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روحانی : 
قبال شاهد قطعنامه های تهدید دنیا بودیم 

و حاال تفاهم نامه های همکاریشان

اسدا... بادامچیان:  
اصولگرایان با هم اختالف ندارند اما برخی 

اصولگرانماها هستند که اختالف افکنی می کنند 

امام جمعه موقت تهران:
امیدوارم ملت ما روز انتخابات حضور همگانی و 

وحدت ملی را پای صندوق های رأی داشته باشند 

مهدی چمران :
رقابتی بین ۵ نامزد

جبهه مردمی نخواهد بود

واکنش ها به حمله موشکی آمریکا به سوریه /  انتقاد تند جلیلی از سیاست های نفتی دولت / جالیی پور: روحانی از تخریب نمی ترسد / نسخه اصولگرایان برای انتخابات  از نگاه عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان / گله گذاری وزیر نفت از رفتار برخی فعاالن سیاسی / انتقاد نماینده مجلس از پرداخت مطالبات در آستانه انتخابات    / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

ناظران بر انتخابات 
آخرت خود را به 

دنیای دیگران نفروشند
برانتخابات  نظارت  هیات  گردهمایی  دیروز  صبح 
دوازدهیمن دوره ریاست جمهوری با حضور ایت ا...
عبادی نماینده ولی فقیه و حسینی معاون سیاسی 
در سالن جلسات  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   ،
دادگستری استان برگزار شد.آیت ا...عبادی نماینده 

ولی فقیه عنوان کرد: ... ) مشروح در صفحه ۷ (

اجرایی شدن طرح بهبود
 تغدیه مادران دوقلو و باردار

 صفحه ۷ 

آغاز خرید تضمینی 
گندم و جو از 1۵ 

اردیبهشت در استان
 صفحه ۷ 

راه یابی دو فیلم  هنرمند 
بیرجندی به  جشنواره 

سراسری وزارت بهداشت 
 صفحه ۷ 

کنسرسیوم صادراتی
 قدمی برای جهانی 

شدن استان
صفحه ۷ 

تقویم تکالیف مالیاتی
 سال 96

ضمیمه روزنامه آوای خراسان جنوبی 

سرمقاله

نتایج خستگی  از بی حالی ها!

* هرم پور

در بیرجند، کار رسیدگی به صالحیت ها از سوی 
هیئت های اجرایی آغاز شده است. عماًل با آغاز 
های  نگرانی  و  ها  دلهره  ها،  صالحیت  بررسی 
نامزدها از تأیید یا عدم تأیید صالحیت هایشان 
هم آغاز و علی القاعده رایزنی ها، تالش ها برای 
ایجاد راهها و مجاری اعمال نفوذ و احیانًا بررسی 
امکان البی با برخی اعضای هیئت های اجرایی 
نیز از سوی برخی نامزدها  افزایش یافته است. 
اعضای  انتصاب  و  انتخاب  کار  و  ساز  معمواًل 

هیئت های اجرایی و نظارت به گونه ای...

 ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

تخصیص 33میلیارد تومان به مجتمع های گلخانه ای و
 طرح انتقال آب به مزارع 

صفحه ۷

پــدرم 
دیروز به صفای وجودت می نازیدم
و امروز به اعتبار نام نیکت می بالم 

پدرم پیشاپیش روزت مبارک باد 
سومین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان مرحوم مغفور 

حجت االسالم و المسلمین 

شیـخ عبد الرضـا غـوث 
را به یاد همه خوبی هایش گرامی می داریم.

روحش شاد و نام و یادش جاویدان 
از طرف فرزندان آن مرحوم 

جناب آقای مهندس محسن اسفندیاری 
مدیر کل محترم سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی

ضایعه درگذشت پدر خانم گرامی تان شادروان علی اصغر قادری 
را صمیمانه خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.
مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

جناب آقای مهندس اسفندیاری 
ریاست محترم سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی 

درگذشت پدرخانم گرامی تان شادروان مهندس علی اصغر قادری را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 

صبر جمیل خواستاریم.
هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی  

پنجمین سالگرد  درگذشت فرزند عزیزمان

 شـادروان امیـن قائمـی
 )کارمند دادگستری( 

و دومین سالگرد فرزندش میعاد 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

پدر، مادر، خواهران و برادر

آگهـی استخـدام
یک شرکت تولیدی صنعتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از بازنشستگان 

نیروهای مسلح ، آشنا به امور مالی و اداری دعوت به همکاری می نماید.
عالقه مندان می توانند در ساعات اداری با شماره 

09123571317 تماس حاصل نمایند

قابل توجه همشهریان گرامی 
آغاز به کار مطب

خانـم دکتـر الهـام عتباتـی 
فـوق تخصـص رومـاتولـوژی

)بیماری های استخوان و عضالت، مفاصل، بیماری های سیستم ایمنی و بافت همبند، 
رماتیسم های حاد و مزمن، تزریقات داخل مفصلی(

استادیـار دانشگـاه 
آدرس: خیابان غفاری، نبش غفاری 18، کلینیک بوعلی  32421878 - 09301441271

همـه روزه 
ساعـت 4 - 8 
به جز پنجشنبه ها 

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را در کلیه امور کاری از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی 

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی  را به سمت 

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مدیرعامل، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی 

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت  سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 

که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری و کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند - شرکت ستاره کیان ایرانیان - مجمع خیرین مدرسه ساز 

برادران خیریه ، فرزین ، صابرتنها

جناب آقای محمدرضا پاک گهر
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت  

سرپرست اداره کل امورمالیاتی خراسان جنوبی
 که به حق از سرمایه های ارزشمند استان می باشید، صمیمانه تبریک عرض نموده موفقیت و سربلندی 
شما و کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را از درگاه باری تعالی مسئلت می نماییم. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت،معدن وتجارت استان خراسان جنوبی 
از زحمات بی وقفه و حمایت های جناب عالی در جهت راه اندازی اولین پایانه صادراتی 

سنگ و فرآورده های معدنی کشور در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی کمال تشکر و قدردانی را داریم
از درگاه  حضرت سبحان تداوم تعالی وتوفیق، سعادت و سیادت شما را مسئلت دارم.  

مرتضی صفدری زاده - رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر حسین بهشتی نژاد 
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده  
برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی  

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
انتصاب جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده و آرزومندیم در انتصاب جدید موفق و سربلند باشید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی  

خرید، فروش و مشاوره 
انواع اتومبیل های لوکس

 خارجی، صفر و کارکرده 

اتومبیل دلخواه خود را
 10 روزه از ما تحویل بگیرید

091۵1612048 - بنیابادی    091۵۵61۵370 - زینلی    32436۵6۵
آدرس: بین پاسداران 27 و تقاطع محالتی

یادبود 

جناب آقای داداشی
مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی 

جناب آقای علیزاده بیرجندی 
مدیر کل محترم حراست استانداری خراسان جنوبی 

انتصاب شایسته آن عزیزان را که نشات گرفته از توانمندی های علمی و مدیریتی 
و کارنامه درخشان شما در خدمت رسانی در مسئولیت های خطیر گذشته بوده است

 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

شهرداری و شورای اسالمی شهر خوسف

اطالعیـه 
با یاری خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( 

حوزه های علمیه سفیران هدایت
  از برادران واجد شرایط برای سال تحصیلی 97-96 تا تاریخ 96/01/20 از طریق :
www.HOWZEH-QOM.IR 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه  

2- بیرجند، خیابان شهید عالمه مطهری )ره( ،کوچه ۸ ، پالک 7 
حوزه علمیه معصومیه )سفیران هدایت( ثبت نام می نماید.
شماره های تماس:  05632229729 - 05632235112
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با توجه به شرایط داخلی و خارجی استان باید هشیار باشیم عدم پشتیبانی از مشاغل خانگی مستقل در استان
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زمان نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی اعالم شد 

جام جم-دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال در دانشگاه های علوم پزشکی می توانند در روزهای ۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ماه ۹۶ نسبت 
به بارگذاری مدارک خود در سامانه نقل و انتقال اقدام کنند. از سال ۹۵ میهمانی و و نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی صرفا از طریق 
سامانه یکسان کشوری صورت می گیرد و این دانشجویان برای سال ۹۶ نیز باید از طریق همین سامانه اقدام کنند.

نرخ دیه افزایش پیدا کرد 

قوه  سوی  از   ۹۶ سال  در  دیه  جم-نرخ  جام 
 ۲10 بالغ،  شتر   100 قیمت  مبنای  بر  قضاییه 
فروردین   10 است.از  شده  تعیین  تومان  میلیون 
تا 8 اردیبهشت ماه ۹۶، ماه حرام )رجب( است و 
میزان دیه به مقدار یک سوم افزایش پیدا کرده 
است.دیه سال ۹۶ در ماه های غیر حرام معادل 
 ۲80 حرام  های  ماه  در  و  تومان  میلیون   ۲10

میلیون تومان تعیین شده است.

قیمت خودروهای داخلی در سال جدید

جدید  سال  در  داخلی  خودروهای  ایسنا-قیمت 
و پایان تعطیالت نوروزی اعالم شد.روز گذشته 
گروه خودروسازی سایپا قیمت محصوالت خود را 
به صورت رسمی افزایش داد. به دنبال آن قیمت 
تیبا حدود 1۲0 هزار تومان و انواع پراید به طور 

میانگین 1۷0 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت گاز خانگی افزایش می یابد؟

در  اطالعیه ای  این  طی  ایران  گاز  ملی  شرکت 
خصوص گازبهای سال جاری اعالم کرد: تعرفه 
مصارف بخش خانگی مطابق تعرفه های ابالغی 
سال ۹۴  و بصورت زمانبندی۷ ماه برای ماههای 
گرم )از1۶ فروردین  الی 1۵ آبان( و پنج ماه  سرد 
سال )از 1۶آبان الی1۵ فروردین( بصورت پلکانی 
و اقلیم های تعریف شده محاسبه خواهد شد.در 
از این اطالعیه آمده است: براین  بخش دیگری 
در  خانگی   بخش  گازبهاء  تعرفه  هزینه  اساس 
سال1۳۹۶ تا زمان ابالغ مصوبه جدید هیچگونه 
افزایشی نسبت به سال ۹۴ نداشته و هرگونه اخبار 

منتشره در این خصوص نیز تکذیب  می گردد.

سکه طرح جدید در بازار ۹۰۰۰ تومان گران شد

تهران  آزاد  بازار  امروز  معامالت  مهر-در جریان 
با  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر 
۹000 تومان افزایش؛ یک میلیون و ۲1۹ هزار 
طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  و  تومان 
معامله  تومان  هزار   18۲ و  میلیون  یک  قدیم 
شد.قیمت نیم سکه با ۴ هزارتومان کاهش ۶81 
کاهش  تومان   ۲000 با  سکه  ربع  هزارتومان، 
 1000 با  گرمی  یک  سکه  و  تومان  هزار   ۳۷۵

تومان کاهش ۲۴۲ هزارتومان بود.

سرمقاله

نتایج خستگی  از بی حالی ها!

* هرم پور

کار  و  ساز  معموالً  اول(  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 
انتخاب و انتصاب اعضای هیأت های اجرایی 
و  تدوین  و  تنظیم  ای  گونه  به  نظارت  و 
عملیاتی می شود که نظارت، شورایی باشد 
و نظر ورأی و احیاناً سلیقه یک یا چند نفر 
با دیدگاههای خاص، منجر به تضییع حقی 

از نامزدها نشود.
انتخابات  در  که  مهمی  و  توجه  قابل  نکته   
آتی زحمت  هیأت های اجرایی و نظارت را 
احتماالً بیشتر و تعداد  جلسات آنان  افزایش 
در  نامزدها  سابقه  بی  نام  ثبت  داد،  خواهد 
شهرها از جمله بیرجند است. بر اساس آمار 
در  رقابت  متقاضی  نامزدهای  شده،  شنیده 
صحنه انتخابات شورای شهر بیرجند نسبت 
سه  تقریباً   1392 سال  یعنی  قبل  دوره  به 
برابر شده اند، این افزایِش تقریباً سه برابری 
پیام های مهمی برای ما، مردم و مسؤولین 
از  تعدادی  بدانید  اینکه  جالب  نکته  و  دارد 
بعد  به   1365 سالهای  متولدین  نامزدها  این 
جوان،  کاماًل  نیروهایی  یعنی   هستند، 
پرشور.  و  فعال  شهردوست،  کرده،  تحصیل 
دوره  این  در  چرا  که  اینجاست  مهم  سؤال 
از انتخابات با تعدد بی سابقه نامزدها مواجه 
هستیم و سؤال مهم تر اینکه آیا این تعدد 
به وقوع رایط مناسب تری برای شهر بیرجند 
و شهروندانش منجر خواهد شد؟ بدون شک 
پاسخ سؤال اول را در عملکرد شوراهای فعلی 
که  عملکردی  کرد؛  جستجو  باید  قبلی  و 
و  عمدتاً  محدود،  بسیار  اقدامات  برخی  جز 
منفعت  داخلی،برخی  دعواهای  به  متأسفانه 
میدان  برخی  ناجوانمردانه،  های  طلبی 
نیز  و  فرصت طلب  افراد  به جوالن  ها  دادن 
شهر  وضعیت  از  تخصصی  شناخت  عدم 
دوره  در  ویژه  به  است.  گذشته  شهروندان  و 
اخیر یعنی دوره چهارم شورا که به مثابه یک 
و  سوار  و  آمد  و  رفت  محل  مسافری،  قطار 
پیاده شدن اعضای علی البدل و اصلی، قهر و 
آشتی های کودکانه ی بی مسما و نیز گالیه 
است. مکرر  استعفاهای  البته  و  ها  مندی 
تقریباً و به جرأت می توان گفت از نیمه های 
های  تصمیم  حاشیه  در  مردم  چهارم،  دوره 
اند  و حل و فصل بحران  شورا  قرار گرفته 
عملکرد  اول  شورا،اولویت  بر  داخلی  حاکم 
اعضا بوده است. قاعدتاً با افزایش نارضایتی ها 
مسؤول  دستگاههای  مناسب  نظارت  عدم  و 
قاطعانه  و  مطلوب  حاکمیتی  ورود  عدم  و 
مراجع ذیصالح و ذیربط به این ماجراها، و نیز 
افزایش تصمیم های نامناسب، غیرتخصصی 
گهگاه  درز  نیز  و  شورا  ای  الساعه  خلق  و 
های  استفاده  سوء  برخی  بر  مبنی  اخباری 
اعضاء در سطح  از  اندکی  مالی  غیر  و  مالی 
تعداد  که  شد  می  بینی  پیش  کاماًل  شهر، 
و  تکلیف کرده  احساس  از شهروندان  زیادی 
برای نجات شهر، قصدکاندیداتوری نمایند. اما 
عدم  یا  تضمین  یعنی  دوم  سؤال  به  پاسخ 
برای  مناسب  شهری  شورای  آینده  تضمین 
در  باید  می  را  نامزدها  تعدد  این  با  بیرجند 
ترکیب کاندیداها و نوع نگاه و برنامه هایشان 
مناسب  انتخاب  و  درست  تصمیم  البته  و 
مردم یافت. نگاهی اجمالی به نامزدهای ثبت 
نام کننده صرف نظر از اینکه آیا از فیلترهای 
نظارتی عبور خواهند کرد یا نه- نشان دهنده 
البته   و  متنوع سیاسی  های  حضوری طیف 
از  ای  گستره  که  تنوعی  است؛  تخصصی 
متخصصین و یافعالین در حوزه های عمران 
مدیریتی،  و  اجرایی  مذهبی،  شهرسازی،  و 
و  آموزشی  درمانی،  و  حقوقی،بهداشتی 
پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی و بازار، و حتی 
فرهنگی و ورزشی و هنری و البته بانوان عزیز 
و گرامی را شامل شده است. پیش بینی می 
شود با توجه به شرایط حاکم بر شورای فعلی 
و شهر بیرجند و گستره ی جامع نامزدهای 
ثبت نام کننده و حضور برخی از چهره های 
قوی و خستگی مفرط مردم از بی حالی های 
مدیریتی و اجرایی سیطره یافته و حاکم بر 
نامیمون  ورود  عدم  صورت  بیرجند،در  شهر 
فضای  به  سیاسی  جریانهای  ناجوانمردانه  و 
انتخابی  به  مردم  تصمیم  ونیز  تخریب 
شورایی  بیرجند  آینده  شهر  شورای  درست، 
و  کارآمد  و  کارآ  مردمی،  تخصصی،دلسوز، 
غیرسیاسی و فارغ از خاله زنک بازی های این 
عملکردهای  نبود  در  که  شورایی  باشد.  ایام 
از  شدنش  دور  و  آن  مطلوب  و  مناسب 
کارکردهای واقعی و مردمی در ماههای اخیر، 
آرامش  بر  اش  تأثیرگذاری  قدرت  و  قدرش 
از  بیش  بیرجندی  روانی شهروندان  و  روحی 
هر زمانی برای مردم آشکار وپیدا خواهد شد.

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 
را به شماره 0۹۳0۴۹۴۳8۳1 ارسال فرمایید(

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان

محمود اسالمیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه 
اجرایی شدن این طرح منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی است، 
تأکید کرد: افزایش حقوق این گروه از بازنشستگان 
برای  دولت  که  است  درصدی   1۲ آن  از  غیر 
همه حقوق بگیران اعالم کرده است.وی با اشاره 
به اینکه میزان دریافتی ۵ درصد از بازنشستگان 
کشوری ۷۵0 هزار تومان است، افزود: با افزایش 
حقوق بازنشستگان در این طرح، حقوق این افراد به بیش از ۹00 هزار 
تومان می رسد.وی گفت: بازنشستگان می توانند با مراجعه به شعب بانک 
صادرات از تسهیالت »بن کارت خرید کاال« بهره مند شوند کمک هزینه 

سفر بازنشستگان به ۳00 هزار تومان افزایش می یابد.

