وی 
زندانیان موادمخدر، 7 هزار نفر با داشتن کمتر 
از یک گرم موادمخدر دستگیر شده و در زندان 
به سر می برند که این افراد از نظر ما مصرف 

کننده هستند نه قاچاقچی ، اما قانون گذار آنها 
را به قاچاقچی معرفی کرده است.”جهانگیر” 
و  فقر  مانند  هایی  پدیده  اینکه  به  اشاره  با 
ها،  خانواده  فروپاشی  و  زمینه طالق  بیکاری 
فراهم  را  نشینی  حاشیه  و  مجردی  زندگی 
کرده، گفت: متاسفانه آسیب های اجتماعی رو 
به افزایش است و این برای جامعه خطرناک 
و برای تصمیم سازان زنگ خطر جدی است 
دارد.  متقابل  اثر  اجتماعی  های  پدیده  چون 
وی با تاکید بر اینکه در کنار مبارزه با مظاهر 
مختلف آسیب های اجتماعی باید به عواقب 
کرد،  توجه  نیز  شود  می  انجام  که  کارهایی 
افزود:  150 هزار نفر از زندانیان متاهل هستند 

که از این تعداد 40 هزار نفر دارای فرزند می 
باشند. رئیس سازمان زندان های کشور تاکید 
کرد: متاسفانه با تهاجم فرهنگی مقابله جدی 
 نشده است و روز به روز در فضاهای مختلف با 
آسیب های بیشتری مواجه هستیم و تاکنون 
اسالمی حدود 87 درصد  جامعه  در  متاسفانه 
انجام  اهل  شوند  می  زندان  وارد  که  کسانی 

فرائض دینی نبودند. 

 آخرین درخواست های
 مدیرکل سابق زندان های استان

“صیفی” رئیس کل دادگستری استان نیز 
در این جلسه با اشاره به پرونده های مجرمین 
کیفری عنوان کرد:80 درصد پرونده ها مربوط 
به مواد مخدر که 80 درصد مجرمین غیربومی 
 هستند.وی دومین فراوانی پرونده ها در دادگاه ها 
از  ناشی  غیرعمد  بدنی  صدمات  “ایراد  را 
تصادفات رانندگی” دانست و افزود: تمام تالش 
همکاران قضایی این است که در حد امکان 
اربابی  شود.  جلوگیری  متهمین  بازداشت  از 
مدیرکل سابق زندان های استان از “جهانگیر” 
رئیس کل زندان های کشور درخواست کرد 
تا در احداث ساختمان اداری این اداره کل ، 
تکمیل  و  نهبندان   در  جدید  زندان  تاسیس 
زندان طبس  مساعدت کنند که “جهانگیر” 
در جمع خبرنگاران دستور پیگیری  ویژه به 
این درخواست ها را داد.وی با بیان اینکه استان 
افزایش  علت  به  افزود:  است  برخوردار  کم 
غیربومی بودن زندانیان در استان جابه جایی 
آنها به استان های خودشان انجام خواهد شد. 
گفتنی است اربابی بعد از 35 سال خدمت به 
درجه بازنشستگی نایل شد و هاشمی به عنوان 

مدیرکل جدید زندان های استان معرفی شد.

حسینی- معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
آوا عنوان کرد: تمام  با  استان در گفت و گو 
مشکالت از جایی شروع شده که پنهان کاری 
و ارائه ندادن آمار در آسیب های اجتماعی را 
داشتیم. وی با تاکید بر بر ارایه و مبادله آمارها 
توسط دستگاه های اجرایی   ادامه داد: ارایه 
تاثیر زیادی دارد.  انجام فعالیت های  آمار در 
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی به اجرای 
اشاره  استان  در  طالق”  در  “مداخله  طرح 
متقاضی  زوج  این طرح هر  در  افزود:  و  کرد 
شود  می  فرستاده  بهزیستی  به  ابتدا  طالق 
تا با شرکت در جلسات روانشناسی از طالق 
طبق  موهبتی  گفته  به  شود.  جلوگیری  آنان 
با اجرای طرح مداخله در طالق، میزان  آمار 
درصد   10 کننده،  مراجعه  افراد  های  طالق 
که  این  به  اشاره  با  وی  کرد.  پیدا  کاهش 
بهزیستی  مراکز  به  زوج  گذشته 2732  سال 
از  کرد:پس  بیان  شدند  معرفی  استان 
های  کلینیک  به  را  ها  زوج  پرونده،   تشکیل 
بودیم  بسته  داد  قرار  آنان  با  که  رواشناسی 

فرستادیم تا در جلسات مشاوره شرکت کنند.