کار  تعاون،  وزارت  حمایتی  خدمات  مهر-سامانه 
ثبت  برای  اسفند   3۰ تا  که  اجتماعی  رفاه  و 
خدمات  دریافت  جهت  ساختمانی  کارگران  نام 
تمدید  بود،  شده  بازگشایی  بیمه ای  و  حمایتی 
شرایط  حائز  ساختمانی  کارگران  تمام  شد. 
سراسر  در  اجتماعی  تأمین  نامه  بیمه  متقاضی 
مدارک  داشتن  اختیار  در  با  می توانند  کشور 
http://www.sa� سای  به  ورود  و  نیاز  تمورد 

این  در  نام  ثبت  به  نسبت   manehrefah.ir
کنند. اقدام  رهگیری  کد  گرفتن  و  سامانه 

استعالم  از طریق  احراز شرایط متقاضیان،  فرایند 
صورت  امر  متصدیان  توسط  میدانی،  بازدید  و 
رسانی  اطالع  شرایط  واجدین  به  نتیجه  و  گرفته 

شد. خواهد 
کارگروه  مصوبه  طبق  گزارش،  این  اساس  بر 
کارگران  اجتماعی  بیمه  اجرایی  موانع  رفع 
ساختمانی  کارگران  کلیه  نام  ثبت  ساختمانی 
سامانه  این  در  نشده  بیمه  و  شده  بیمه  از  اعم 
است  قرار  سامانه  این  در  چراکه  است  الزامی 
که  افرادی  و  شوند  پاالیش  ساختمانی  کارگران 

می کنند  فعالیت  اقتصادی  بخش های  سایر  در 
قرار  ساختمانی  کارگران  بیمه  پوشش  تحت  و 
دارند از شمول حمایتی خارج می شوند.بر اساس 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی  علی  گزارش،  این 
هزار   2۰۰ که  است  کرده  اعالم  اخیرا  اجتماعی 
به  اردیبهشت  و  فروردین  در  ساختمانی  کارگر 
طوریکه  به  می شوند  اضافه  شدگان  بیمه  جمع 
نفر  هزار   1۰۰ و  ماه  فروردین  در  نفر  هزار   1۰۰
اردیبهشت تحت پوشش خدمات بیمه ای  نیر در 

می گیرند. قرار 

تمدید ثبت نام کارگران ساختمانی در سامانه حمایتی وزارت کار

ملی  شورای  رئیس  نایب  عصراعتبار- 
بینی  پیش  اینکه  بیان  با  زعفران 
می شود صادرات این محصول در سال 
درصد   15 الی   1۰ 9۴؛  به  نسبت   95
زعفران  بازار  گفت:  باشد،  داشته  رشد 
ثبات  به  تقریبا  اخیر  ماه های  طی 
بیان  با  میری  غالمرضا  است.  رسیده 
تا  فقط  زعفران  صادرات  آمار  اینکه 
اعالم  ما  به  آذرماه سال گذشته  پایان 

متاسفانه  اظهارداشت:  است،  شده 
به ما  این زمینه  آماری در  از آن  پس 
این  صادرات  اینکه  ضمن  نشده  ارائه 
محصول تا پایان آذرماه 95 نسبت به 
مدت مشابه سال ماقبل آن 37 درصد 

رشد داشته است.
بینی  پیش  اینکه  به  اشاره  با  وی   
 95 سال  در  صادرات  میزان  می کنیم 
بین  مجموع  در   9۴ سال  به  نسبت 

داشته  افزایش  درصد   15 الی   1۰
باید آمار صادرات  باشد، گفت: گمرک 
به  ما  که  چرا  کند  اعالم  موقع  به  را 
این آمار نیازمندیم، باید بدانیم چقدر 
میزان  چه  شده،  صادر  محصول  از 
بتوانیم  تا  شده  داخلی  مصرف  صرف 
دهیم.  انجام  درست  ریزی  برنامه 
با  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
در  محصول  این  قیمت  اینکه  بیان 

ثبات  با  تقریبا  اخیر  ماه  دو  حدود 
مقطعی  و  جزئی  قیمتی  نوسانات  و 
مدت  این  طی  ما  افزود:  است،  بوده 
وضعیت خوبی در این زمینه داشتیم 
است.  بوده  متعادل  تقاضا  و  عرضه  و 
قیمت  اکنون  هم  میری  گفته  به 
و  میلیون   ۴ حداقل  زعفران  هرکیلو 
5 میلیون  تومان و حداکثر  3۰۰ هزار 

و 7۰۰ هزار تومان است.

قیمت های جدید زعفران اعالم شد

 توافق ایران و عربستان برای اعزام 
بیش از 86 هزار نفر به حج 

جام جم-سازمان حج و زیارت اعالم کرد در پی توافق کلی با عربستان در 
خصوص حج در اسفند سال گذشته و فراهم شدن بستر حضور حجاج ایران، 
اعضای کمیته اجاره مسکن حجاج و نماینده مرکز پزشکی هفته گذشته 
عازم عربستان شده و کار خود را آغاز کردند.چگونگی اجرای توافقات در 
خصوص صدور ویزای الکترونیکی، انتقال حجاج، تامین و انتقال مواد غذایی 
و داروهای مورد نیاز حجاج از ایران، تدابیر الزم برای اطمینان از حفظ امنیت 
و عزت حجاج در دیدار حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت و 
دکتر محمد صالح بن طاهر بنتن وزیر حج و عمره عربستان مورد بررسی 
قرار گرفت.در این دیدار تسریع در بررسی فاجعه منا و حقوق شهدای منا و 

پرداخت حقوق شهدای حادثه مسجدالحرام مورد تأکید جدی قرار گرفت.

 سود سهام عدالت از آبان یا آذر پرداخت می شود

جام جم-جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی از پرداخت سود 
سهام عدالت از آبان یا آذرماه امسال خبر داد و گفت: برای این کار، باید 
منتظر برگزاری مجامع و مدت زمان توزیع سود 
شرکتهای سبد سهام عدالت باشیم.وی بیان کرد: 
از آنجایی که برای پرداخت سود سهام عدالت باید 
منتظر برگزاری مجامع و همچنین مدت زمان 
توزیع آن توسط شرکت ها باشیم، پرداخت آن به 
نیمه دوم سال موکول شده است. بر این اساس، مشموالن برای دریافت 
این سود باید شماره حساب به سازمان خصوصی سازی اعالم کنند.وی 
افزود: فرایند پرداخت سود توسط این سازمان در زمان تعیین شده اعالم 
می شود؛ ضمن اینکه جزییات آن به نحو مطلوبی اطالع رسانی خواهد شد.

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

09013772626 ان
یگ

 را
زل

من
ب 

در
ل 

وی
ح

انصاف پیشه کار ماستت
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده     

امام صادق )علیه السالم(
بیایید در سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان 
 واقعی تقسیم کنیم  و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های
لبریز  کنیم. مرکز نیکوکاری   محبت و شکوفه های مهربانی 
از  و سپاس  تشکر  بیرجند ضمن  السالم(  )علیه  االئمه  جواد 
همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های گذشته در انتظار 
 کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 

1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009

شماره کارت مجازی: 6037991899549160
واریز از طریق تلفن همراه # 4518 *8877*

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(
تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 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

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

09155614880 -09303107002

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 70 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 09158642955

نقاشـی ساختمـان
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی  به همراه طراحی دیوار با رنگ 

  09159617909- تنگلی

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن ام اس استان در نظر دارد
 به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس

شادی را به آنها هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936
شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران: 6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

1۰۰ درصد 

تضمینی

طراحی و اجرای نمای آلومینیوم، 
اجرای تابلوهای تبلیغاتی و چلنیوم 

 09158619396



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
شنبه * 19 فروردین 1396*شماره 3753

اندرکاران محترم روزنامه  باسالم خدمت  دست 
معبر   باسد  برخورد  محترم  مامورین  از  آوا 
کنیم  می  خواهش  محیط  بهداشت  و  شهرداری 
ابتدای  بخصوص  اسالمی  جمهوری  خیابان  به 
بازار سرپوش نگاه ویژه ای بنمایند وبا هماهنگی 
در  مستقر  بادستفروشان  مربوطه  مسوالن  دیگر 
این قسمت که میوه و دیگر مواد غذایی را روی 
زمین وشرایط کامال غیر بهداشتی عرضه میکنند 
برخورد قاطعی بنمایند و برای یک روز هم شده 
برخورد با این افراد  دستفروش را بصورت موثر 
با عده  ماموران محترم  انجام دهند چون ظاهرا 
ای از این افراد به دلیل ترس و جنجال افرینی 
برخورد قاطعی ندارند و فقط بایک تذکر از کنار 
انها عبور میکنند خواهش می کنیم یکبار و برای 
همیشه با این افراد بی مسئولیت برخورد نمایند 
به حالت   ) بازار )سرپوش  ابتدای  و  رو   پیاده  تا 

طبیعی خود برگردند ممنون وسپاسگزاریم .
903...287
اوا جان سالم استاندارسالم فرماندارسالم  سالم 
راه  اداره  دهیارسالم  بخشدارسالم  شهردارسالم 
سالم شورای شهرسالم اقایان ومسوالن شهری 
واسفالت  جاده  وضع  این  خداوکیلی  وروستایی 
ابادی بیرجند وابتدای خلیج فارس  شهید حاجی 
اسفالت  نه  امیرابادهست  امام علی  به سمت  که 
سه  که  فارس  خلیج  وابتدای  دارد  روشنایی  نه 
هست  خطرناک  خیلی  شب  توی  هست  راهی 
خداشاهده اون دنیا بایدجواب گو باشید یک شب 

خودتون بیان ببینید بعدقضاوت کنید
935...167
بپرسم  رانندگی  راهنمایی  از  خواستم  می  سالم 
چراغ  چهارراههای  سر  که  وظیفه  مأمورین  این 
چهارراه  دیروز  چیه؟  آنها  وظیفه  میذارن  قرمز 
قرمز  چراغ  پشت  ماشین  با  اجتماعی  تأمین 
قرمز  چراغ  پشت  ثانیه  چند  ماشین  یه  ایستادم 
ایستاد هنوز چراغ سبز نشد حرکت کرد و چراغ 
اعتراض  بوق  با  ماشینها  بقیه  کرد  رد  را  قرمز 
مأمور  به  بوق  با  من  شد  سبز  که  چراغ  کردند 
این چه وضعیه مأمور  اعتراض کردم که  وظیفه 
وظیفه با یک سر تکان دادن از این قضیه گذشت 
واقعا متأسفم آوا جان لطفا این پیام رو چاپ کن 

متشکرم
915...165
و  شمالی  کارگر  خیابان  به   بلوارمجیدیه  اتصال 
یابلوار  شکراب  بلوارجاده  ابتدای  به  آن  اتصال 
ترافیک  از  چشمگیری  طور  به  تواند  می  9دی 
کارگران  خیابان  مهرشهرو  ورودی  پرخطرپل 
و  رانندگی  و  راهنمایی  بکاهدلطفامسئوالن 
شهرداری اجرای این طرح رادر اولویت قراردهند.
915...135
سالم اوا سنگ صبور وحامی مردم گرفتارو گله 
مند ازبرخی ازمسوالن خواهشن تیتر ما رو بزرگتر 
یا پر رنگ ترچاپ کنید تا شاید دهیارحاجی اباد 
یک  شهر  اندرکاران  دست  و  ومسوالن  بیرجند 
فکری به حال اهالی حاجی ابادبکنند واقعأ جاده و 
آسفالت کوچه ها وخیلی نابه سامانی هایش  مثل 
پشت  شعار  همه  این  سال42هست  روستاهای 

نقاب بی خیالی وناکارامدی ماراکالفه کرده.
915...152
مرغ  و  میوه  در  جهادکشاورزی  سالم،سازمان 
تنظیم بازار و وضعیت درآمدی کشاورزان موفق 
نبوده وگویای این مطلب نظر مصرف کنندگان و 
کشاورزان محترم است،نه آمار دولتی ها،دروغ و 

شعار بس است مردم صبور و فهیمند... 
915...843
بیرجند در  اقدام منفی شورای اسالمی و شهرار 
جمهوری  خیابان  در  آهنی  دیوار  ایجاد  با  رابطه 
اسالمی به هیچ عنوان مورد تایید کسبه و مردمی 
که در دوطرف خیابان سکونت دارند، نمی باشد.
از  متاسفانه  نمایند  می  نظر  اظهار  که  افرادی 
اهالی و کسبه نمی باشند. انشا.. زحمات دوستان 

را در پای صندوق آرا جبران خواهیم کرد.
915...385 
تومرکزاستان  که  داره  تاسف  سالم.واقعاجای 
نکشندبرامون.خیابان  ثابت  تلفن  ودوساله  باشیم 

احمدی روشن و9دی 
915...679
آوا جان بعدازهمه کاستی هایی که درایام سال نو 
دربیرجند شاهدبودیم می خواهم خداقوتی عرض 
کنم خدمت زحمت کشان فضای سبزشهرداری 
وشهرراباگلهای  کاشتند  گل  واقعادرمیادین  که 
به  گلی  مریزاد،ماهم دسته  بستنددست  زیباآذین 
آنان   روزی  شبانه  ومشقت  زحمت  اینهمه  پاس 
بابرکت  عمرتان  کنیم  می  تقدیمشان  باکمال 

ونعمت وسالمت باد انشاا...
901...546
مسئوالن  مهندسی  و  کارشناسی  کدام  با 
راهنمایی و رانندگی معاونت عمرانی استانداری 
اند  کرده  ایجاد  محالتی  راه  چهار  در  میدانی 
فضای  نه  کمتر  اما  شده  بیشتر  تصادف  خطر 

سبز مناسب هم ندارد!
915...839
مسئوالن راهداری وحمل نقل جاده ای که اینقدر 
اند  کرده  ثبت  ها  جاده  در  تخلف  ثبت  دوربین 
چرا تابلوی سرعت مجاز و تعیین سرعت بین دو 
دوربین را برای رانندگان مشخص نکردند،از هر 

طریقی امکانش هست اطالع رسانی کنید
935...609
سالم آوا این خیابان 9 دی در مهر شهر و مجتمع 
های مسکونی آن بسیار کمبودها از جمله نانوایی 
سوپر مارکت و...لطفا پیگیری وضع مردم اینجا باشید
935...395

جوابیه سازمان اتوبوسرانی
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
گرامی  شهروند  اطالع  به   96/1/14 مورخ  شما 
گرامی  مسافرین  آسایش  جهت  در  رساند  می 
بلیت  کارت  سیم  نصب  به  نسبت  سازمان  این 
الکترونیک اقدام نموده که مسافرین گرامی می 
.چناچه  نمایند  استفاده  مذبور  سیستم  از  بایست 
حضور  بیرجند  در  مهمان  عنوان  به  شخصی 
داشته باشد راننده با دریافت کرایه قانونی موظف 
ارائه پرینت به  از کارت شارژ خود و  به استفاده 
مسافر می باشد.لذا شهروندان گرامی در صورت 
و  مصوب  نرخ  از  بیش  کرایه  دریافت  مشاهده 
قانونی می توانند مراتب را با ذکر کد اتوبوس و 
ساعت تخلف به شماره 32226545 مرکز کنترل 
خطوط و یا شماره پیامک 30007650000060 

منعکس تا برخورد قانونی صورت پذیرد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/1/14 در راستای فرهنگ سازی اقدام به 
جامعه معلولین در حال حاضر اعتبار مصوب شده 
کمیته مناسب سازی شهرستان بیرجند برای مناسب 
سازی سه خیابان هدف)معلم،مدرس،طالقانی(می 
باشد.امید به خدا در سالهای آینده مناسب سازی 
خیابانها به ترتیب اولویت و تصویب ردیف بودجه 

آن اقدام خواهد شد.

جوابیه شرکت مخابرات استان
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
دهی  آنتن  خصوص  در   96/1/15 مورخ  شما 
اینترنت چهکند به اطالع می رساند طبق بررسی 
کارشناسی بعمل آمده آنتن دهی اینترنت همراه 
ندارد.درصورت  وجود  مشکلی  چهکند  در  اول 
با  خطوط  در  ارتباطی  مشکل  هرگونه  مشاهده 

9990 تماس حاصل فرمایید.
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/1/15  به اطالع می رساند:خدمات 
انجام  مشترک  درخواست  به  محتوی  بر  مبتنی 
شده و مشترک با عضویت در یک سرویس خاص 
و استفاده از آن هزینه می پردازد.سرویس های 
خدمات مبتنی بر محتوی توسط شرکت های غیر 
از مخابرات ارائه می گردد و هزینه های اخذ شده 
از مشترکین در قالب خدمات مبتنی بر محتوی 
به شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت می 
گردد.برای غیر فعال سازی این سرویس از طریق 

کد دستوری#800* استفاده کنند.

از  باقران  .سیمان  آوا  سالم  پروردگار.  بنام 
.حقوق  ساخت  دوره  ست  گانه  هشت  عجایب 
.عدم  .تبعیض  حقوق  در  .تأخیر  نجومی  های 
افتتاح  .و  جامعه  اشتغال  و  سوال  به  پاسخگو 
.سپاس  آمین  یابد  سامان  شاءا...  إن   . مبارک 

از چاپ آن
935...032

با سالم آوای عزیز،این همه گفتن گردشگری 
و میزان آمار بازدید استان باال رفته و چه قدر 
دیگر  شهرهای  از  استان  در  داشتیم  مهمان 
چه  شهرمون  گردشگری  کیفت  .ولی  درست 
ولی  داره  زیادی  معناهای  بود؟کیفت  قدر 
بودیم  ضعیف  زیر  موارد  توی  کنم  می  حس 
به  دسترسی  پارکینگ،  وضع  از  رضایت  مثل 
شهری،  اتوبوس  به  دسترسی  آشامیدنی،  آب 
و  ها  محوطه  خرید،  امکانات  از  رضایت 
آموزش  و  مجرب  انسانی  نیروي  سبز،  فضاي 
این  در  رسانی  خدمات  کیفیت  دیده،هرچه 
بهتری  تصویر  باشد،  باالتر  گردشگری  مکانها 
گیرد  می  شکل  گردشگران  ذهن  در  آنها  از 
گردشگران  بازگشت  به  تمایل  نتیجه  در  و 
خود  بایستی  که  مطلب  این  میشه.  بیشتر  نیز 
بیشتر  گردشگری  مراکز  به  هم  استان  مردم 
رفت و آمد داشته باشند مورد توجه هم استانی 
آمدن  جلوش  اکبریه  باغ  باشد.مثال  عزیز  های 
اون حس  در  دم  گذاشتن  و سرباز  زدن  زنجیر 
ایجاد  ترس  و  میره  گردشگر  از  گردشگری 
مثبت  نکات  از  و  خوبه  خیلی  کنه)امنیت  می 
کنن  جا  جابه  کنن  سعی  هست(ولی  ما  استان 
در محوطه باغ گشت بزنن مراقب امنیت غرفه 

باشن.ممنون فرهنگی  میراث  اشیاء  داران 
910...277

از شهرداری  برای بهسازی ایستگاهای اتوبوس 
آن  های  اتوبوس  متشکریم.لطفا  معلوالن  برای 

را هم تامین کنید.
937...972

از معاون عمرانی شهرداری تقاضا مندیم اکنون 
که موقعیت آب و هوا خوب است برای اصالح 
اقدام  پیاده رو ها و لکه های بزرگ در خیابان 

نماید.
935...290

کمک 148 میلیون تومانی حامیان خارجی به ایتام
صدا و سیما-حامیان خارج از کشور پارسال 148 میلیون تومان به ایتام و فرزندان نیازمند خراسان جنوبی کمک کردند. معاون توسعه 
مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: این کمک ها را 46 حامی از کشورهای کویت، استرالیا، امارات، آمریکا 
و سایر کشورها به ایتام و فرزند محسنین پرداخت کردند. 160 یتیم خراسان جنوبی زیرپوشش حمایت حامیان خارج از کشور هستند.

اصالحیه: در پی درج گزارش با عنوان »بازگشت 
 17 در  کشور«  شرق  ناخوانده  مهمان  زلزله؛ 
فروردین 96 در صفحه 3 روزنامه آوای خراسان 
جنوبی به نقل از سایت »مهر« ، اختصاص 460 
مسکن  سازی  مقاوم  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 

روستایی صحیح می باشد.

امیرحسنخانی  تسنیم-محمدرضا 
گروه  صمیمی  نشست  دومین  در 
باغشهر  نبوت  هنری  فرهنگی 
شهرستان  مسئوالن  با  اسالمیه 
فردوس اظهار داشت: همه مسئوالن 
تا  کنند  کمک  گروه  این  به  باید 
این  نیز  اینجانب  و  شوند  توانمندتر 
طریق  هر  به  تا  دارم  را  آمادگی 
ممکن در جهت ارتقاء و معرفی این 

گروه هنری کمک کنم.
فرهنگی  مجتمع  در  گفت:  وی   
اخیرا  که  فردوس  شهرستان  هنری 
شاهد  باید  رسیده  بهره برداری  به 
و  باشیم  گروه  این  خوب  اجراهای 
برنامه  و  جشنواره   10 سالی  حداقل 
شهرستان  هنرمندان  توسط  قوی 
شود.وی،  برگزار  محل  این  در 
مسجدی  جوانان  از  عده ای  همت 
ویژه  به  هنر  به  آنان  آوردن  روی  و 
و  دانست  تحسین  قابل  را  طنز  هنر 
قول مساعد داد به این گروه کمک 
مادی و معنوی کند.مهدی ابراهیمی 
چنین  جای  نیز  فردوس  فرماندار 
در  پیش  سال ها  از  را  هنری  گروه 

و  دانست  خالی  فردوس  شهرستان 
گفت: این گروه به خوبی توانسته با 
این  و  برقرار کند  ارتباط  اقشار  تمام 
یک  عنوان  به  تا  داریم  را  آمادگی 
برند واقعی نمایش طنز در استان به 
تمام کشور معرفی شود.کاظم ایمان 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  طلب، 
حال  در  گفت:  نیز  فردوس  اسالمی 
حاضر 30 کانون فرهنگی هنری در 
شهرستان فعالیت دارند که امیدواریم 
این تعداد امسال به 40 کانون برسد.

استان  طنز  گروه  بزرگترین 
هر سال 150 اجراء برای 30 

هزار نفر دارد

سرپرست و کارگردان این گروه طنز 
این  داشت:  اظهار  مراسم  این  در 
مسجدی  جوانان  از  متشکل  گروه 
و  شروع  را  خود  کار   86 سال  از 
ازسال 90 به طور جدی وارد عرصه 
آذرهمایون  شد.خلیل  طنز  و  هنر 
ویژه  به  و  مردم  مشکالت  افزود: 
در سال های  متوالی  خشکسالی های 

ایجاد  برای  تا  می طلبید  اخیر، 
جامعه ای شاد و سرزنده تالش شود 
و رسالت این گروه نیز خنداندن مردم 
از راه های سالم است.وی بیان کرد: 
و  پشتکار  و  مسئوالن  پشتیبانی  با 
هنرمندی جوانان مسجدی این گروه 
برزگترین  عنوان  به  حاضر  حال  در 
گروه طنز استان خراسان جنوبی در 
اجراء  بطور متوسط 150  طول سال 
نمایش  از  نفر  هزار  سی  که  داریم 
میکنند. دیدن  گروه  این  زنده  های 

از  متشکل  گروه  این  وی  گفته  به 
آنان  از  نفر   7 که  است  هنرمند   20
بازیگر هستند و عالوه بر شهرستان 
فردوس و اسالمیه در سایر شهرهای 
نیز  استان  از  خارج  حتی  و  همجوار 
به زودی  و  داشتیم  موفقی  اجراهای 
نیز برای نخستین بار در مرکز استان 
خراسان جنوبی نمایش های طنز این 
رفت. خواهد  صحنه  روی  به  گروه 

انداز  چشم  کرد:  تصریح  آذرهمایون 
ما برای سال 1400 تبدیل شهرستان 
استان  فرهنگی  پایتخت  به  فردوس 
حمایت  با  و  است  جنوبی  خراسان 

گروه  اعضای  همت  و  مسئوالن 
این  است.در  یافتنی  این مهم دست 

شهرستان  مسئوالن  برخی  مراسم 
فردوس با توجه به برخی کمبودهای 
مساعد  قول  گروه  این  تجهیزاتی 

تامین  نیاز  مورد  اقالم  برخی  دادند 
از  نقدی  کمک های  همچنین  شود، 

هنردوست  حامیان  و  خیرین  سوی 
گروه  این  به  نیز  فردوس  شهرستان 
اهدای  با  مراسم  پایان  شد.در  اهداء 

از سوی دکتر  تقدیر و هدایایی  لوح 
شورای  و  فرماندار  امیرحسنخانی، 

از  اسالمیه  باغشهر  شهر  اسالمی 
تمامی اعضاء و دست اندرکاران گروه 

فرهنگی هنری نبوت قدردانی شد.

خودروها  معافیت  حالی  در  مجلس 
از معاینه فنی را 4 سال اعالم کرده 
گزارشی  در  پژوهش ها  مرکز  که 
مدت  کاهش  ضرورت های  بر 
در  نو  خودروهای  فنی  معاینه  زمان 
مهر،  گزارش  دارد.به  تاکید  کشور 
خبر  که  بود   90 سال  اردیبهشت 
گرفتن  از  خودروها  پنج ساله  معافیت 

معاینه فنی مطرح شد. قانونی که بعد 
به  را  نمایندگان  تازه  آن  تصویب  از 
با تصویب  انداخت که چرا  فکر  این 
آن تمامی تالش های سال های اخیر 
آلودگی هوا در  برای کاهش  را  خود 
تهران و سایر شهرها و کالنشهرها به 
هدر دادند و کارشناسان محیط زیست 
و مدیران شهری این قانون را یکی 
ها  مجلسی  تاریخی  اشتباهات  از 
برشمردند.اما با وجود هم صدایی همه 
این  تصمیم گیر  و  مسئول  نهادهای 
قانون تغییر چندانی نکرد، تا مجلس 
معافیت  شدن  ساله   5 مصوبه  دهم 
معاینه فنی را به 4 سال کاهش دهد؛ 
حوزه  این  کارشناسان  که  تصمیمی 
منفی  آثار  بر  چندانی  تأثیر  معتقدند 
فنی  معافیت  عمر  شدن  طوالنی 

نخواهد گذاشت.

رابطه معاینه فنی 
و آلودگی هوا

هوا  آلودگی  کاهش  راهکارهای  از   
سالم  برای  خودروها  مداوم  کنترل 
تنظیم  آنها،  کاتالیستی  مبدل  بودن 
بودن موتور، عدم وجود روغن سوزی 
معاینه  با  مهم  این  تحقق  که  است 
است. امکان پذیر  خودروها  فنی 

شهری  کارشناسان  اعتقاد  به 
نو  خودروهای  چهارساله  معافیت 
در  عقبگرد  فنی،  معاینه  دریافت  از 
محسوب  هوا  آلودگی  معضل  حل 

سبب  شدت  به  می تواند  و  می شود 
شود  پایتخت  هوای  آلودگی  تشدید 
می تواند  خودروها  فنی  معاینه  و 
درصدی   25 کاهش  به  منجر 
شود.بیش  تهران  در  هوا  آلودگی 
وسایل  آلودگی  از  درصد   80 از 
تولید  خودروهایی  وسیله  به  نقلیه 
می شود که فرسوده بوده یا به مرور 

به  می شوند.  خارج  استانداردها  از 
که  کاتالیستی  مبدل های  مثال  طور 
تولید  میزان  در  مهمی  بسیار  نقش 
از  پس  دارند،  خودروها  آالیندگی 
بین  از  کیلومتر  هزار   80 حداکثر 
باشد  قرار  که  صورتی  در  و  می رود 
به  نسبت  سال   4 از  پس  خودروها 
دریافت معاینه فنی اقدام کنند، تعداد 
زیادی خودرو فاقد مبدل کاتالیستی 
این  که  کرد  خواهند  تردد  شهر  در 
مسئله می تواند به شدت سبب افزایش 
و بحرانی شدن آلودگی هوا شود.این 
در  نو  خودروهای  که  است  حالی  در 
کشورهای اروپایی با وجود دارا بودن 
کیفیت و استانداردهای باال، یک سال 
پس از تولید مکلف به دریافت معاینه 

فنی هستند.

بی توجهی تصمیم گیران 
به منابع پژوهشی

از  خودروها  معافیت  درحالی  مجلس 
کرده  اعالم  سال   4 را  فنی  معاینه 
است که مرکز پژوهش های مجلس 
کاهش  بر ضرورت های  گزارشی  در 
مدت معافیت معاینه فنی خودروهای 
نو در کشور تاکید کرده است.در این 
قانون  سابقه  به  اشاره  با  گزارش 
»توسعه  است:  آمده  فنی  معاینه 
مراکز معاینه فنی در کشور به صورت 
مکانیزه از سال 1379 عملیاتی شد. 
براساس آیین نامه اجرایی نحوه انجام 

فنی  معاینه  برگ  صدور  و  معاینه 
خودروهای  وزیران  هیئت  مصوب 
معاینه  انجام  از  به مدت دو سال  نو 
فنی معاف بودند. پس از اتمام مدت 
اعتبار دو ساله نیز خودروها براساس 
ملی  استاندارد  و  مذکور  آیین نامه 
نوع  حسب  بر   9181 شماره  خودرو 
مختلف  زمانی  فواصل  در  کاربری 

می گرفتند.  قرار  مجدد  بازبینی  مورد 
 )9( ماده  تصویب  با   1389 سال  از 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 
مدت معافیت معاینه فنی خودروهای 
نو از 2 سال به 5 سال افزایش یافت. 
درحال حاضر با توجه به مباحث مهم 
کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب 
مدت  بازگرداندن  خودروها،  ایمنی 
نو  خودروهای  فنی  معاینه  معافیت 
شده  پیشنهاد  سال   2 به  سال   5 از 
یکی  پژوهش  این  اساس  است.«بر 
معافیت  مدت  کاهش  ازانگیزه های 
ایمنی  افزایش  خودروها  فنی  معاینه 
عنوان  تصادفات  کاهش  و  خودروها 
حوادث  »بررسی  است:  آمده  و  شده 
رانندگی در سطح شهرها و جاده های 
کشور، نشان می دهد که نقایص فنی 
بروز  مهم  عوامل  از  نقلیه  وسایل 

این گونه حوادث هستند.
تأکید دوم مرکز پژوهش های مجلس 
معاینه  معافیت  سن  کاهش  برای 
در  است.  هوا  آلودگی  کاهش  فنی 
 : است  آمده  پژوهش  از  فصل  این 
سازمان  توسط  که  تحقیقی  »نتایج 
درخصوص  زیست  محیط  حفاظت 
خودروهای  فنی  معاینه  انجام  اثر 
دیزلی و بنزینی شهر تهران در سال 
انجام شده نشان می دهد که   1389
 206796 انتشار  از  سالیانه  می توان 
 ،CO تن   125353  ،CO۲ تن 
تن   707 و   NOX تن   2188
مثال  برای  کرد.  جلوگیری   SOX

 14 حدود  آالینده  گازهای  تولید 
سال  در  که  خودروهایی  ازز  درصد 
مراجعه  فنی  معاینه  مراکز  به   1391
کرده اند، بیش از حد مجاز بوده است. 
قطعات  این موضوع،  از دالیل  یکی 
و تجهیزات نصب شده برای کنترل 
مثال  برای  خودروها،  در  آالیندگی 
است.این  کاتالیستی  مبدل  قطعه 

اعالم  گیران  تصمیم  به  پژوهش 
تطبیقی  »مقایسه  که  است  کرده 
انجام معاینات فنی در ایران و سایر 
ارتقای  ازجمله  دالیلی  و  کشورها 
کاهش  تصادفات،  کاهش  ایمنی، 
آلودگی هوا و مصرف بهینه سوخت 
 )9( ماده  اصالح  که  می دهد  نشان 
رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون 
مبنی بر کاهش مدت معافیت معاینه 
 2 به  5سال  از  نو  خودروهای  فنی 
گذشته  روز  دارد.اما  ضرورت  سال 
انتظار  سال   6 به  نزدیک  از  پس 
مجلس تصمیمی گرفت که به اعتقاد 
قانون  با  تفاوتی  شهری  مسئوالن 

گذشته ندارد.

شکست الیحه هوای پاک

ستاد  مدیرعامل  حسینی  نواب  سید 
مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران 
در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: 
سال ها  حاصل  پاک  هوای  الیحه 
پشتوانه های  اساس  بر  و  مطالعه 
علمی و نظر کارشناسان این حوزه و 
اسناد باالدستی بوده است که هم در 
دولت و هم در کمیسیون تخصصی 
و  گرفته  قرار  تأیید  مورد  مجلس 
به  فنی  معاینه  سن  کاهش  اینکه 
کم لطفی  نیاورده،  رأی  سال  سه 
است.مدیرعامل  مجلس  نمایندگان 
ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای 
با  امروز  صحن  در  افزود:  تهران 

سال  دو  از  بیشتر  خودروها  گارانتی 
معاینه  که  است  چگونه  نیاورد،  رأی 
را چهار ساله تصویب  فنی خودروها 
ینکه  بر  تأکید  با  می کنند؟حسینی 
معاینه فنی چهار ساله با معاینه فنی 
کرد:  تأکید  ندارد،  تفاوتی  ساله  پنج 
الیحه  برای  شکستی  موضوع  این 
هوای پاک بود زیرا خودرویی که پنج 

سال از سن تولید آن می گذرد، عماًل 
می شود  محسوب  فرسوده  خودرویی 
و متأسفانه نمایندگان مجلس به بند 
6 الیحه هوای پاک کم لطفی کردند.

وی تصریح کرد: در تمام کشورهای 
پیشرفته دنیا سن معاینه فنی دو سال 
است و حتی در برخی از کشورها بر 
فنی  معاینه  داشتن  پیمایش،  اساس 
است  و جای سؤال  الزام آور می شود 
را  فنی  معاینه  چرا مجلس، سن  که 

چهار سال تصویب کرد؟

حاشیه امن خودروسازان

شرکت  مدیرعامل  حسینی  وحید 
هم  تهران  هوای  کیفیت  کنترل 
معتقد است: این قانون جدید حاشیه 
کرد  ایجاد  خودروسازان  برای  امنی 
که  خودرو  تجهیزات  بحث  در  تا 
تأثیرگذار  هوا  آلودگی  کاهش  بر 
زیرا  کنند  برخورد  تر  آزادانه  است، 
به  گذرشان  سالی   4 خودروها  این 
افتاد  نخواهد  فنی  معاینه  خانه  دباغ 
غیراستاندارد  یا  استاندارد  لحاظ  از  و 
بررسی  مورد  تجهیزات  این  بودن 
شرکت  نمی گیرند.مدیرعامل  قرار 
کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره 
کوتاه تر  خودروها  گارانتی  اینکه  به 
از عمر گارانتی در دنیا با آن کیفیت 
بینی شده، گفت:  تولید خودرو پیش 
بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس 
تولید  از  بعد  سال  دو  تنها  خودروها 

پس  سال  دو  یعنی  هستند  گارانتی 
فنی  معاینه  به  باید  گارانتی  اتمام  از 
این  شوند  رد  اگر  و  کنند  مراجعه 
هزینه  تمام  و  شده  تمام  گارانتی 
مصرف کننده  جیب  از  فنی  معاینه 
که  است  حالی  در  این  بود.  خواهد 
است  برعکس  دنیا  در  منطق  این 
پاک  هوای  قوانین  اساس  بر  یعنی 
که چندین دهه از اجرای آن می گذرد 
آالیندگی  کنترل  تجهیزات  تمامی 
مانند کاتالیست 8 سال  در خودروها 
پیمایش  اساس  بر  یا  است  گارانتی 
مایلی )136 هزار کیلومتر(  80 هزار 
است. تولیدکننده  حمایت  مورد 

این نوع  اینکه دلیل  بیان  با  حسینی 
نگاه در دنیا به تجهیزات تأثیرگذار در 
برای  که  است  آن  هوا  آالینده های 
چندان  آالینده  تولید  مصرف کننده 
است  ممکن  و  نیست  اولویت  در 
توان مالی نصب کاتالیست را بر روی 
خودرو را نداشته باشد اما سالمت و 
هوای پاک برای حاکمیت مهم است 
بنابراین تجهیزات آالیندگی خودروها 
داشته  را  گارانتی  طوالنی ترین  باید 
کاش  اینکه ای  بیان  با  باشند.وی 
مجلس  در  فنی  معاینه  قانون  تغییر 
می توانستیم  دوباره  تا  نمی آورد  رای 
مورد  را  آن  کردن  ساله  دو  موضوع 
در کمیسیون های تخصصی پیگیری 
کنیم، گفت: این مصوبه اتفاق عجیبی 
بود و عماًل البی خودروسازان پیروز 
هوا  آلودگی  کاهش  هزینه  و  شد 
گردن  بر  خودرو  مشکالت  از  ناشی 
مصرف کننده افتاد.مدیرعامل شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره 
به اینکه این قانون حتماً بر طرح های 
 LEZ مانند  هوا  آلودگی  کاهش 
تأثیرگذار خواهد بود، گفت: با اجرای 
آالینده  خودروهای  ورود  قانون  این 
بیشتر  انتشار  کم  محدوده های  در 
ترافیکی  بار  بر  حتی  و  شد  خواهد 
نیز تأثیرگذار خواهد بود. قرار نیست 
ما دوباره چرخ را اختراع کنیم، فقط 
این  در  دنیا  تجارب  از  بود  کافی 
معاینه  و  استفاده می کردیم  موضوع 
فنی را سختگیرانه تر برای خودروها 
گفته  می کردیم.به  بینی  پیش 
کالن  و  تهران  که  حالی  در  وی، 
به  زمستان ها  در  کشور  شهرهای 
خاطر آلودگی هوا دچار مشکل است 
شدن  خفه  حال  در  شهروندانش  و 
این  به راحتی  هستند توقع می رفت 
از  گاه  ندهیم. هر  از دست  را  امتیاز 
قانون  حوزه  در  ما  که  می پرسند  ما 
پاسخ  داریم،  کم  چه  هوا  آلودگی 
بلکه  نیست  کم  قوانین  می دهم 
زیاد نیز هست و تنها ما یک جا نیاز 
داشتیم که قانون به دادمان برسد و 
آن هم کاهش سن معاینه فنی بود 
نرسید. ما  داد  به  نیز  اینجا  در  که 

رای مجلس به آلودگی هوا؛ البی خودروسازان پیروز شد

 جشنواره های بزرگ و ملی در مجتمع فرهنگی هنری فردوس برگزار شود 
نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس گفت:
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شمیم مهربانی

هیچکسی بهتر از من 
نمی تواند  کمک من کند ...