ورود کلینیک های مددکاری اجتماعی 
به طرح مداخله در طالق

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی با بیان 
این که در برخی موارد عوامل خارجی مانند 
فقر، بیکاری و یا اعتیاد موجب طالق زوجین 
به  نیاز  موارد  این  در  کرد:  عنوان  است  شده 
های  کلینیک  امسال  که  بود  مددکار  حضور 
وارد  طرح  این  در  نیز  را  اجتماعی  مددکاری 
کردیم. موهبتی با اشاره به این که در استان 
را  آموزشی  های  دوره  مددکاری  کلینیک   3
برای اخذ مجوز گذرانده اند اضافه کرد: معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز برای 
اعالم  ها  کلینیک  این  به  زوجین  فرستادن 
آمادگی کرده است. وی با تاکید بر این که هر 
کلینیک باید یک روانشناس بخش خصوصی 
را نیز در مجموعه به کار گیرد خاطرنشان کرد: 
با این کار فرصت شغلی برای فارغ التحصیالن 

دارای مجوز نیز فرآهم می شود.

کمبود مهارت سازگارانه
 بیشترین علت طالق

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی بیشترین 
علت درخواست طالق را کمبود مهارت های 
سازگارانه دانست و اضافه کرد: تسلط نداشتن 
بر تکنیک های مهارت زندگی دومین عامل 
این که  بر  تاکید  با  طالق ها است. موهبتی 
بسیار  عقد  دوران  در  مشکالت  بروز  فرآیند 
گرفت  جدی  را  اختالفات  باید  و  است  زیاد 
بیان کرد: از تعداد زوجین مراجعه کننده در این 
طرح، هزار و 213 نفر قبل از ازدواج با یکدیگر 
آشنا بوده اند. وی از سازش قطعی 10 درصد 
از زوجین پس از مداخالت خبر داد و افزود: 30 
مورد سازش مشروط، 670 مورد ارجاع به قوه 
قضاییه و باقی یا در دست اقدام بوده و یا به 

دلیل همکاری نکردن به نتیجه نرسیده است.

اثربخشی  مداخالت  از  وکال  حذف 
طرح را باال می برد

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی با اشاره 

به این که متاسفانه جامعه االن آماده آسیب 
در کارهای  متولی  است گفت: دستگاه های 
ندارند.  را  به روز  فرهنگی، تجربه دانشگاهی 
وعاظ  عمده  های  رسالت  از  یکی  موهبتی 
دانست  معضالت  همین  به  توجه  را  جامعه 
جامعه  از  بخش  این  متاسفانه  کرد:  اعالم  و 
دست  از  زمینه  این  در  را  خود  کارکرد  نیز 
وکال  مداخله  اینکه   بیان  با   است.وی  داده 
ممکن است اثر بخشی طرح را کاهش دهد  
گفت: تمام تالشمان این است که وکال را از 
مداخالت حذف کنیم زیرا متاسفانه این افراد 
فقط منافع خود را می بینند و پول گرفته اند 
تا پرونده را به نتیجه برسانند.معاون اجتماعی 
الزامی  طرح  به  ادامه  در  بهزیستی  کل  اداره 
شدن مشاوره قبل از ازدواج که توسط معاونت 
پیشگیری بهزیستی ارائه شده است اشاره کرد 
و افزود: اجرای این طرح همکاری خوب بین 
دستگاهی را می طلبد از طرفی استانداری نیز 
سال  تا  آن  اجرایی شدن  برای  حمایت  قول 
زمانی  موهبتی  گفته  به  است.  داده  را  آینده 

این طرح قطعا اجرایی می شود که اداره ثبت 
 احوال مانند مشاوره های ژنتیک، از ازدواج های 

بدون داشتن تایید انجام طرح جلوگیری کند.