 * شمیم  صفائی 
یک فرد در زندگی همیشه نیاز به یک همراه دارد 
که درکش کند! بفهمد او را و دوستش  داشته باشد!

که   همانطور  اورا  وجودش،  اعماق  از  صادقانه 
هست دوست داشته باشد! و باورش کند و به تمام 

حرف های او بدون نگاه مهر تایید بزند! 
و نزدیک ترین فرد به انسان خود آدمیست !

هیچ کسی بهتر از “من”  نمی تواند کمک من کند!

باید  من  که  است  تلخی  طنز  اصفهانی-  حدیثه 
برای کسانی تالش کنم که خود بی حجاب بودن همسر 
و همکارشان را می پسندند، هرچند که خود را به خواب 
بزنند که اینطور نیست و حجاب من تاثیری در آنها ندارد! 
من باید تالش کنم برای در آرامش بودن آنانی که به 

خاطر حجابم با آنها مشکل داشته ام.
نزدیک به یک سال است که ازدواج کرده. برای کاری 
باید به او مراجعه می کردم. با احتیاط گفت: ممکن است 
به هر  نرسیدم -حاال  به شما  اینکه  بگویم؟  را  مطلبی 
علتی- داللت بر آن ندارد که از عالقه من به شما کاسته 
به  نمی رسد.  مغزم  به  خون  کردم  احساس  باشد.  شده 
را  تو  ببین!  گفتم:  کردم.  زدن  حرف  به  شروع  سختی 
به هر مقدسی که قبولش داری،  من را ندید بگیر. مگر 
را هم  بخواهد بخشی  دارد که حاال  انسان چقدر عمر 
با این حرفها هدر بدهد؟ برای عشق ارزش قائلم، ولی 
به این عالقه ماندگار احتیاج ندارم! چراغی که به خانه 

رواست، به مسجد حرام است و خانه، همسر توست!
گرفته ای؛  را  دختری  دست  متعهدی؛  متاهلی،  تو 
آورده ای در شهری  و  از خانواده و شهرش جدا کرده 
غریب، او به تو دل بسته، چه گناهی کرده که باید عمری 
با کسی زندگی کند که در قلبش جایی ندارد؟! این چه 
ظلم بزرگیست و چگونه در مخیله ات گنجید؟ تو هستی 
که سراغش رفتی و او را پذیرفتی و عهد کردی که تا 
پایان عمر با او خواهی بود؛ در سختی و آسانی. همسر تو 
مهربان و زیباست و هم کفو تو، همین کافی نیست؟ فکر 
نکن که از او باالتری همان طوری که من هم ایرادات 
خودم را دارم. خواهش می کنم همه عالقه و هرآنچه 
داری را بریز به پای او و بدان حتما ثمر خواهد داد. اگر 
قرار است جای دیگری را به ناحق پرکنم، راضی نیستم، 
من حتی راضی نیستم که این عالقه را به یاد بیاوری؛ 
چه برسد که بخواهی آن را در دل نگه داری و مرور کنی! 
تو هیچ بهانه ای برای کم گذاشتن برای همسرت نداری. 
می دانم که به خوبی متوجه هستی که باید در مورد او به 
درگاه خدا پاسخگو باشی. او امانتی است نزد تو، مراقب 

باش که ضایع نکنی امانت را.
زندگی واقعیتی جدی است و برای تحمل سختی هایش 
به این احتیاج داری که با تمام وجود همسرت را دوست 
های  فیلم  این  از  کمتر  بگویم  خواستم  باشی.  داشته 
البته  و  هالیوودی  ای،  کره  ای،  ترکیه  برانداز  خانمان 
انداز  غلط  رؤیاهای  جوانان،  ما  برای  که  ببین،  ایرانی 
ماندگار  نهفته ای که  درست کرده؛ عشق های مثلثی و 
آموزش  و  کرده  کم  را  زندگی  به  پایبندی  و  است! 

خودآزاری می دهد؛ نشخوار خاطرات و تجربیات قدیم که 
جز هدر رفت منبع انرژی محبت، کارکرد دیگری ندارد. 

دیدم به اندازه کافی نصیحت یک طرفه کردم.
می دانستم هرچقدر بیشتر توضیح بدهم، بیشتر چاه این 
عالقه را عمیق می کنم. تنها لطفی که توانستم بکنم، این 

بود که روابطم را با او حذف کنم.
)قبل از این اتفاق، چقدر کوته بینانه فکر می کردم که 
همه چیز بعد ازدواج او تمام می شود، باید از نگاه نگران 
پدرش می فهمیدم که چه خبر است، نگرانی که هنگام 
هر بار برخورد، فریاد می زد که آنچه در آن قدم می گذاری 
و هر  است  آتش  آن  زیر  ولی  است،  ظاهرش خاکستر 

لحظه ممکن است شعله ور شود.(
گاهی حفظ حجاب )پوشش و گفتار و رفتار( جوابگو 

نیست و باید حضور فیزیکی نداشته باشیم.

کاش زن ها می دانستند که 
پدافند غیرعامل هستند!

چهره ام گاه اینقدر بی روح است و به خودم نمی رسم که 
از دیدن خود در آینه دچار مالل می شوم، گاهی با اخطار 
مادرم به خودم می آیم که چرا به خودت نمی رسی؟ تو 

یک دختر جوان هستی!
چطور می توانم بگویم حتی حضور دختر جوان آراسته 
در خانه، شاید باعث شود همسر خانه از چشم بیفتد! شاید 
برادرم برای انتخاب همسر، سخت گیرتر شود. این رعایت 
کردن ها که بیرون بود و در خانه هم هست، به هم گره 
می خورد و باعث می شود که بفهمم حتی در خانه خودم 

هم مزاحمم! حتما می  دانیم که هر زنی چقدر می تواند 
اسیر  را  مردی  ممکن،  بدترین شکل ظاهری  در  حتی 
کند؟ این امر پروردگار است؛ اما حکایت جایگاه درست 
این اسارت -مشروع بودن آن و تعلق به همسر- همان 
مثل قدیمی است که »هر سخن جایی و هر نکته مکانی 
دارد«. حال چه لطفی باالتر از این در حق بشریت که 
جهاد کنیم با حجاب و همسرداری؟ این دو حلقه کمربند 
ایمنی را اگر با هم پیوند ندهیم، در سفر زندگی همیشه 

ناایمن خواهیم بود.
اگر که این لطف را من امروز در جوانی در حق دیگران 
نکنم، روزی هم قرعه به نام من خواهد افتاد که دیگران 
حقم را زیر پا بگذارند. بدحجابی آن چیزی است که این 
ببینیم  ببینیم و  روزها در ظاهر و نهان شهر می توانیم 
حق هاست که مثل برگ پاییز زیر پاها ریخته می شود 
و هیچ شهرداری پاسخگوی آن نیست! عجیب آنکه که 
آلودگی  اثر  در  و  کنیم  زیست تالش می  برای محیط 
بزرگ بدحجابی، حقوق بشر در حال پایمال شدن است!

فقط  از  فراتر  حجاب  که  زد  فریاد  شد  می  کاش 
است حیاتی مثل  است، حجاب عنصری  فرهنگ  یک 
می دارد؛  نگه  زنده  را  روح  که  تفاوت  این  با  اکسیژن؛ 
البته اگر معتقد باشیم که اهمیت حجاب کمتر از هوای 
پاک نیست و اهمیت روح کمتر از جسم نیست. و به چه 

سختی روح می تواند در این شهر آلوده نفس بکشد!
اینجاست که باید گفت در سعادت، تنها با بستن دل 
به روی همه مردان غیر از همسر باز می شود. اگر کسی 
به  را  سعادت  درهای  ظاهر!  به  کرد،  این عمل  خالف 
روی خود باز کرده؛ در حالی که یا آن درها به ناکجا آباد 

منتهی می شود یا اینکه در به ناحق گشوده شده، در که 
هیچ؛ روزنه امید زن دیگری را بسته و شاید برخانه ویران 

-خالی از محبت- آن زن خانه ساخته!
خانه  دیگران  زندگی  خرابه های  روی  دارد  لذتی  چه 

ساختن؛ حتی اگر قصر بسازیم؟!
پدافند غیرعامل هستند.  کاش زن ها می دانستند که 
کاش می دانستند که به خطا فکر می کنند جزء حروف 
غیرعامل هستند؛ در حالی که نه تنها حرف بعد، بلکه 
می توانند  بدهند،  تغییر  می توانند  را  متن  کل  معنی 
موجب  جایی  اگر  کنند.  را عوض  نسل  یک  سرنوشت 
که  را  نسلی  چراغ  شوند؛  از همسرش  مردی  دلسردی 
با محبت زندگی کند، کشته اند و این  می تواند سالم و 
کشتن یک نسل است نه یک آدم! هر چند »کشتن یک 

آدم کشتن کل بشر است«.
کاش نصیحتم و نبودنم در او اثر کند و مرگ یک نسل 

را به گردن از مو باریکتر من نیندازد!

هدیه محجبه ها به مخالفان حجاب

من که در رویای این اتفاق بودم که بعد از ازدواجم 
رو می گیرم و حجابم بیشتر می شود، حاال باید به این 
فکر کنم که شاید از این به بعد لیاقت پوشیدن چادر را 
هم نداشته باشم!  من که باید معامله کنم که در مهمانی 
مختلط شرکت نمی کنم، بیرون از خانه آرایش نمی کنم 
و ... آیا زمان آن فرا رسیده که در قرارداد ازدواجم، همانند 

قرارداد کارم، شرط مانتویی شدن را بپذیرم؟
تالش  کسانی  برای  باید  من  که  است  تلخی  طنز 
را  همکارشان  و  همسر  بودن  بی حجاب  خود  که  کنم 
می پسندند، هرچند که خود را به خواب بزنند که اینطور 
نیست و حجاب من تاثیری در آنها ندارد! من باید تالش 
کنم برای در آرامش بودن آنانی که به خاطر حجابم با 

آنها مشکل داشته ام.
چه سر عجیبی است این حجاب که حتی برای مردانی 
که مخالفاش هستند هم آرامش هدیه می کند؛ بی دریغ 
ولی با هزینه؟! گاهی هزینه این آرامش، هجرتی است در 
جغرافیایی مکانی و فکری؛ رفتن از جایی که به آن نیاز 
داری و هجرت از فکر آدم هایی که به آنها نیازی نداری! 
آری هجرت از جایی که به ما ستم می شود، تکلیفی الهی 
است. من با این هزینه در حق خود لطف می کنم و آن 
را پس انداز می کنم پس به خاطر حفظ حجابم منتی بر 

کسی نیست، اال خود من!
باشد که فردا انگشت حسرت نگزم که

 از ماست که بر ماست!

کاش زن ها می دانستند که پدافند غیرعامل اند ! 

قصری بر خاکستر یک نسل
هدیه محجبه ها به مخالفان حجاب

یادداشت

حجاب، گوهر زیبایی

* محبوبه حمزه لو

از دیرباز پوشش و عفاف یکی از امور فطری در 
زندگی اجتماعی انسان ها بوده و این امر نه فقط 
مختص به اسالم بلکه در تمام آیین ها به عنوان 
نوع  تغییر  امروزه  است.  شده  شمرده  اصل  یک 
یک  به  تبدیل  جامعه،  در  افراد  پوشش  و  حجاب 
معضل اجتماعی شده، به طوری که توجه خانواده 
ها و مسئولین را با توجه به آسیب هایی که این 
در  است. حجاب  نموده  به خود جلب  دارد،  بحث 
فاصله  و  به پوشش  درلغت،  و  تعریف  ترین  ساده 
میان دوچیز معنا می شود؛ و به مفهوم پوشانیدن می 
باشد و اسم چیزی است که پوشش با آن انجام می 
گیرد و هرچیزی که مانع از چیز دیگری شود او را 
)حجب( می نامند. طبق آیات قرآن، چادر و پوشش 
نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد و زنان جوری چادر 
پوشند که نشان دهد که از نگاه نامحرم نمی پرهیزد 
و نباید بطور ظاهری پوشیده باشند چرا که از نظر 

قرآن اینگونه زنان برهنه به شمار می آیند.
مبارکه  سوره  آیه 59  از  استفاده  با  افراد  برخی 
احزاب بیان می کنند، که دستور حجاب برای زمانی 
بوده که زنان مسلمان با کنیزان اشتباه گرفته نشوند 
آنکه  از  بعد  ندارد. زیرا  این فلسفه وجود  امروزه  و 
خداوند زنان را به استفاده از جلباب امر نمود، فرمود: 
“ذلک ادنی ان یغرض فال یوذین”:  )این نزدیک 
ترین راهی است که شناخته شوند آزادند نه کنیز؛ 
که  صورتی  در  نگیرند(.  قرار  اذیت  آزارو  مورد  تا 
اگر کسی به متون روایی و تاریخی اسالم رجوع 
کند خواهد فهمید دستور پوشش به دوران خاصی 
اختصاص ندارد، همانطور که نماز و روزه مختص 
به دوران خاصی نیست. به طورکلی می توان گفت 
اسالم دین فراگیری است که ابعاد مختلف فردی 
واجتماعی را دربر می گیرد؛ بنابراین ادعای عصری 
بودن حجاب بی دلیل و غیر کارشناسانه است، زیرا 
در این آیه یکی از علت های وجوب حجاب این 
گونه بیان شده که، زِن بی حجاب )مانند کنیزان 
آن زمان ( در معرض مزاحمت و هتک حیثیت قرار 
دارد و در مقابل، زن با پوشش مناسب و با وقار، 
وقتی از خانه بیرون می رود، فاسدان و مزاحمان 
جرات هتک آبروی او را پیدا نمی کنند و در واقع وی 
را طعمه ای برای شکار خود نمی بینند زیرا دارای 
حریم می باشد. به اجمال می توان گفت، هرچیزی 
که ارزشمند تر باشد نیاز به مراقبت بیشتری دارد؛ به 
همین دلیل توصیه و دستورات الهی نیز برای آگاهی 
دادن به گوهر ارزشمند در وجود زنان است که باید از 
آن مراقبت شود. همانطور که در روایات آمده است: 
“المراه المراه “: )زن همچون ریحانه و شاخه گلی 
ظریف است(. بی تردید اگر باغبان اورا پاس ندارد از 
دید و دست گلچین مصون نمی ماند. علت اینکه در 
اسالم پوشش اختصاص به زنان یافته ؛ این است 
که میل به خودآرایی مخصوص زنان بوده  و حکم 
کلی این است که خودآرایی جایز ولی خودنمایی 
در مقابل نامحرم ممنوع است و همچنین محدوده 
پوشش مردان به جهت حضور بیشتر در اجتماع و 
کارهای سخت و به جهت اینکه زن مظهر جمال و 
زیبایی؛ و مرد موتور محرکه اقتصاد در جامعه است، 
با زنان متفاوت است. لباس زن سبب تقویت تخیل 
از  و عشق درمرد است و حریم نگه داشتن یکی 
در  موقعیت زن  و  مقام  برای حفظ  مرموز  وسایل 
برابر مردان است. درعصرحاظر، برخالف آموزه های 
رسانه های غرب، دختران دیگر نمی خواهند همواره 
ابزاری برای راضی نگه داشتن مردان  و پسران نظام 
شهوت ساالر باشند. آنها دریافنه اند که برای آنکه 
ارزشها و عقایدشان مورد توجه قرار گیرد، نباید ظاهر 
زیبا و فریبنده ی خودرا دستاویز قرار دهند و آن 
را به میدان بیاورند. یکی از نمود های این امر در 
کشورهای غربی ،گروه )مِد ناب( است، مدناب یکی 
از مجموعه هایست که با ایده ی نمایشگاهی خود 
باشعار “ خود و دیگران را به چالش بکشید” در سال 
1999 شکل گرفت  و قصد دارد توجه را به باطن 
معطوف کند و بگویند شخصیت من فقط در ظاهرم 
خالصه نمی شود و پوشش عفیف کمک می کند 
ببرند.  ارزش های واالی خود پی  به  تا دختران 
ارائه  خود  از  که  تصویری  اساس  بر  ها  انسان 

می دهند با آنها رفتار می شود. 
بنابراین، وقتی آنچه را که می پوشند، آنها را تا حد 
یک اسباب بازی تنزل می دهد، نباید انتظار داشته 

باشند مردان با آنها مثل اسباب بازی رفتار نکنند. 
پس می توان گفت، زن مخلوقی است که خداوند 
او را آفرید تا مظهر زیبایی و آرامش مرد قرار گیرد و 
برای تحقیق این مهم او را به حفظ حجاب و گوهر 
زیبایی خود توصیه کرده و جایگاه ویژه ای برای 
ایشان هم در دنیا و هم در آخرت قرار داده است. 

آمادگی برای زلزله؛ 

 هنگام زلزله چه کار کنیم؟

در  زلزله  وقوع  هنگام  اگر  حداد-  مسعود 
خانه هستید، می توانید جان خود و بستگانتان را 
با داشتن آگاهی در مورد پناه گرفتن و انجام عکس 
العمل سریع و مناسب نجات دهید. بنابراین الزم 

است که نکات ذیل را مد نظر داشته باشید:
1. از پنجره ها و کمدهای بلند که بدون مهار 
هستند و همچنین اشیایی که ممکن است بر روی 

شما سقوط کنند دور شوید.
2. در زیر میز ناهار خوری یا میز تحریر و یا تخت 
زلزله حرکت  اثر  در  چنانچه  و  بگیرید  پناه  خواب 

کردند پایه های آنها را با دستانتان محکم بگیرید.
3. در کنار کنج دیوارها پناه بگیرید و در حالی 

که سرخود را با بازوان خود گرفته اید حرکت کنید.
4. از پله ها یا آسانسور استفاده نکنید.

5. اگر محل ایمن وجود ندارد و شما در کریدور 
هستید به کنار دیوار رفته و در حالی که نشسته اید 
سر خود را بر روی زانوهایتان خم نموده و ضمن 
اینکه با کف دستهایتان پشت سر خود را گرفته اید با 

بازوانتان سر خود را محافظت کنید.
اگر هنگام وقوع زلزله در محل کار خود 
هستید با یادآوری و استفاده از آموزشهای ایمنی، 
می توانید جان خود و همکارانتان را نجات دهید. 

کارمندان می بایست بدانند که در چنین مواردی:
1. اعتماد به نفس داشته و آرامش خود را حفظ کنند.

2. می بایست از پنجره ها و فایل هایی )کمدهایی( 
که در محل خود محکم نشده اند، دور شوند.

3. می بایست از منابع تامین الکتریسیته )پستهای 
الکتریکی یا کابلهای فشار قوی(که احتمال حرکت، 

تخریب یا سقوط دارند، دور شوند.
قابل  محلهای  یا  و  منابع خطر  از  میبایست   .4

اشتعال دور شوند.
های  خروجی  یا  کریدورها  سمت  به  نباید   .5

اضطراری هجوم ببرند.
6. نباید از پله ها یا آسانسور استفاده کنند.

از جمله  ایمن ساختمان  مکانهای  در  7. سریعا 
چارچوب دربها و یا زیر میزهای کار، پناه بگیرند.

اگر حین وقوع زلزله در مدارس یا مراکز 
را  خود  آرامش  که  حالی  در  هستید،  آموزشی 
حفظ نموده، در سریعترین زمان ممکن، بهترین و 

مناسبترین عکس العمل را نشان دهید:
1. ترس و وحشت از سرعت و صحت کارهای شما 
میکاهد، پس نکات ایمنی را با اعتماد به نفس انحام 

دهید. همچنین دیگران را به آرامش دعوت کنید.
2. به محض اینکه وقوع زلزله را احساس نمودید، 
در صورتی که در یک ساختمان یک طبقه و نزدیک 
درب خروجی هستید، تا آنجا که ممکن است بی 

درنگ ساختمان را ترک کنید.
بلندی  ساختمان  در  زلزله  وقوع  هنگام  اگر   .3
هستید سعی نکنید که با استفاده از پله ها یا آسانسور 

بیرون بروید.
آموزان  دانش  که  درس  های  کالس  در 
نمیتوانند یکجا و در یک لحظه با هجوم بردن به 
به  است  ممکن  خارج شوند،  آنجا  از  دربها  سمت 
همدیگر آسیب برسانند. بنابراین ایمن ترین محل 
را در داخل ساختمان انتخاب نموده و تا پایان تکان 
های ناشی از زلزله در آن پناه بگیرید. برای انتخاب 

محل های ایمن از دستورات زیر پیروی کنید:
1. از پنجره ها و دربها دور شوید.

2. از اشیایی که ممکن است بر روی شما سقوط 
کند و یا پرت شود دوری کنید.

3. زیر میز، محلی مطمئن برای پناه گرفتن است. 
زیر میز خود در کالس پناه بگیرید و پایه های آنرا 
محکم با دست بگیرید تا از حرکت آن جلوگیری کنید.

4. میان چهارچوب دربها محلی مطمئن برای پناه 
گرفتن است. چهارچوب درب را با دستانتان محکم 

بگیرید و مراقب بسته شدن دربها باشید.
5. اگر در محلی مانند کریدور هستید و به میز یا 
چهارچوب دربها دسترسی ندارید، از اشیایی که ممکن 
است بر روی شما سقوط کنند دور شوید، نزدیک دیوار 
رفته، بشینید و سر خود را بر روی زانوهایتان خم نموده 
و ضمن اینکه با دستهایتان پشت سر خود را گرفته اید 

با بازوانتان سر خود را محافظت کنید.
6. از قفسه های کتابخانه ها، آزمایشگاه ها، کارگاه 

و ... دور شوید. 
7. اگر در راه پله هستید به سمت باال یا پایین 
توسط  را  خود  گردن  و  سر  و  بنشینید  نروید، 

دستهایتان بپوشانید.
8. اگر در حیاط مدرسه هستید از ساختمان، دیوار، 
های  سبد  از  و  چوبی  یا  فوالدی  بلند  های  سازه 

بسکتبال دور شوید.

خواندنی ها

کاریکاتور امیر مهدی قاسمیهنگامه جعفرزاده قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی 

کشمش 

بادام بدون نمک و سبزیجات سبز و روشن

اگر موهایتان را زیاد رنگ می کنید، 
چه چیزهایی مصرف کنید تا عوارض آن را کاهش دهید؟

نگهداری وسایل رفتگر به شیوه قل و زنجیر با تابلو
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آیه روز  

پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. در حقیقت ، هم اوست که 
قطعًا زنده کنندة مردگان است  و اوست که بر هر چیزی تواناست . سوره روم  آیه 50

حدیث روز  

در انجام دادن آنچه دوست نداری ولی تو را در راه حق استوار می کند، مقاوم باش و از انجام دادن آنچه 
دوست داری، ولی تو را به هوس رانی می کشاند، بپرهیز. امام جواد )ع(

وصفیش »جواد« آمد وصیفش »تقی« کان شه
شد مظهر لطف و قهر سلطان دو عالم را

چون زد قلم قدرت نقش رخ زیبایش
مشتاق جمالش کرد عشق، آدم و حاتم را

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

برشی از کتاب

یک لحظه مکث کن

اعتماد بنفس را در خود ایجاد کنید

اگر  است.  زیبایی  زیربنای  حقیقتا  بنفس،  اعتماد 
بود  خواهید  قادر  کنید  اعتمادبنفس  احساس  شما 
خودتان را نشان دهید بنابراین دیگران می توانند 
 زیبایی واقعی شما را ببینند. پیش از همه، از افکار 
و اندیشه های خودتان مطلع و آگاه شوید. چند بار در 
روز افکار خودتان را بررسی کنید. اغلب ما ناخودآگاه 
فکر می کنیم و واقعا توجهی به افکارمان نداریم، 
فقط حس و حال های گوناگون و متفاوتی را تجربه 
می کنیم. اگر برای تان سخت است می توانید مثال 

از یک موزیک الهام بخش کمک بگیرید.
این است که تصور کنید خوِد  راه دیگر هم  یک 
جاافتاده تر و مسن تر شما با خوِد االن شما به عنوان 
یک دوست صحبت می کند. او که از آینده می آید 
چه دارد که به شما بگوید؟ اگر یک دوست مهربان 
و دوست داشتنی بودید و می خواستید خودتان را 

نصیحت کنید چه می گفتید و چه رفتاری داشتید؟
دوم، لیستی از رفتارهایی که به آنها افتخار می کنید 
تهیه نمایید. آیا با دیگران خوش رفتار هستید؟ کمک 
می کنید؟ از خودگذشتگی دارید؟ چه چیزی از شما 
یک انسان عالی ساخته است؟ مکررا این کار را انجام 

دهید، احساس خوبی خواهید داشت.
از  لیستی  شما  به  بخواهید  تان  دوستان  از  سوم، 
ویژگی های برجسته شما ارائه دهند. یادتان باشد 

که این زیبایی حقیقی شماست.
آرامش  شما  به  کار  این  کنید،  مدیتیشن   چهارم، 
تان کمک می کند.  بنفس  اعتماد  به  می دهد و 

تکنیک های مختلف مدیتیشن را امتحان کنید.

صدای زنانه ای ادامه داد: چند ماه پیش عمه ام 
خودش را کشت .هشت سال تمام حتی از ترک 

کردن اتاقش می ترسید:
سیگار  و  شدن  چاق  خوردن  مشغول  همیشه 
و  بود  بخش  آرام  قرصهای  مصرف  کشیدن 
اغلب اوقات می خوابید. دودختر و  شوهر داشت 

که دوستشان می داشت.
صدا  سمت  به  را  سرش  کرد  سعی  ورونیکا 
برگرداند اما نتوانست فقط یکبار دیدم که مبارزه 
کرد وقتی که شوهرش معشوقه گرفت. آن وقت 
سروصدایی براه انداخت چند کیلو وزن کم کرد 
اخر  ی  هفته  چند  در  و  شکست  شیشه  چندتا 
نگذاشت هیچ کدام از همسایه ها از جیغ و داد 
برسد  نظر  به  عجیب  شاید  هرچند  بخوابند  او 
دوران  بهترین  دوران  آن  کنم  می  فکر  من  اما 
احساس  جنگید  می  دوره  دران  بود  عمرش 
 زندگی می کرد احساس می کرد می تواند با تمام 

نیرو های مخالفش بجنگد...

پائلوکوئیلو
برشی از کتاب ورونیکا می خواهد بمیرد

به  معتقد  برخي  جواد،  تولدامام  روز  درباره ي 
شب جمعه، 19 رمضان سال 195 هستند و 
برخي دیگر به نیمه رمضان.شیخ طوسي نیز 
روز  در  جواد  امام  مي گوید  مصباح  کتاب  در 
متولد  قمري  هجري   195 سال  رجب   10
دعاي  از  فرازي   ، اقوال  میان  است.در  شده 
ناحیه مقدسه ، قول شیخ طوسي را تایید مي 
اللهم   “ فرمایند:  آنجا که حضرت مي  نماید 
اني اسئلک بالمولدین في رجب محمدبن علي 
الثاني و ابنه علي بن محمد المنتخب .”  پدر 
آن حضرت امام رضا )ع(، و مادرش خانمی بود 
به نام سبیکه، از اهالی نوبه که یکی از مناطق 
آفریقاست و بعضی نیز گفته اند که نام مادر آن 
حضرت خیزران بود، و بعضی گفته اند که مادر 
آن بزرگوار از طائفه ماریه قبطّیه همسر رسول 
خدا و مادر ابراهیم فرزند رسول ا... بوده است. 

اسماء و القاب امام جواد)ع(
آن  القاب  بعض  و  محمد،  حضرت  آن  اسم 
تقی، منتجب، جواد،  از:  بزرگوار عبارت است 
و مرتضی، و کنیه ایشان أبوجعفر بوده است 

که به ایشان در زبان اهل حدیث أبوجعفر دوم 
می گویند، زیرا أبوجعفر اول حضرت امام محمد 

باقر)علیه السالم( بوده است.
سالطین زمان آن حضرت

آن حضرت در زمان مأمون و معتصم عباسی 
نام به  مأمون  دختر  و  کردند،  می   زندگانی 
بنا  که  بودند،  ایشان  همسر  الفضل  ام 
وسیله به  حضرت  ها  نقل  از  بعضی   بر 
به  زهر  با  معتصم  دستور  به  و  الفضل  ام 
الزم  نکته  این  تذکر  البته  رسیدند.  شهادت 
دارای  الفضل  ام  از  جواد)ع(  امام  که  است 
خانم  هادی)ع(  امام  مادر  و  نشدند  اوالدی 

بزرگواری بودند به نام »سمانه مغربّیه«.
نّص بر امامت حضرت جواد)ع(

صفوان بن یحیی که يکی از بزرگان اسالم 
و یکی از راویان حدیث از امامان معصوم است 
می گوید:به حضرت رضا)ع( گفتم: پیش از آنکه 
خداوند حضرت أبا جعفر را به شما عنایت کند از 
شما درباره امام بعد از خودتان می پرسیدیم و شما 
می فرمودید: خداوند پسری به من عنایت خواهد 

کرد، خداوند این فرزند را به شما داد و چشم ما 
روشن شد، خدا نیاورد آن روزی را که شما از دنیا 
بروید، اما اگر چنین روزی آمد چه کسی امام ما 
است؟ حضرت با دست اشاره به امام جواد کرد 
که آنجا ایستاده بود.گفتم : فدای شما شوم این سه 
ساله است! حضرت فرمود: این به او ضرری نمی 
رساند، عیسی کمتر از سه سال داشت که قیام بر 
حجت نمود.   در روایت دیگر معمربن خاّلد که 
یکی از روات شیعه است نقل می کند که از امام 
رضا)ع( شنیدم که فرمود : این أبو جعفر است که 
جانشین من است و مقام من از آن اوست، و سپس 
فرمود : ما اهل بیتی هستیم که خردساالنمان از 
بزرگساالن ارث می برند، که مقصود آن حضرت 

ارث امامت و علوم اسالمی است.
امام جواد )ع(؛ 

الگوی دانشمندان جوان
از  بعد  سالگی  هفت  سن  در  )ع(  جواد  امام 
شهادت پدر بزرگوارش این مسؤولیت را پذیرفته 
و عماًل به هدایت و ارشاد مردم پرداخت.در آن 
هنگام برخی این سؤال را مطرح می کردند که 

به یک کودک  را  آیا می توان رهبری جامعه 
هفت ساله سپرد؟ آیا یک کودک هفت ساله 
مدیریت، دوراندیشی و درایت یک مرد کامل 
را دارد؟از منظر باور شیعه که موضوع امامت 
را یک موهبت الهی می داند، پاسخ این پرسش 
خداوند  دیدگاه  این  از  که  چرا  است،  روشن 
متعال هر کسی را که شایسته این مقام بداند، 
به منصب پیشوایی امت بر می گزیند؛ حتی اگر 
در سنین کودکی باشد. مقیاس سن باال، گرچه 
در میان مردم مقیاسی برای رسیدن به کمال 
محسوب می شود، اما در بینش وحیانی قرآن 
ممکن است یک فرد در سن کودکی فضائل و 
کماالت و شرائط رهبری جامعه را دارا باشد و 
امتیازات ویژه ای را که الزمه رهبری و امامت 
و نبوت است در او موجود باشد و خداوند متعال 
موهبت رسالت و امامت را به او عنایت کند و 
اطاعت از وی را بر مردم واجب و الزم گرداند.

از این طریق می خواهد  البته خداوند متعال 
امامت،  و  نبوت  مقام  که  بفهماند  مردم  به 
که تداوم راه نبوت است، همانند منصب های 

معمولی نیست که با زمینه ها و شرایط عادی 
و  نبوت  معنوی  مقام  بلکه  پذیرد،  انجام 
زمینه ها  و  بوده  مناصب  این  مافوق  امامت 

و شرایط ویژه ای می طلبد.
فضائل و مناقب امام جواد)ع(

از  را  داستانی  بحاراالنوار  در  مجلسی  مرحوم 
کتاب کشف الغّمه اربلی )ره( نقل کرده است 
بعد از شهادت امام رضا)ع( مأمون به بغداد آمده 
بود، اتفاقاً روزی به شکار می رفت، از کوچه 
ها که می گذشت افراد به کناری می رفتند و 
راه را باز می کردند، اتفاقاً در یکی از کوچه ها 
نوجوانان ایستاده بودند که کاروان مأمون آمدند، 
همه آنها با شتاب گریختند جز امام جواد)ع( که 
در آن هنگام سن ایشان در حدود یازده ساله 
بود.مأمون نزدیک آن حضرت آمد و پرسید : 
چرا وقتی بچه ها رفتند تو نرفتی؟ آن حضرت 
بالفاصله فرمود : نه کوچه تنگ بود که من با 
رفتن خود راه تو را باز کنم ، و نه کار خالفی 
مرتکب شده بودم که از تو بترسم ، و گمان 
نمی کنم تو بدون سبب بی گناهی را بیازاری.

عارفانه روز

صبور بودن عالیترین نماد ایمان است وخویشتن 
داری عالیترین عبادت  ناکامی به معنی آزمایش 

است،نه شکست و نتیجه توکل واعتماد
 به  خداوند،آرامش است

همیشه حرفي را بزن که بتواني بنویسي، 
چیزي را بنویس که بتواني امضایش کني و 
چیزي را امضا کن که بتواني پایش بایستي.

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای 
فراموش شده بنا می شود نمی توانی
 در زندگی پیشرفت کنی مگر غمها 

و اشتباهات گذشته را رها نکنی

زندگی کن و لبخند بزن، به خاطر آن هایی 
که از نََفَست آرام می گیرند، و به اّمیدت
 زنده هستند و با یادت خاطره می سازند.

                        

افقي: 1- فصل اول- فیلمي به  
بازي  با  فرید  مهرداد  کارگرداني 
نظامي-  قواي   -2 بهداد  حامد 
 -3 هزار  هزار   - پهن  و  وسیع 
استان  در  شهري   - زلزله  واحد 
یزد - آشکار 4- فراموشي - عزیز 
عرب- شهري در استان کرمانشاه 
- درد 5- روستا - فواق- روزي 
فارسي-  شعر  پدر   -6  دهنده 
شهر  غربي  شمال  در  اي  محله 
7-اتحادیه  خوش!   یار   - تهران 
دادن-  جلوس    - اروپا  فوتبال 
 -8 آلمان  نسازي  کامیو  شرکت 
آلمان-  در  شهری  گوش-  عضو 
رفیق و متفق الرأي 9- واژه درد 
دهي  شکل  روشهاي  از  یکي   -
پردلي 10-  متالورژي-  فلزات در 
قمر مشتري- جمع حرف- سزاوار 
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زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

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

تجربه کنید.   09۱۵866800۲

شرکت پخش مواد غذایی و شوینده در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود
 به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی از بین جوانان فعال برای کار در محیطی پویا 

با حقوق و پورسانت عالی با شرایط ذیل در استان و سایر شهرهای مختلف
 دعوت به همکاری می نماید. 