پیش بینی کاهش 20 درصدی
 آمار طالق

مدیر کل بهزیستی استان نیز در جلسه ای 
که با فرماندار زیرکوه داشت، با اشاره به این 
طرح عنوان کرد: خوشبختانه اکنون در 4 شهر 
سربیشه، اسدیه، نهبندان و بیرجند به دفاتر ثبت 
ازدواج ابالغ شده تا نامه مشاوره نباشد عقدی 
انجام نشود. عرب نژاد افزود: به همین دلیل 
کاهش 20 درصدی را در آمار طالق پیش بینی 
کرده ایم. وی با بیان این که در مرحله دوم 
و زمانی که عقد انجام شده است باید زوجین 
فرا  را  سازش  و  ارتباطی  مهارت  آموزشهای 
بگیرند اضافه کرد:در همین راستا بسته های 
آموزشی و مهارتهای زندگی تدوین شده و به  
36  مرکز مشاوره تخصصی در شهرستان ها 

برای این منظور فراخوان داده ایم.

و  طبیعی  منابع  مدیرکل  قاسمی- 
آبخیزداری استان با اشاره به بارندگی های 
اخیر در استان از ذخیره سازی 38 میلیون 
متر مکعب خبر داد علی رضا نصرآبادی در 
منابع  هفتۀ  مناسبت  به  که  خبری  نشست 
وجود  به  شد،  برگزار  گذشته  روز  طبیعی 
28 کانون فرسایش بادی در استان اشاره 
بادی  فرسایش  کانون های  افزود:  و  کرد 
به  را  خود  پوشش  تحت  مناطق  تنها  نه 
بر  بلکه  برمی گیرند  در  مستقیم  صورت 
مهمی  نقش  و  بوده  تأثیرگذار  استان  تمام 
و  گرد  پدیده  تبعات  و  اثرات  کاهش  در 

دارند. غبار 

پروژه های  درصد   90 آبگیری 
آبخیزداری در استان

باالی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
و  آبخیزداری  پروژه های  درصد   90
اظهار  شدند،  آبگیری  استان،  آبخوان داری 
در  حاکم  خشکسالی  به  توجه  با   : کرد 
 700 ساالنه  وجود  این  با  ولی  منطقه، 
سیالب  و  روان آب  مکعب  متر  میلیون 
وجود دارد که به دلیل مدیریت کم کنترل 
می گردند.  نیز  خسارت  باعث  و  نمی شود 
کرد:  تصریح  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 

 38 ماه،  بهمن  بارندگی های  به  توجه  با 
نزوالت  از  آبی  ذخیره  مترمکعب  میلیون 
به  اشاره  با  داشتیم.نصرآبادی  سیالب ها  و 
وجود   7/5 میلیون هکتار حوزۀ آبخیز در 
استان گفت: به دلیل کمبود اعتبارات، فقط 

یک میلیون و 300 هکتار آن در طرح های 
10 ساله اجرایی شده است و تنها 44 میلیارد 
تومان در طول این سال ها اعتبار داده شده 

 800 و  میلیون  داد: یک  ادامه  . وی  است 
داریم.  نیز  اجرا  آماده  مطالعه  هکتار  هزار 
بیابان زایی  حوزۀ  در  کرد:  بیان  نصرآبادی 
نیز   طرح هالله های آبگیری   در برخی از 
نقاط دشت ها حفر شده تا روان آب ها وارد 

طرح  آن  کنار  در  و  شوند  زیرزمینی  سفره 
بوته کاری و تقویت پوشش گیاهی نیز اجرا 
کرد  تأکید  طبیعی  منابع  شود.مدیرکل  می 

برنامه ریزی  و  مدیریت  برای  هرچقدر  که 
به  کرد  تالش  آب ها  روان  و  سیالب ها 
همان نسبت از اثرات سیالب و خشکسالی 
یابد.  پیشگیری و آسیب ها هم کاهش می 
وی از وجود با کیفیت ترین گیاهان دارویی 
و صنعتی در استان یاد کرد و گفت: از دیگر 
منابع  سازمان  فنی  حوزه  مهم  فعالیت های 
گیاهان  از  استفاده  و  بهره برداری  طبیعی 

دارویی در استان می باشد.