۲ نفر فروشنده بازاریاب آقا با روابط عمومی باال - ۲ نفر فروشنده بازاریاب خانم 
با روابط عمومی باال  / مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 

 ضمناً افرادی که دارای سابقه بازاریابی و رزومه کاری می باشند در اولویت قرار دارند.
محل ثبت نام: جاده هتل کوهستان، شهرک رقویی، نبش قیطریه ۴

همراه داشتن یک قطعه عکس ۴*۳ الزامیست

۳۲۲0۱۳8 - ۳۲۲0۱۴6 - 09۱۵۵6۱9۳86

شرکت پخش یک و یک حوزه بیرجند برای تکمیل کادر فروش 
خود به یک نفر بازاریاب آقا نیازمند است.

مزایا: * حقوق قانون کار  * بیمه تکمیلی  * بیمه تامین اجتماعی 
شرایط استخدام: * تجربه

* حداقل میزان تحصیالت دیپلم
۳۲۲۵۵۱6۲

به یک همکار برای توزیع و پخش
 لوازم یدکی و شراکت در کار نیازمندیم.   

09۱۵8۲۵۴۱۷۲

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر
 با روابط عمومی باال نیازمندیم.

 09۱۵9۳۷۱0۵۳ - ۳۲۳۲۳۲9۲

 فروشی - معاوضه  کالته ۵ هکتاری در ارتفاعات
 باقران - سند ششدانگ  - قنات مستقل  - استخر 

سیمانی   فی: ۲99 میلیون     09۱0۵00۷۵۷8 

تعمیـرات مبـل پرشیـن 
تعمیر انواع مبل خانگی و اداری 
رنگ کاری ، تعویض رویه و ابر 

با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 
مشاوره و بازدید رایگان در محل 

09۳0۵۱090۱۴ - 09۳6۳۳۲900۷
آدرس کارگاه ۱: آزادگان ۴ - پالک ۲9 

کارگاه ۲: منتظری ۱۱- روبروی آژانس ایمان 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲

ی
ین

ضم
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ص
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سوپر مارکت در موقعیت بسیار عالي 
در بیرجند به صورت یکجا واگذار 

مي گردد.    090۳0669۵8۵

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09۱۵۳6۳۷۵0۷- حسینی

لوله بازکنی قیمت شکن
تشخیص رفع نم، بو، ترمیم 

کف و سرویس، بنایی  
و غیره

09۱۵90۴۱6۴۷
09۱۵9۳۷۲۳۱۳

فروش نهال عناب ، پا جوش 
 انار      090۱۱۲۵۱۲0۵

فروش منزل ویالیی مدرس ۱0  
تیمورپور 6، پالک ۳

۱۲۵ متر زمین ، ۱۴0 متر زیربنا در 
دو طبقه ، کوچه بسیار آرام و مسکونی 
فی: ۲۵0 میلیون   09۱۵۳6۲۲۷۱۵

سوپر مارکت با کلیه امکانات 
و موقعیت عالی با بیش از ۲۵ سال 

سابقه کار در کوی شهید مفتح 
)معصومیه باال( به فروش می رسد.

سمسـاری مرتضـی  09۱۵۳6۲۳۵0۵
خرید و فروش

 لوازم منزل و اداری 
با باالترین قیمت 

    09۱۵96۳۲9۲۴- امیرآبادیزاده

استخدام 
به یک نفر خانم جهت امور اداری و 

حسابداری در شیفت صبح 
یک نفر آقا جهت مدیریت مجموعه 
رستوران پدیده در شیفت شب 

نیازمندیم
۳۲۲۱۱۴۱۴ -09۱۵۵6۱۵0۲۴

به یک فروشنده مرد برای 
مغازه پوشاک با تسلط به 

کامپیوتر نیازمندیم.
ساعت تماس: ۱۷ الی ۲۲

09۱۵۳6۱۲۴۲0

به تعدادی راننده )آقا( با ماشین
 برای کار در آژانس نیازمندیم.

 09۱۵9۳690۷۲

استخدام راننده پایه یک 
خیابان نسرین ، نبش نسرین ۳ 

پالک ۱، طبقه ۱
از ساعت 8 الی ۱۴ 

مشخصات را به آدرس
 yahoo.com @yahoo.com 

ارسال فرمایید.
barbari612
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صعود پنج پله ای تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ جهانی

مقابل  متوالی  پیروزی  دو  به  توجه  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
با  روسیه،   2018 جهانی  جام  انتخابی  مرحله  در  چین  و  قطر 
هشتم  و  بیست  رده  در  امتیاز   820 کسب  و  صعود  پله  پنج 
رنکیگ جهانی فوتبال قرار گرفت.آخرین رده بندی تیم های ملی 
روش«  کی  »کارلوس  شاگردان  که  کرد  اعالم  را  جهان  فوتبال 
پله  پنج  بندهی  رده  این  در  ایران،  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
نسبت به دوره قبل صعود کردند.تیم ملی فوتبال ایران در آسیا 
نیز همچنان پیشتاز است و تیم های کره جنوبی با 700 امتیاز، 
ژاپن با 685، استرالیا با 661 و عربستان با 646 امتیاز در جایگاه 

دوم تا پنجم آسیا ایستاده اند.

مسابقات شطرنج غرب آسیا در ایران برگزار می شود

آسیا  غرب  ای  منطقه  قهرمانی  شطرنج  مسابقات  جدید  دوره 
بنا به پیشنهاد فدراسیون شطرنج  ایران برگزار خواهد شد.  در 
و موافقت فدراسیون آسیایی این رشته، رقابت های منطقه ای 
دوره  این  شد.  خواهد  برگزار  کشورمان  میزبانی  به  آسیا  غرب 
امارات،  شود.قطر،  می  برگزار  تهران  در  مردادماه  مسابقات 
عمان، عربستان، عراق، سوریه، اردن، فلسطین، بحرین و لبنان 
ها  رقابت  دوره  این  در  ایران  کنار  در  که  هستند  کشورهایی 
شرکت خواهند داشت.مسابقات شطرنج منطقه ای غرب آسیا 
در هر دو بخش مردان و زنان برگزار می شود. هر کشور در هر 

بخش یک نماینده معرفی خواهد کرد.

دومین پیروزی تیم فوتسال زیر 20 سال ایران مقابل فرانسه

تیم فوتسال زیر 20 سال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود با 
نتیجه 5 بر 3 مقابل فرانسه به پیروزی رسید.تیم ملی فوتسال 
زیر 20 سال ایران که برای انجام دو دیدار تدارکاتی به فرانسه 
سفر کرده است، در شهر لیل در دومین دیدار دوستانه خود 
مقابل فرانسه به پیروزی رسید.برای ایران در این دیدار »توحید 
لطفی«، »حمزه کدخدایـی«، »محمد جامع« )دو گل( و »امید 
خانی« گلزنی کردند.فوتسالیست  های ایران در نخستین دیدار 

نیزبا نتیجه شش بر دو فرانسه را در هم کوبیدند.

دیدار عراق و ژاپن 2۳ خرداد در ایران برگزار می شود

جام  انتخابی  مسابقات  چارچوب  در  ژاپن  و  عراق  دوتیم  دیدار 
می  برگزار  ایران  میزبانی  به  خرداد   23 روسیه،   2018 جهانی 
شودزمان دیدار تیم های ملی عراق و ژاپن در چارچوب مسابقات 
نهایی انتخابی جام جهانی 2018  روسیه که قرار است به میزبانی 
تیم سه  دو  این  اساس  این  برگزار شود، مشخص شود.بر  ایران 
شنبه 23 خرداد در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف هم می روند.

همه چیز درباره یک پیاز ساده

کسانی که شکم  آن ها آب آورده است پیاز 
پیاز  و  کنند  استفاده  پیاز  یا شربت  خام 
پخته را به صورت مرهم روی شکم بگذارند.

هستند  سیروز  بیماری  دچار  که  کسانی 
کنند. استفاده  پیازخام  و  پیاز  شربت  از 
را در  پیاز  دارند  کسانی که سرطان کبد 
برنامه غذایی خود قرار دهند.بیماران ورم 

عضله قلب روزی 3 قاشق غذاخوری شربت 
پیاز همراه آب بخورند.بیماران ذات الجنب 
کنند. استفاده  پیاز  شربت  از  پلورزی  یا 
یا  پیاز  دارند  کسانی که دردهای عصبی 
یا  آنژین  درمان  بخورند.برای  را  آن  شربت 
گلودرد پیاز پخته را له کرده و گرماگرم دو 

طرف گلو قرار دهند.

خواص جادویی گیاه نعنا را بشناسیم 

بر  عالوه  که  است  گیاهانی  از  یکی  نعنا 
های  زمان  از  خوش  طعم  و  عطر  داشتن 
میشده  استفاده  گیاهی  طب  در  گذشته 
شامل  نعنا  از  شده  استخراج  است.روغن 
ترکیبات متعددی است که می تواند تاثیر 
قدرتمندی در درمان برخی بیماری ها داشته 
باشد. از این گیاه در صنایع داروسازی نیز 

بسیار  تاثیر  نعنا  میشود.روغن  استفاده 
سندرم  از  که  دارد  بیمارانی  روی  زیادی 
می برند.  رنج  معده  شدید  پذیری  تحریک 
بیمارانی که از روغن نعنا استفاده کرده اند 
وریدهای  عالئم  از  درصد   20 تا   5 بین 
نفخ  عضالنی،  گرفتگی  معده،  و  شکمی 
معده، یبوست و اسهال را کمتر بروز داده اند.

جادو خوردن عسل قبل از خواب 

عسل باعث می شود کبد گلیکوژن الزم 
از  قبل  وقتی  کند.  تولید  شب  برای  را 
حالت  در  مغز  خورید  می  عسل  خواب 
گیرد.  می  قرار  سوخت  برای  جستجو 
عسل نیز با افزایش سطح انسولین و آزاد 
کردن تریپتوفان به مغز کمک می کند.
تریپتوفان تبدیل به سروتونین می شود.

هورمون  عنوان  به  را  مالتونین  ما  همه 
سالمت می شناسیم زیرا سیستم ایمنی 
را تقویت می کند و بافت سلول ها را در 
طول استراحت دوباره می سازد. مالتونین 
و  کند  می  کمک  بدن  به  خواب  هنگام 
بعد از بیدار شدن باعث می شود احساس 

خوبی داشته باشید.

فواید مصرف آلوی خشک برای کبد

آلو میوه ای شگفت انگیز که برای اعصاب 
درمان کم  آن  و خشک شده  بوده  مفید 
چون:  هایی  بیماری  برای  و  خونیاست 
تصلب  و  رماتیسم  نقرس،  کوری،  شب 
شرائین تجویز می شود. ضمن آنکه برای 
بی  فواید  کلیه  اعمال  تنظیم  و  صفرا 
آلو را درمان کننده بیماری  شماری دارد. 

و  اسیداوریک  اوره،  کننده  دفع  کبدی، 
چربی خون می دانند. آرام بخش و ملین 
یبوست  ناراحتی  از  که  اشخاصی  برای  و 
آلوی  است.  مفید  بسیار  برند  می  رنج 
آلوی خشک،  تسکین می دهد.  را  صفرا 
در ضمن  برد.  می  بین  از  را  مهلک  درد 

برطرف کننده خارش بدن است.

آهن،  کمبود  بخاطر  بارداری  در  معموال 
این  در  شود.  می  خونی  کم  دچار  مادر 
جنین  رشد  برای  آهن  منابع  به  حالت 
نیاز دارید. می توانید از مکمل ها استفاده 
غذایی  مواد  از  نیست  بهتر  اما  کنید 
از  غنی  کشمش  کنید؟  استفاده  طبیعی 
کشمش  اگر  است.  ب  ویتامین  و  آهن 

بخورید می توانید از کم خونی در بارداری 
جلوگیری کنید و خستگی و عالئم مربوط 
ببرید.بیشتر خانم ها در  بین  از  را  به آن 
بارداری از مشکالت گوارشی و یبوست رنج 
می برند. این مشکالت به خاطر تغییرات 
کشمش  کمی  مقدار  اما  است.  هورمونی 
کشمش  کند.  می  حل  را  مشکالت  این 

تر شدن  باعث راحت  و  فیبر است  حاوی 
حرکات روده می شود. در مقاله ای دیگر 
بارداری  برای رفع یبوست در  چند راهکار 
خانم  در  اشتها  کاهش  است.  شده  ذکر 
باردار به خصوص در سه ماهه اول و سوم 
اول  ماهه  در سه  افتد.  می  اتفاق  بارداری 
خوردن  غذا  از  مانع  تهوع  حالت  بارداری 

می شود. در سه ماهه سوم بارداری، رشد 
رحم مانع از غذا خوردن می شود. کشمش 
که  است  پتاسیم  و  منیزیم  فیبر،  حاوی 
متورم  لثه  شود.  می  اشتها  افزایش  باعث 
خوردن  است.  رایج  مشکلی  بارداری  در 
باعث  اوالنیک  اسید  خاطر  به  کشمش 

سالمتی دندان و لثه می شود.

مزایای خوردن کشمش در بارداری 

۴ علت پف چشم  در صبح را بدانید

مطمئن  این که  علی رغم  روزها  بعضی 
خوابیده اید  کافی  اندازه ی  به  هستید 
خواب  ساعت   8 حداقل  می دانید  یعنی 
بلند  تخت خواب  از  وقتی  کرده اید  کامل 
با  می ایستید،  آینه  جلوی  و  می شوید 
و  می شوید.  مواجه  کرده  پف  چشمانی 
البته، صد در صد هم مطمئن هستید که 

هنگام خواب، گریه نکرده اید.علت عمده ی 
که  است  مایعات  حبس  چشم  زیر  پف 
مشاهده  افراد  از  بسیاری  در  معموال 
بی خطر  اوقات  غالب  در  و  می شود 
است:1-مصرف بیش از اندازه ی سدیم 2- 
عملکرد  در  اختالل   -3 پروتئین  کمبود 

کلیه 4- مصرف زیاد کربوهیدرات ها

انهدام باند سارقان ۴ میلیاردی 

باند هشت نفره سارقان حرفه ای منازل با 40 میلیارد ریال 
سرقت در اصفهان منهدم شد. رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
سرقت از منزل وی در جنوب شهر اصفهان کارآگاهان سه 
سارق حرفه ای را شناسایی کردند.سرهنگ ستار خسروی 
منازل  از  سرقت  به  بازجویی  در  سارق  سه  این  افزود: 
شهروندان با همدستی پنج سارق دیگر اعتراف کردند.وی با 
اشاره به اینکه 9 کیلو گرم نقره و یک کیلو گرم طال مسروقه 
از مخفیگاه سارقان کشف شد، افزود: در مجموع ارزش اموال 

کشف شده افزون بر 40میلیارد ریال برآورد شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی۳.۴ریشتر در»ده سلم« نهبندان ثبت شد

نگاری موسسه  لرزه  به مرکز  وابسته  بیرجند  نگاری  لرزه  مسئول شبکه 
در  3.4درجه  بزرگی  به  ای  لرزه  زمین  گفت:  تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک 
مقیاس درونی زمین)ریشتر( در ساعت 21 دقیقه و 24ثانیه بامداد روز 
جمعه حوالی » ده سلم« شهرستان نهبندان در خراسان جنوبی ثبت شد. 
علی هاشمی گازار، افزود: این زمین لرزه در عرض شمالی 31.07و طول 
این  احتمالی  خسارت  از  گزارشی  رسید.تاکنون  ثبت  به   59.67 شرقی 
در 200کیلومتری جنوب  نهبندان  است.شهر  نشده  دریافت  لرزه  زمین 
بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.سه شنبه این هفته چندین زمین 
لرزه در حوالی شوسف شهرستان نهبندان که در 165کیلومتری جنوب 

بیرجند قرار دارد، ثبت شد که بزرگترین آن 4.7 ریشتر بود.

دستگیری مدیر یک سایت همسریابی به جرم اخاذی در بیرجند

رئیس پلیس فضای تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: مدیر یک سایت 
همسریابی در بیرجند که با اکانتهای ویژه از اعضای خود اخاذی می کرد، توسط مأموران پلیس فتای 
استان به دام افتاد. سرهنگ محمدپور اظهار داشت: مأموران پلیس فتا هنگام پایش فضای مجازی 
با یک سایت همسریابی مواجه شدند که اعضا با گذاشتن مشخصات خود با همدیگر ارتباط برقرار 
می کردند.وی تعداد اعضای این سایت را 800 زن و مرد اعالم کرد و افزود: با تحقیقات بیشتر مأموران 
پلیس سایبری متوجه شدند از سوی مدیر سایت اکانت های ویژه ای بارگذاری شده که اعضا در قبال 
آن باید از طریق کارت بانکی وجه پرداخت کنند.وی با بیان اینکه راه اندازی و ماهیت این گونه سایت ها 
غیرمجاز است، گفت: با انجام اقدامات سایبری مدیر 26ساله سایت همسریابی که اهل بیرجند بود 
شناسایی و با هماهنگی های قضایی دستگیر و به پلیس فتای استان منتقل شد.وی افزود: متهم در 

اعترافات خود هدف از راه اندازی این سایت را کسب درآمد و سرگرمی اعالم کرد.
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کنسرسیوم صادراتی ،

 قدمی برای جهانی شدن استان

تشکل  موسس  تیمورپناه«  »کاوه  مالیی- 
کنسرسیوم )قراردادهای چند جانبه(صادراتی استان 
در گفتگو با آوا عنوان کرد: توسعه صادرات  و ورود 

صحیح به بازار های جهانی و حفظ شرایط ماندگاری 
در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد 
مشخص و پایدار صادراتی که به صورت قانون غیر 
قابل تغییر درآمده است.وی با تاکید براینکه نیاز امروز 
جامعه تولیدی ما شناخت دقیق بازار های جهانی و 
شرایط الزم برای حضور در این بازار ها است افزود: 
کنسرسیوم صادراتی،ترکیبی داوطلبانه از چند شرکت 
است که با هدف آموختن هنر صادرات به اعضای 
توسعه   ، صادراتی  توان  افزایش  همچنین  و  خود 
فروش کاالها ، خدمات در خارج از مرز های کشور ، 
تسهیل صادرات این محصوالت از طریق یک اقدام 
مشارکتی تشکیل می شود.»تیمورپناه« خاطرنشان 
کرد: بنگاه اقتصادی کوچک و متوسطی که بخواهد 
سمت  به  و  بردارد  خود  حوزه  از  فراتر  گام  یک 
بازاریابی  واحد  نیازمند  رود  پیش  شدن  صادراتی 
قوی،نمایندگی در خارج از کشور،توانایی شرکت در 
نمایشگاه بین المللی، برند سازی و تبلیغات است.