 آلودگی 85 هزار هکتار
 از جنگل های دست کاشت

 به شپشک سفیدتاغ
مدیرکل منابع طبیعی با بیان اینکه بیش 
از 800 هزار هکتار جنگل های دست کاشت 
در استان وجود دارد، گفت: حدود 85 هزار 
هکتار آن آلوده به شپشک سفید تاغ شدند 
که برای مبارزه با این آفت نیاز به اعتباری 
بیش از 50 میلیارد تومان است. نصرآبادی، 
که  فعالیت هایی  جملۀ  از  که  کرد  اظهار 
شده،  انجام  طبیعی  منابع  هفتۀ  آستانۀ  در 
نهال کاری در منزل 2 شهید، کاشت نهال 
جماعات  ائمه  با  دیدار  و  علمیه  حوزۀ  در 
منابع  پایدار  توسعه  برای  شهرستان ها  در 
کرد:  اضافه  است.وی  بوده  استان  طبیعی 

جشن درختکاری در سایت اداری با حضور 
افتتاح نمایشگاه منابع طبیعی از  استاندار و 
وی  است.  طبیعی  منابع  هفته  های  برنامه 
سازمان های  و  طبیعت  حامیان  گردهمایی 
مردم نهاد در قائن، درختکاری در دانشگاه 
اساتید  با  علمی  نشست  و  کشاورزی 
مدارس  در  درختکاری  طرح  و  دانشگاهی 
با عنون زنگ سبز  را از دیگر برنامه های 
این هفته برشمرد. مدیرکل منابع طبیعی از 
میراث  با همکاری  افتتاح موزۀ عروسک ها 
گفت:  و  داد  خبر  اکبریه  موزۀ  در  فرهنگی 
این  زنان  برای  اشتغالزایی  آن  از  هدف 
استفاده  برای  فرهنگ سازی  هم  و  عرصه 

از وسایل بومی در استان می باشد. 
»هر  طرح  ارائۀ  از  ادامه  در  نصرآبادی 
و  داد  خبر  استان  در  درخت«  یک  تولد 
شهرداری  همکای  با  امیدواریم  افزود: 
و  شود  اجرایی  طرح  این  احوال  ثبت  و 
تمام  تا  گردد  مشخص  آن  برای  بوستانی 
با تولد هر فرزند خود یک نهال  خانواده ها 
در آنجا بکارند.وی گفت در جمعه این هفته 
که  شد  خواهد  توزیع   نهال  نوع   15 نیز 
و  می باشد  درخت  اصله  هزار   542 شامل  

142 هزار آن هم تولید امسال است.  
)Ava.news18@gmail.com(

پیش بینی کاهش آمار طالق در استان

38 میلیون متر مکعب ذخیره آبی استان از بارندگی اخیر

 پیش بینی هواشناسی از افزایش ابر و وزش تند باد در خراسان جنوبی

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: سه روز آینده شاهد افزایش ابر، وزش تند باد و 
وقوع بارش های رگباری پراکنده در استان خواهیم بود. برهانی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه ها نشان می دهد، 

از روز دوشنبه با عبور تدریجی این سامانه و گسترش جریان های سرد شمالی کاهش نسبی دما در استان رخ خواهد داد.
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کسانی که منشأ انحراف بودند در کنار 
صاحب رسالت انقالب دفن شده اند 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
رمز عبور جریان مقابل نیروهای انقالبی، اعتدال 
است که ریشه انحراف دارد، گفت: جریان غرب گرا 
جوری  همان  و  است  نبوده  بیکار  سال   38 در 
رقم  آن گونه  اسالم،  صدر  در  انحراف  لحظه  که 
خورد که مردم را از صحنه بیرون کردند.کریمی 
که  کسانی  است  آن  جالب  داشت:  بیان  قدوسی 
منشأ انحراف بودند در کنار صاحب رسالت انقالب 
دفن شده اند تا مسلمانان هر جا نام پیامبر)ص( را 
می شنوند نام آن را از یاد نبرند اما دیدیم در کشور 

ما هم همین اتفاق افتاده است.

مخالفت روحانی با برنامه هاشمی

»با آقای روحانی صحبت کردم؛ ایشان قول داده 
کاندیدای ریاست جمهوری شود اما توافق کلی بر 
این است که در کنار آقای روحانی، افراد دیگری 
نیز به عنوان کاندیدای در سایه وارد عرصه شوند تا 
دست این جبهه نیرومند مردمی در هیچ شرایطی 
بسته نباشد.« این برنامه انتخاباتی آیت ا... برای 
توسط  که  است   ۹۶ جمهوری  ریاست  انتخابات 
حسین مرعشی رونمایی شد. حسین مرعشی در 
گفت وگو با آرمان گفته است: »تاکید آقای هاشمی 
آقای  کنار  در  رو،  پیش  انتخابات  در  بود که  این 
روحانی، افراد دیگری هم باشند که به ایشان در 
مسایل تبلیغاتی و در اختیارگرفتن فضاهای رسمی 
کمک کنند. از سویی بهتر است با یک برگ بازی 
دلیلی  هر  به  ناکرده  خدایی  که  نکنیم  شروع  را 
نجفی  که  است  حالی  در  این  بیاورد.«  پشیمانی 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور از مخالفت روحانی 

با ورود کاندیداهای دیگر خبر داده است. 

کاندیداهای جبهه مردمی برای انتخابات

انتخاب نوشت: پس از برگزاری اولین مجمع عمومي 
جبهه مردمي نیروهاي انقالب اسالمي و  با گذشت 
گیري مشخص  راي  این  نتایج  آن  از  روز  هشت 
شده و طبق شنیده ها ، لیست 10 نفره کاندیداهاي 
منتخب براي انتخابات ۹۶ را مهرداد بذرپاش ،  سعید 
 جلیلي ،  حمیدرضا حاجي بابایي ،  محسن رضایي ، 
علیرضا زاکاني ،  محمد مهدي زاهدي ، سید عزت ا... 
ضرغامي ، رستم قاسمي ،  محمدباقر قالیباف  و علي 

نیکزاد تشکیل می دهند.

اصالح طلبان سال 88 اشتباه کردند 
 

عباس عبدی با تخطئه نحوه عملکرد اصالح طلبان 
در سال 88 گفت: آن اتفاق باعث انسجام بیشتر در 
حاکمیت شد. وی ادامه می دهد: یک اصالح طلب 
باید اساس حرکت خود را روی چارچوب قانون قرار 
دهد. اگر قانون را رعایت نکنیم، نمی توانیم بگوییم 

 تفرجگاه تاالب کجی نمکزار نهبندان                                                عکس:ایرناعکس روز که سیاست ما اصالح طلبانه است. 

سخنگوی مجلس خبرگان: آقا گفتند باید 
در آستین تان ۱۰ رهبر داشته باشید

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
گفت: این طور نیست که مجلس خبرگان رهبری 
در  بخواهد  بحران  وقت  در  فقط  و  مبادا  روز  در 
در  کمیته ای  بگیرد.  تصمیم  آینده  رهبری  مورد 
این زمینه تشکیل شده اما هیچ کس از کار این 
حتی  ندارد  خبر  آن  در  مطرح  اسامی  و  کمیته 
ا... آیت  ندارم.  خبر  موضوع  این  از  من   خود 
خاتمی خاطر نشان کرد: در دیداری که خبرگان با 
رهبری معظم انقالب حدود 1۵ سال پیش داشتند 
آقا گفتند شما باید در آستین تان 10 رهبر داشته 
باشید بر اساس همین نظر آقا کمیته ای محرمانه 
تشکیل شد تا در مورد افرادی که می توانند در این 
جایگاه قرار گیرند بررسی های الزم صورت بگیرد. 
وی اضافه کرد:  اگر رهبری معظم انقالب بخواهند 
اسامی این افراد در اختیارشان قرار خواهد گرفت. 

واکنش ظریف به ادعای کریمی قدوسی

درباره  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
جام  پرسش  به  قدوسی  کریمی  جواد  ادعای 
او  داد.  صریحی  و  کوتاه  پاسخ  آنالین  جم 
دروغ  صد  در  صد  گفت:  آنالین  جم  جام  به 
ایمیل،  نه  تلفن،  نه  پیام،  نه  نامه،  نه  است. 
بوده »پسغام«  نه  و  پیغام  نه  پیامک،   نه 

فقط خیالبافی است.