با بیان اینکه این عوامل به طور قطع دارای  وی 
هزینه هایی است و بنگاه به تنهایی قدرت تامین 
شدن  صادراتی  در  سرعت  یاداورشد:  ندارد  را  آن 
بنگاه ها،کمک به ظرفیت های خالی،کاهش هزینه 
و یکپارچه سازی از جمله مزایای این طرح است.

استان  در  صادراتی  کنسرسیوم  تشکل  موسس 
بیان کرد: تاسیس یک کنسرسیوم در واقع شروع 
یک فرآیند است و نه یک نهاد که آن فرایند پایه 
و اساس فعالیت هایی قرار می گیرد که دیگر به 
ساختار کنسرسیوم وابسته نیستند.وی با بیان اینکه 
کنسرسیوم های صادرات با افزایش کارایی و بهره 
بری گروهی از شرکت ها و ایجاد ثبات در جامعه 
محلی می تواند پایه و اساس رشدی درونزا باشند 
تاکید کرد: مزایای ورود به این فرایند بهبود و سود 
آوری ، کاهش ریسک در تولید و فروش، افزایش 

بهره وری و انباشت دانش منجر می شود. 

اجرایی شدن طرح بهبود
 تغدیه مادران دوقلو و باردار

 کاری - طرح بهبود تغذیه مادران دارای فرزندان 
دوقلو و باردار نیازمند، به مدت 5ماه مستمر، از ابتدای 
اجرا گردید.  اداره  این  اسفند95 توسط  تا  و  آذر95 
محمد بارانی افزود: در این طرح 42 نفر از زنان باردار 
تحت حمایت و نیازمند شناسایی، ودر ادامه این افراد 
جهت بهره مندی از این طرح، ملزم به شرکت در 
کارگاه آموزشی اصول تغذیه و تن سنجی توسط 
بهداشت و درمان شهرستان گردیدند. وی  شبکه 
هدف از اجرای این طرح را، بهبود تغذیه ای زنان 
باردار نیازمند، پیشگیری از تولد نوزادان با وزن کم و 
تقویت زنان برای دوران شیردهی عنوان کرد. بارانی 
گفت: دراین طرح،اقالم اولیه و مایحتاج زندگی از 
قبیل برنج، روغن، گوشت، جبوبات، کنسرو بود. وی 
خاطر نشان کرد: ارزش ریالی هر سبد، یکصدو پنجاه 
هزار تومان بود که جمعا بهزیستی نهبندان اعتباری 
بالغ بر سی و یک میلیون و پانصد هزار تومان در این 

طرح سرمایه گذاری نموده است.

اولین کنفرانس ملی حامیان فرصت ها 
و محدودیت های سرمایه گذاری در استان

برگزار خواهد شد

پوراسد-  در جلسه ای با حضورنمایندگان دانشگاه 
صنعتی ، سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل 
میراث فرهنگی و صنایع دستی ، بانک ایران زمین 
، سازمان صنعت معدن و تجارت برگزار شد، زمان 
و  اعالم   فروردین  و 31  برگزاری  کنفرانس 30 

به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت.نماینده دانشگاه 
صنعتی بیرجند با بیان این که نحوه ی برگزاری 
کنفرانس به صورت  ارائه مقاالت علمی و 5 بخش 
خواهد بود ادامه داد: رویکرد توسعه صنعتی، فرآوری 
مواد معدنی، سرمایه گذاری، تجارت و منطقه ویژه 
اقتصادی از جمله این حوزه ها است. وی افزود: هر 
بخش دبیر و سخنران خاص خود را دارد و همچنین 
فناوری  و  ارتباطات  سازمان  کل  مدیر  عمیدیان 
این  در  از سخنرانان  حاضر  اطالعات کل کشور 
کنفرانس خواهند بود. نماینده دانشگاه به بازدید از 
منطقه ویژه اقتصادی در روز دوم برگزاری کنفرانس 
اشاره و عنوان کرد: این کنفرانس با مراسم اختتامیه 

پایان خواهد یافت.

برگزاری 23 پاتوق رادیویی در استان

صدا و سیما-در سال گذشته 23 پاتوق رادیویی دراستان 
برگزار شده است. براتی مسئول واحد نمایش حوزه 
ی هنری گفت:در پاتوق نمایش که به همت حوزه 
ی هنری استان شکل گرفته است، تعداد 20 نفر به 
صورت ثابت و 40 نفر به صورت متغیرشرکت کرده اند.

وی گفت:این پاتوق ها با موضوعات مختلف آموزشی 
مقدماتی بازیگری ، و تمرین بدن و بیان بوده است.

جلسه ای برای چگونگی هدایت تحصیلی-
شغلی دانش آموزان پایۀ نهم برگزار شد

هدایت  اجرائی  شیوه نامۀ  تبیین  جلسۀ  قاسمی- 
صبح  نهم  پایۀ  دانش آموزان  تحصیلی-شغلی 
پنج شنبه با حضور 120 نفر از  فرهنگیان استان 
و کارشناسان آموزشی متوسطه و انجمن اولیاء و 
مربیان برگزار شد.معاون آموزش متوسطه و دبیر 
جمع  در  استان  تحصیلی-شغلی  هدایت  کمیتۀ 
هدایت  اجرایی  دستورالعمل  گفت:  خبرنگاران 
تحصیلی امسال با سال قبل مقداری تفاوت دارد 
شورای  تأیید  مورد  آیین نامۀ  همان  همان  وگرنه 
عالی، سابق می باشد.  میرزایی عنوان کرد که 2 
این  گذشته  سال  به  نسبت  امسال  عمدۀ  تفاوت 
به  ورود  برای  نهم  پایه  دانش آموزان  که  است 
نصاب  حد  باید  معین  تحصیلی  رشته های  برخی 
نمرات دروس تخصصی تعریف شده را در هر سه 
پایۀ تحصیلی 7 و 8 و 9 کسب کنندبه گفتۀ وی 
امسال دیگر برگ هدایت تحصیلی جنبۀ توصیه ای 
دارد و الزامی نیست ولی آنچه که برای مدارس و 
دانش آموزان جنبۀ الزام آور دارد نمونه برگ شماره 
را  آموز  دانش  نام  ثبت  اولویت  که  است  هفت 
برمبنای عملکرد تحصیلی 3 ساله وی مشخص 
می کند. معاون آموزش متوسطه تصریح کرد: در 
عملکرد  شاخص  تحصیلی  هدایت  برگ  نمونه 
تحصیلی، آزمون استعدادیابی، نظر والدین و دانش 
آموزان، معلمین و مشاورین می باشد که در مجموع 
تا  الف  از  اولویت   4 و  بود  خواهد  امتیاز   100 از 
نام   ثبت  می توانند  اولویت  برمبنای  و  دارند  دال 
کنند.میرزایی اظهار کرد که امسال حدود 12هزار 
دانش آموز پایۀ نهم داریم که زمان ثبت نام آنان 
بر اساس هر اولویت به صورت جداگانه مشخص 

خواهد شد.

راه یابی  دو فیلم  هنرمند بیرجندی 
به  جشنواره سراسری وزارت بهداشت 

دانشگاه  و  علوم  وزارتخانه  جشنواره   - کاری 
سراسر  دانشجویان  و  کارمندان  بین  در  پزشکی 
کشور در مهر سال گذشته برگزار شد.محمد رضا 
اسالمی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مرحله 
نهایی این جشنواره  راه یافت . وی عنوان می کند:  
با سه فیلم در جشنواره شرکت کردم، که دو فیلم 
با حدود هشت فیلم دیگر به مرحله نهایی بخش 

کارمندان و کارکنان راه پیدا کرد وی خاطر نشان 
بودن  به سراسری  این جشنواره  ارزش  کند:  می 
آن و داشتن داوران، دست اندر کار مشهور سینما 
هست دو فیلم کوتاه،  به نامهای )سپید چرخشهای 
عاشقانه(در مورد ارج و زیبایی رقص محلی بیرجند 
مورد  در  )آیینه(  و  من   کارگردانی  و  تدوین  با 
و  غفرانی  مسعود  آقایان  بازی  با  سیگار  مضرات 
محمد زارع و فیلمبرداری آقای حسین شریفی نیا 
و حمایت های معنوی و الطاف جناب استاد حسین 
رفیعی، به مرحله نهایی جشنواره سراسری وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی راه یافت، و در 
این مرحله این دو فیلم  جزو ده فیلم کمتر از سه 
اند. مراسم اختتامیه جشنواره  انتخاب شده  دقیقه 
پردیس  تاتر  درمحل  جاری،  فروردین  پایان  در 
تهران با حضور مدعوین سراسر کشور و مقامات 
الواح  و  جوایز  و  برگزار،   هنرمندان  و  وزارتخانه 

تقدیر به برندگان اعطا خواهد گردید.

زمین لرزه ای به بزرگی3.4ریشتر 
در»ده سلم« نهبندان  ثبت شد

وابسته  بیرجند  نگاری  لرزه  شبکه  مسئول  ایرنا- 
به مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران گفت: زمین لرزه ای به بزرگی 3.4درجه در 
مقیاس درونی زمین)ریشتر( در ساعت 21 دقیقه 
سلم«  ده   « حوالی  جمعه  روز  بامداد  24ثانیه  و 
از  گزارشی  تاکنون  شد.  ثبت  نهبندان  شهرستان 
خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

رئیس بنیاد مستضعفان به شهرستان مرزی 
درمیان سفر می کند

بنیاد  رئیس  سفر  از  درمیان  تسنیم-فرماندار 
مستضعفان کشور به این شهرستان خبر داد و گفت: 
برخی اختالفات و مشکالت اسناد برخی زمین های 
این شهرستان درسفر سعیدی  زراعی  مسکونی و 
جمع  در  زاده  بشیری  می شود.محمد  برطرف  کیا 
به  نامگذاری سال  به  اشاره  با  درمیان  مسئوالن  
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار داشت: اجرای 
درست سیاست های اقتصاد مقاومتی و نگاه ویژه به 
تولیدات داخلی زمینه ساز افزایش اشتغال خواهد بود.

۶۵3۵ کارت ملی هوشمند
 در قاین صادر شد

تسنیم-رئیس اداره ثبت احوال قاین از صدور ۶ هزار 
و 535 کارت ملی هوشمند خبر داد.رجب زاده اظهار 
کرد:ثبت احوال ارگانی است که نخستین سند هویت 
در این نهاد صادر می شود و بیش از 120 دستگاه و 

نهاد دولتی از آمار ثبت احوال استفاده می کنند.

پیش بینی هواشناسی از افزایش دمای هوا سه روز آینده در استان

ایرنا- کارشناس پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر تقویت زبانه های 
مرکز کم فشار در سطح زمین است که سه روز آینده سبب افزایش دمای هوا در استان خواهد شد.نخعی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری 
نقشه ها نشان می دهد، همچنین امروز و فردا گاهی وزش تند باد )گرد و خاک ( و افزایش ابر در خراسان جنوبی نیز قابل پیش بینی است.

آغاز خرید تضمینی گندم و جو از 15 اردیبهشت 

عدم پشتیبانی از مشاغل خانگی مستقل در استان

تخصیص 33میلیارد تومان به مجتمع های گلخانه ای و طرح انتقال آب به مزارع کشاورزی 

در سفر رئیس جمهوری به استان انجام شد:

یکشنبه ؛ فاز یک مجتمع های گلخانه ای بشرویه افتتاح می شود 

مالیی-پنجشنبه گذشته نشست خبری ولی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مطلق  پور 
حضور  با  بازار  ستادتنظیم  موضوع  با  استان 
تهوری  رئیس بازرسی سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت ، بیجاری مسئول تنظیم بازاراستان 
کشاورزی  جهاد  سازمان  جلسات  سالن  در 
برگزار شد.رئیس سازمان جهادکشاورزی در 
جمهور   رئیس  روحانی  سفر   نتیجه  تشریح 
در دوم فروردین امسال به استان عنوان کرد: 
مشکل ما نقص اعتباری در حوزه کشاورزی 
است به نوعی که طرح انتقال آب به مزراع 
کشاورزی ردیف اعتباری نداشت.که با توجه 
خوبی  ردیف  توانستیم  استانی  سفرهای  به 
بگیریم و در یک سال 50درصد از اعتبارات 
جمهوری  رئیس  سفراخیر  در  و  گرفتیم  را 
پروژه  این  به  هم  دیگر  تومان  28میلیارد 

اختصاص یافت.

گلخانه  های  مجتمع  یک  فاز  افتتاح 
ای بشرویه در این هفته

در  دیگر  اعتباری  نقص  به  اشاره  با  وی 

گلخانه  های  مجتمع  های  زیرساخت  تامین 
که  ابتدا  افزود:از  استان  در  دامپروری  و  ای 
اعتبارات  محل  از  کردم  قبول  را  مسئولیت 

استانی توانستیم قدری پروژه را پیش ببریم 
5میلیارد  جمهوری  رئیس  سفر  این  در  و 
یافت  اختصاص  موضوع  این  به  تومان 
ها  نامه  توافق  مبادله  حال  در  اکنون  و 
یک  فاز  افتتاح  از  مطلق  پور  ولی  هستیم.  

مجتمع های گلخانه ای بشرویه در یکشنبه 
بالغ  مجتمع  این  افزود:  و  خبرداد  هفته  این 
این  در  که  است  9هکتارو400مترمربع  بر 

فاز4هکتار به 24کشاورز واگذار خواهد شد.

بازار  تنظیم  ستاد  میوه  توزیع  طرح 
تاپایان فروردین ادامه داد

میوه  توزیع  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 

داد  ادامه  فروردین  پایان  تا  بازار  تنظیم 
تاکید کرد:پرتغال وارداتی با کیفیت مناسب 
از  توانند  می  900تومان  و  3هزار  قیمت  به 
تهیه  استان  در  بازار  تنظیم  ستاد  133مرکز 
بازار  در  میوه  این  قیمت  اکنون  و  کنند 
سازمان  است.رئیس  ۶00تومان  و  9هزار 
میوه  اینکه  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد 
علت  به  هرمزگان  و  فارس   ، شمال  های 
سرمازدگی خراب شدند ،افزود: اگر ما ذخیره 
سازی میوه را قبل از دیگر استان ها انجام 
 15 به  استان  در  پرتغال  قیمت  دادیم  نمی 

هزار تومان هم می رسید.

و  میوه طبیعی است  قیمت  نوسانات 
تداوم نخواهد داشت

بیجاری مسئول ستاد تنظیم بازار استان نیز 
در این جلسه عنوان کرد: در طرح تنطیم بازار 
نوروز امسال بالغ بر5۶تن برنج ، 200تن شکر 
، گوشت قرمز منجمد38تن موجودی استان 
بوده که فقط 7تن آن عرضه شده است.وی 
افزود: سیب340تن ، پرتغال داخلی 357تن و 

پرتغال وارداتی 372 تن و ۶20تن مرغ منجد 
در استان توزیع شده است.وی ادامه داد: به 
علت تقاضای باال و عرضه کم یا بلعکس و 
میدان  تعطیلی   ، ترافیکی  اجرای طرح های 
قیمت  نوسان  میوه  نوروز  در  بار  تره  و  میوه 
داشته و این افزایش یا کاهش طبیعی است 

که چندروزی بیشتر تدوام ندارد.

معرفی سه متخلف به تعزیرات حکومتی
تهوری رئیس بازرسی سازمان صنعت و معدن 
استان نیز در این جلسه بیان کرد: با همکاری 
نیاز  بیشتر  بهاره  نمایشگاه های  اتاق اصناف 
استقبال مردم نشلن  تامین کردند و  را  مردم 
رضایت مندی آنان بود.وی با اشاره به اینکه 
و 510مورد  بر 5 هزار  بالغ  نوروزی  در طرح 
افزود:  است  شده  انجام  استان  در  بازرسی 
تعزیرات  به  متخلف  و  تخلف  240پرونده 
پرونده  این  بیشتر  که  شد  معرفی  حکومتی 
ها در واحد های خرده فروشی است.تهوری 
گفت: ازاین تعداد  105 گزارش مردمی بوده 

که منجر به تشکیل پرونده شده است

گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  حسینی- 
نزدیک  به  اشاره  با  سازمان جهاد کشاورزی 
شدن فصل برداشت »گندم و جو« در استان 
»جو«  خرید  مرکز  پنج  تاکنون  کرد:  عنوان 
فعال شده و خرید تضمینی این محصوالت 
از 20 فروردین در کشور آغاز و در استان ما 
اردیبهشت شروع خواهد شد.عصمتی  از 15 
پور در گفتگو با آوا با بیان این که سال 9۶ 
رسیده  متر  میلی   104 به  بارندگی  متوسط 
است عنوان کرد: در مدت مشابه سال گذشته 
با  است.وی  بوده  متر  میلی   ۶۶ میزان   این 

اشاره به اینکه تناوب بارندگی ها در این مدت 
خوب و مناسب بوده است، ادامه داد: شوری 
می  پایین  را  محصول  کیفیت  خاک  و  آب 
آورد و با این بارندگی، امسال شاهد عملکرد 
خوب در تولید گندم، جو و سایر محصوالت 
بهبود  معاون  بود.  خواهیم  استان  در  گیاهی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات 
از  یکی  را  کشاورزان  برای  ها  نهاده  تامین 
و خاطرنشان کرد:  دانست  مهمترین مسائل 
در همین راستا امسال سهمیه کود پتاسم دو 
هزار و 200 تن بود که با پیگیری های انجام 

هر  سهیمه  بر  عالوه  تن   450 و  هزار  شده 
ساله به استان اختصاص یافت.عصمتی پور با 
بیان این که کودپتاسم محصول و خاک را به 
تنش های محیطی مقاوم می کند، یادآورشد: 
سهیمه »کود اوره« استان 1۶ هزار تن است 
که تاکنون 45 درصد آن در بین کشاورزان 
توزیع و شش هزار تن دیگر در انبارها موجود 
و  دولت  حمایت  براینکه  تاکید  با  است.وی 
تضمینی  خرید  بر  کشاورزی  جهاد  سازمان 
کرد:  عنوان  است  کشاورزان  محصوالت 
به مبلغ  امسال قیمت تضمینی هر کیلو جو 

محصول  و  شده  تعیین  تومان   30 و  هزار 
دامدار  به  تومان   790 قیمت  به  »جو« 
تولیدات  بهبود  معاون  شد.  خواهد  فروخته 
داد:  ادامه  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی 
سال گذشته خرید تضمینی دانه گیاهی کلزا 
به مبلغ 2 هزار و 500 تومان بوده که امسال 
به  مبلغ  به  این  کشاورزان  از  حمایت  برای 
و  است  یافته  افزایش  780تومان  و  هزار   2
و  2هزار  گلرنگ  مانند:  هایی  دانه  همچنین 
۶20تومان ، آفتابگردان 2 هزار و ۶۶5تومان 
پور  از کشاورزان خریده خواهد شد.عصمتی 

کلزا«  گیاهی  »دانه  خرید  آغاز  از  همچنین 
و  داد  خبر  فروردین  ابتدای  از  کشاورزان  از 
افزود:  امسال برای نخستین بار 750 هکتار 
کلزا  کشت  زیر  استان  کشاورزی  اراضی  از 
آذر  در  سرمازدگی  دلیل  به  اما  گرفت  قرار 
سال گذشته بخشی از محصول خسارت دید 
محصول  تن   300 شود،  می  بینی  پیش  اما 
کلزا از مزارع برداشت شود. وی اضافه کرد: 
شده  اصالح  بذر  تن   300 و  هزار  امسال 
برای  ای  یارانه  قیمت  با  پنبه  و  جو  گندم، 

کشاورزان تامین شده است.