انتقاد شدید سران فتنه از خاتمی 
در خصوص طرح آشتی ملی

انتخاباتی  و  سیاسی  طرح  نوشت:  نیوز  جان 
واکنش های  با  همچنان  خاتمی،  ملی«  »آشتی 
متعددی در جریان اصالحات و حتی اعتدالیون 
گذشته  هفته های  که  خاتمی  است.  رو  روبه 
در  جمعی  دسته  حرکت  یک  بود  کرده  تالش 
فتنه  حوادث  از  ندامت  ابراز  برای  را  اصالحات 
کردن  اجرایی  آن  از  پس  و  بزند  کلید   88
با  ابتدا  همان  از  کند  آغاز  را  ملی  آشتی  طرح 
مخالفت ها و انتقاداتی از طرف چهره های تندرو 
که  حالی  در  شد.  رو  روبه  اصالحات  جریان  تر 
همکاري  تمایل  عدم  از  طلبان  اصالح  برخی 
روحاني با خاتمی در طرح آشتی ملی به شدت 
جبهه  درون  از  ها  مخالفت  هستند،  مند  گالیه 
نیز،  انتخاباتی  و  این طرح سیاسی  با  اصالحات 
آینده پروژه آشتی ملی را مبهم کرده است. در 
علت  به  که  نیز  کروبی  و  موسوی  حال  همین 
فتنه  حوادث  در  کشور  علیه  گسترده  اقدامات 
88 عالوه بر خود سبب خروج بخش زیادی از 
اقدامات اخیر  با  اند  از نظام شده  اصالح طلبان 
فرزندانشان  طریق  از  و  کرده  مخالفت  خاتمی 
اند.  انتقادات شدیدی را منتقل کرده  به خاتمی 
گشایش  دنبال  به  خاتمی  معتقدند  فتنه  سران 
قربانی  آنها  عمال  و  هست  خود  برای  سیاسی 

طرح آشتی ملی خاتمی شده اند.

غرضی: قطعا شانس پیروزی در انتخابات را دارم

سید محمد غرضی گفت :  شصت سال سابقه فعالیت من 
 در این کشور از روز روشن تر است هیچ زمانی را نمی توان

یا اصالح  اشاره کرد که من جزو جناح چپ و راست   
طلب و اصولگرا محسوب می شدم و قطعا من شانس 
پیروزی در انتخابات را دارم. وی افزود: نکته ای که در 
سال ۹2 همه از صحبت های من پذیرفتند، این بود که تورم ضایع کننده حقوق 

عامه است. حاال این حرف جا افتاده و همه می گویند باید با تورم مبارزه کرد.

نه برای کسی حرمت قائلند، نه از خدا می ترسند

قرار  تشکل ها  برخی  ظاهرا  نوشت:  توئیتر  در  ابوطالبی   
گذاشته اند تا انتخابات، هر کاری انجام شود را به سخره 
 بگیرند ؛ وقتی جناحی و یا فردی، سخنی برای گفتن نداشت
 برای کسی حرمتی قائل نبود، از خدا هم نترسید؛ همانند دوره
پیشین، ملت و دولت و مجلس را به سراشیبی خواهد راند. 
دوستان، شرط ورودبه عالم سیاست وحکمرانی بر قلب مردمان، داشتن اندیشه برای 

رشد و توسعه ملک و ملت است و نه تیشه برای زدن ریشه؛ بر امید ملت نتازید.

حسینی : اگر نامزدی جداگانه وارد عرصه انتخابات شود با اقبال مردمی مواجه نمی شود
عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی گفت: اگر کسی بخواهد جداگانه وارد انتخابات شود و موجب تفرقه یا موفقیت 
رقیب شود، برایش هزینه سنگینی دارد و از طرفی با مکانیزم طراحی شده مورد استقبال هم قرار نخواهد گرفت. حسینی افزود: ساز و کاری که برای 

گزینش کاندیدای نهایی دیده شده وضعی را پیش خواهد آورد که کسی حاضر نخواهد شد تبعات ورود جداگانه به عرصه سخت انتخابات را بپذیرد.

جنتی : می خواهند با کمک صدا و سیما رای روحانی را بشکنند   
وزیر سابق ارشاد گفت: رئیس فرهنگ دولت قبل اتهام زنی و دروغ پردازی را وارد چرخه ادبیات سیاسی کشور کرد. جنتی افزود: رئیس جمهور بارها به 
رئیس فعلی و سابق صداوسیما به واسطه رویکرد تخریبی علیه دولت ، اعتراض کرد. در اتاق های فکرشان چنین تحلیل کرده اند که »آقای روحانی در 

انتخابات به سبب فقدان رقیب جدی، رای خواهد آورد ؛ اما ما باید در صداوسیما تالش کنیم که با پایین ترین رای ممکن انتخاب شود«

جنجال  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
برای  مجلس  مصوبه  درباره  اخیر  های 
را  مدیران  حقوق  درصدی   ۶0 افزایش 
افرادی  به  خطاب  و  دانست  انتخاباتی 
را مطرح کردند، گفت:  این سخنان  که 
با  صحیح  ادبیات  با  نگویید،  خالف 
اظهار  الریجانی  کنید.  صحبت  مجلس 
مجلس  مصوبه  و  مجلس  داشت: حرف 
کسی  و  شده  هم  چاپ  و  است  روشن 
اگر  و  کند  توهین  آن  به  ندارد  حق 
شورای  به  دارند  هم  اعتراضی  دوستان 
نگهبان بگویند. البته االن هم مسأله ای 
نیست و اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد 
البد  اما  می کنیم  حذف  را  مصوبه  کل 
ترسند.  می  خود  صالحیت های  رد  از 

گفت:   اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
و  انقالبی  موضع  سر  از  مجلس  اما 

تأیید فرمایشات رهبری دغدغه ای برای 

داشت  مقامات  حقوق  کردن  محدود 
زمانی هم  و  کرد  دنبال  را  مسیر  این  و 
که حقوق های نجومی مطرح شد من به 
ابالغ  وزرا  به  رئیس جمهور گفتم  آقای 
کنید که کسی حقوق بیش از 10 میلیون 
همین  ما  نظر  نیز  االن  و  نکند  دریافت 
است و این مصوبه نیز همین را می گوید 
و آن افزایش نیز شامل مقامات نمی شود 

و این جار و جنجال هیچ معنایی ندارد.
اگر  اما  کرد:   نشان  خاطر  الریجانی 
مقصود بحث های انتخاباتی است حداقل 
در  درست  ادبیات  با  و  نگویید  خالف 
امام  مگر  کنید.  صحبت  مجلس  مورد 

)ره( نگفت مجلس در رأس امور است؟
الریجانی تصریح کرد: مجلس زبان دارد 

و حرف خواهد زد و این طور نیست که 
شما به خاطر انتخابات حرف های خالفی 
بزنید و کسی چیزی به شما نگوید. ضمنًا 
مجلس  در  آقایان  این  از  برخی  سابقه 
مشخص  مجلس  از  دریافتی هایشان  و 
است و وجود دارد و ما می دانیم چگونه 

بوده اند و چگونه دریافت کرده اند.
وی تصریح کرد: چرا در جامعه به خالف 
را  نجومی  می گویند مجلس حقوق های 
حالی  در  است،  دروغ  این  کرد؟  قانونی 
حقوق های  خود  مصوبه  با  مجلس  که 
و  جار  همه  و  کرد  محدود  را  نجومی 
حقوق  برای  بود  کشور  در  که  جنجالی 
که  حقوقی  نه  بود  میلیونی   ۶0  ،۵0

مجلس به تصویب رساند.

واکنش رئیس مجلس به مصوبه مجلس برای افزایش حقوق مدیران
الریجانی: دریافتی هایتان در زمان نمایندگی مشخص است، جانماز آب نکشید /  البد از رد صالحیت  می ترسید

جناب آقای دکتر سید مرتضی وجدان 
مصیبت درگذشت والده مکرمه تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات

 و برای بازماندگان محترم صبر و قرار مسئلت می نماییم.

شرکت زیارتی بیرجند تنعیم ، شرکت زیارتی عماد  

پیکان وانت مدل 89 تا 92 تمیز 
ترجیحًا دو گانه خریداریم. 

۰93356۱۱664

با رزرو عروس VIP  از خدمات پاک سازی تخصصی صورت و رنگ مو
لباس عروس )تن پوش( به صورت رایگان هدیه بگیرید.

ارائه خدمات هاشور، خط لب و مژه ، َوکس زغال و عسل 
دارای سالن تخصصی عروس
دارنده ۱5  گواهینامه بین المللی و گریم سینمایی

آدرس: تقاطع چهارراه محالتی و توحید )نبش توحید 37( ساختمان پرسا ، طبقه اول ۰9۱5362۱437-323235۱9  رسولی و فتوحی

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668