قاسمی- در سال گذشته برخی از افرادی که 
برای مشاغل خانگی در حوزۀ صنایع دستی 
نیاز به تسهیالت برای ایجاد کارگاه داشتند، 
از قرار گرفتن در صف طوالنی خبر دادند که 
گویا بعد از چندین سال هنوز امکان پرداخت 
نداشتند و مردم را دست به سر می کردند.به 
پرداخت  دلیل  از  شدیم  آن  بر  دلیل  همین 
با  افراد  این  به  کارگاهی  تسهیالت  نکردن 
تاکنون  آیا  که  شود  مشخص  تا  شویم  خبر 
یانه؟برای  است  شده  پرداخت  افرادی  به 
و  فرهنگی  میراث  به  این موضوع  از  اطالع 
صنایع دستی استان رفتیم که مارا به محمود 

دلخوش، کارشناس مسئول توسعه و ترویج 
استان  فرهنگی  میراث  ادارۀ  دستی  صنایع 
آوا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دادند.وی  ارجاع 
گذشته  سال  سه  طی  در  که  کرد  عنوان 
خانگی  مشاغل  برای  اعتباری  هیچگونه 
کارشناس  است.این  نشده  ابالغ  مستقل 
مسئول اضافه کرد: با این وجود پرونده های 
افراد متقاضی با مدارک الزم از آنان دریافت 
می شود تا اگر بودجه ای در نظر گرفته شد 
به آنان داده شود، که البته تاکنون هنوز هیچ 
خبری از در نظر گرفتن اعتبار برای این نوع 

مشاغل در نظر گرفته نشده است.

اخذ تسهیالت مشاغل خانگی به شرط 
بکارگیری حدود 5 نیروی انسانی

برای  تسهیالتی  که  کرد  بیان  دلخوش 
که  دارد  وجود  خانگی  مشاغل  از  پشتیبانی 
صنعتگران آن حدود 5 نفر را تحت پوشش 
آن هم  و سقف  باشند  داشته  مجموعه خود 
 4 کارمزد  با  که  است  تومان  میلیون   100
البته  کرد:  نشان  خاطر  می باشد.وی  درصد 
از طرف میراث  این تسهیالت هم مستقیمًا 
اداره  این  بلکه  نمی شود  پرداخت  فرهنگی 
تنها بر کار آنان نظارت دارد و صدور مجوز 

صندوق  به  را  افراد  این  و  دارد  برعهده  را 
کارآفرینی امید معرفی می کند. به گفتۀ وی 

در سال 95 برای حدود 12 پرونده، بیش از 
۶00 میلیون تومان تسهیالت ارائه داده شده 
مورد   4 تاکنون  نیز  جاری  سال  در  و  است 

مراجعه  تسهیالت  درخواست  برای  پرونده 
کمک  هم  ملی  بانک  امسال  که  کردند 

می کند و این تسهیالت را می توان با همان 
شرایط از آنان هم دریافت کنند و ما به آنان 

ارجاع خواهیم داد.

ناظران بر انتخابات آخرت خود را به دنیای دیگران نفروشند
مالیی- صبح دیروز گردهمایی هیات نظارت 
برانتخابات دوازدهیمن دوره ریاست جمهوری با 
حضور ایت ا...عبادی نماینده ولی فقیه و حسینی 
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری 
برگزار  استان  دادگستری  جلسات  سالن  در 
شد.آیت ا...عبادی نماینده ولی فقیه عنوان کرد: 
بدترین مردم کسی است که آخرت خود را به 
دنیای خود و بدتر از ان آخرت خود را به دنیای 
دیگران بفروشد.وی با تاکید براینکه  امانت ، 
ناموس ، حقوق  و عزت مردم در دست شما 
ناظران است افزود: اگر کسی بر سرکار بیاید و 
از اموال بیت المال استفاده کند و دستوری بدهد 

و مقصران  است  باشد حرام  به ضررمردم  که 
فقیه  ولی  هستند.نماینده  شریک  او  گناه  در 
بیان کرد: باید همه تالش کنیم تا انتخاباتی 
شاد و صادقانه برگزار شود و این امر با رعایت 
شد خواهد  محقق  صحیح  مدیریت  و  قانون 

فضای تعاملی و اجرای قانون بهترین 
تشویق مردم برای حضور در انتخابات

حسینی معاون سیاسی استانداری  ورئیس ستاد 
انتخابات استان  نیز بیان کرد:  مالک ما قانون 
و آیین نامه های  انتخابات است وکسی حق 
دخالت سلیقه شخصی خود را ندارد.وی با تاکید 

براینکه  کادر اجرایی و پشتیبانی انتخابات باید 
با یکدیگر تعامل داشته باشند خاطرشان نشان 
کرد: تذکر به جای یک ناظر می تواند از یک 
مشکل در آینده جلوگیری کند.رئیس هیئت ستاد 
انتخابات استان خاطرنشان کرد: فضای تعاملی و 
اجرای قانون بهترین تشویق برای مردم است 
که در این انتخابات حضور پر رنگی داشته باشند.  

انتخابات  های  صندوق  بر  ناظران 
ارزشیابی می شوند

این  در  نیز  استان  در  نظارت  رئیس هیئت   
جلسه عنوان کرد: استان دارای یک مجمع 

هر  در  و  است  5نفر  از  متشکل  نظارت 
شود. می  تشکیل  نظارتی  هیئت  شهرستان 

وی با اشاره به اینکه هیئت نظارت در مرکز 
با  افزود:  دارد  استان وظیفه شهرستانی هم 

وجود اینکه تعداد صندوق های رای و حجم 
شبکه  در  مشکلی  هیچ  ما  است  باال  کار 

نظارت برانتخابات نداریم   .
)Ava.news14@gmail.com(

فرماندهی ارشد آجا در خراسان جنوبی: با توجه به شرایط داخلی و خارجی استان باید هشیار باشیم    

قوسی-فرمانده ارشد ارتش در استان در جلسه 
ارتش  برنامه های هفته  تشریح  و  هماهنگی 
بیان کرد: با توجه به مسئولیت اجرای مراسمات 
پیش  جلسه  این  تشکیل  از  هدف  رو،  پیش 
بینی های الزم درمورد ایجاد روش یکنواخت 

به نمایش گذاشتن یگان  و هماهنگ مراسم 
و  استان  مرکز  در  مسلح  نیروهای  تابع  های 
همچنین برنامه های گرامی داشت یاد شهدا 
است. امیر سرتیپ یوسفی ادامه داد: ارتش این 
افتخار را دارد به عنوان سرباز نظام جمهوری 
سزائی  به  نقش  انقالب  پیروزی  در  اسالمی 
داشته است و بعد از پیروزی اولین سازمانی بود 
که به فرمان حضرت امام در دفاع از انقالب 
کمر همت بست. امام در مقابل شعارهایی که 
انحالل ارتش را خواستار بودند ایستاد و روز 29 
فروردین را روز ارتش جمهوری اسالمی اعالم 

کرد. وی تاکید کرد: قدرت بازدارندگی ایران به 
حدی است که استکبار در کنار مرزهای ایران 
نمی تواند هیچ تحرکی داشته باشد.  یوسفی با 
بیان اینکه امسال شرایط متفاوت تری نسبت 
در  کرد:  خاطرنشان  داریم،  قبل  سالهای  به 
شرقی ترین منطقه کشور و هم مرز با کشور 
بی امنیتی هستیم که می تواند پایگاهی برای 
دشمنان باشد. در مسائل داخلی هم همانطور که 
تا به حال این استان با داشتن مردمی متعهد نام 
گذاری شده باید ازین به بعد هم اگاه باشیم و 
قطع به یقین هر صحبتی که بخواهد به نظام و 

جایگاه والیت ضربه بزند بایستی محکوم بشود. 
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه ارتش در 
کنار سایر نیروهای نظامی بخشی از صالبت و 
اقتدار خود را به نمایش می گذارد باید روز ارتش 
را گرامی بداریم. مراسم رژه یگان های نیروهای 
از  پاسداران  بلوار  در  فروردین   29 روز  مسلح 
روبروی پارک شهدای گمنام با همکاری مرکز 
04 امام رضا، قرارگاه پدافند هوایی شرق کشور، 
پایگاه هوایی سرلشکرحسینی و سایر سازمان ها 
و نهادها برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه 
وظیفه داریم مقام شهدا را گرامی بداریم و در 

همه عرصه ها به آن عرض ادبی داشته باشیم، 
افزود: در روز 21 فروردین در مسجد امام حسین 
روز بزرگداشت شهید صیاد شیرازی و پاسداشت 
در 25  برگزار می شود. همچنین  مقام شهدا 
فروردین برنامه میثاق با مردم و پیاده روی صبح 
آدینه در جاده منتهی به بند دره برگزار می شود. 
انتخابات  مورد  در  پایان  در  اجا  ارشد  فرمانده 
ریاست جمهوری تصریح کرد: ارتش در بحث 
انتخابات دخالتی نخواهد داشت ولی آگاه هستیم 
و امیدواریم در نهایت رییس جمهوری انقالبی و 

والیت مدار پیروز انتخابات باشد.
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امام علی علیه السالم فرمودند:
اَکَثُر َمَصارعِ  الُعُقوِل تَحَت بُُروِق الَمَطاِمِع

قربانگاه عقل ها غالبا در پرتو طمع ها است.
)محاضرات ج 1 ص 251(

کاندیدای مجمع روحانیون مبارز در 
انتخابات ریاست جمهوری از زبان انصاری

 مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور گفت :
شورای  با  هماهنگ  مبارز  روحانیون  مجمع 
مشورتی اصالح طلبان است، نظر ما هم نظر آن 
را اعالم کردند  مجموعه است که قبال نظرشان 
است. روحانی  آقای  از  قاطع  حمایت  هم  آن  و 

نگرانی بادامچیان از اصولگرانماها

موتلفه  حزب  مقام  قائم  بادامچیان  اسدا... 
ندارند  اختالف  با هم  اصولگرایان  اسالمی گفت: 
اما برخی اصولگرانما ها هستند که اختالف افکنی 
می کنند. وی تاکید کرد: اردوگاه اصولگرایی جای 
اختالف نیست یعنی اصول این است که وحدت 
با  می شود  ایجاد  اختالفی  هرجا  و  باشیم  داشته 
تکیه بر مبانی شرعی و اخالقی و یا مراجعه به 

علما و بزرگان مسایل حل می شود.

جالیی پور: روحانی از تخریب نمی ترسد

حمیدرضا جالیی پور عضو حزب اتحاد ملت گفت: 
روحانی از تخریب نمی ترسد چون سال ها در کنار 
با  است. وی  دیده  را  تندروها  رفتار  آقای هاشمی 
اشاره به به کار دشوار اصالح طلبان برای انتخابات 
ارزیابی من شکست آقای رئیسی  پیش رو گفت: 
در انتخابات است اما اصولگرایان ناچار بودند برای 
خروج از سرگردانی و اختالف از ایشان حمایت کنند.

نسخه اصولگرایان برای انتخابات  از نگاه 
عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان

سید محمود میرلوحی اظهار کرد: به نظر می رسد 
واحد  کاندیدای  روحانی چون  مقابل  امروز جریان 
و مطرحی ندارند قصد دارند از دو طریق به نتیجه 
برسند. یا کاهش مشارکت و یا این که با نامزدهای 
متعدد انتخابات را به دور دوم بکشانند و همانند سال 
۸۴ رفتار کنند. عضو شورای عالی سیاست گذاری 
جریان  این   ۸۴ سال  در  افزود:  اصالح طلبان 
انتخابات را به دور دوم کشاندند و نتیجه گرفتند 

این بار هم قصد همین کار را دارند.

واکنش »ضرغامی« به بازتاب
 رسانه ای اظهاراتش

فضای  درباره  سخنانش  بازتاب  به  ضرغامی 
ضرغامی  ا...  عزت  داد.  نشان  واکنش  مجازی 
تحریف  به  واکنش  در  خود  تلگرام  کانال  در 
برنامه  از  جمنا  سخنرانی  در  نوشت:  سخنانش 
اجاره سایت ها،کانال  و  گسترده رقیب در خرید 
با  بعد،  ساعتی  گفتم.  مجازی  فضای  و  ها 
این  آشکار  تحریف  در  آنان  ناشیانه  حرکت 
شد. تایید  سخنم  آن،  میلیونی  انتشار  و   غبار روبی مزار شهدا یاد و خاطره شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی        عکس : رمضانیعکس روز هشدار 

مهدی چمران : رقابتی بین ۵ نامزد
 جبهه مردمی نخواهد بود

مهدی چمران عضو شورای مرکزی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب با بیان این که پنج نامزد جمنا وقتی 
به گزینه نهایی رسیدند، از فرد نهایی حمایت خواهند 

کرد، گفت: رقابتی بین این پنج نامزد نخواهد بود.

انتقاد نماینده مجلس از پرداخت 
مطالبات در آستانه انتخابات

کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی 
انتخابات  آستانه  در  مردم  مطالبات  پرداخت  گفت: 
مردم  ولی  است  بیت المال  از  تبلیغاتی  سوءاستفاده 
گونه  این  برابر  در  و  برخوردارند  باالیی  بصیرت  از 

رفتارهای انتخاباتی واکنش منفی نشان می دهند.

رئیسي رسما اعالم کاندیداتوري کرد

حجت  از  نمایندگی  به  مرتضوی  صولت  سید 
جبهه  ملی  مجمع  دومین  در   رئیسی  االسالم 
حسن  از  رئیسی  االسالم  حجت  گفت:  مردمی 
نظر و عنایت همه بزرگوارانی که از ایشان دعوت 
را  ریاست جمهوری  انتخابات  داوطلبی  تا  کردند 
به  بنا  افزود:  وی  کردند.  سپاسگزاری  بپذیرند، 
درخواست های متعدد ایشان رسما پذیرش داوطلبی 
خود را اعالم کرده و گفتند ما این موضوع را ابالغ 
برنامه های  نزدیک  آینده  در  داد:  ادامه  وی  کنیم. 
شد. خواهد  اعالم  رئیسی  االسالم  حجت 

 گله گذاری وزیر نفت از رفتار 
برخی فعاالن سیاسی

وزیر نفت گفت: در ماجرای 
نفتی،  قراردادهای  عقد 
رفتاری  داخلی ها  از  بعضی 
با ما داشتند که از دشمنان 
بدتر بود. بیژن نامدار زنگنه 
وزیر نفت در تشریح فراز و 

نشیب های کاری خود در سالی که گذشت، اظهار 
کرد: در سالی که گذشت ما از یک سو کاهش قیمت 
نفت را داشتیم از سوی دیگر هم با تأخیر اجرای 
طرح های تولید گاز روبه رو بودیم که این مسئله در 
زمستان به ما فشار عظیمی وارد کرد. زنگنه اضافه 
کرد: اما خوشبختانه با اجرایی شدن برجام، تولید و به 
ویژه صادرات نفت ما، بیش از دو برابر شد. ما ضمن 
این که تولید را باال بردیم، موفق شدیم بخش اصلی 
سهمیه خود را در اوپک پس بگیریم. اما بعضی 
با ما داشتند که از دشمنان بدتر  در داخل رفتاری 
بود. وی تأکید کرد: اوپک هم قانع شد که تولید را 
بدون ایران کاهش بدهد. از طرفی هم قیمت نفت 
رو به صعود بود که این مسئله در بودجه سال 96 
گفته  اینکه  درباره  زنگنه همچنین  شد.  منعکس 
انتخابات  از  بعد  تا  می شود شرکت های خارجی 
خودداری  ایران  با  نفتی  قراردادهای  امضای  از 
مسئله  این  است  ممکن  کرد:  تصریح  کنند،  می 
مذاکره  چندین  هرحال  به  اما  باشد،  داشته  وجود 
برای عقد قراردادهای نفتی در دست انجام است.

انتقاد تند جلیلی از سیاست های نفتی دولت
دغدغه  به  اشاره  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
عمومی اشتغال در کشور گفت: در صنایع پایین دست 
 16 تا  موجود  کارخانه های  تولیدی  ظرفیت  پتروشیمی 
 3 تنها  امروز  متاسفانه  اما  است  سال  در  تن  میلیون 
جلیلی  داریم.  را  مواد  این  ساالنه  تولید  تن  میلیون 
تصریح کرد:  اگر گفته می شود تولید هر یک میلیون تن مواد پلیمری 200 

هزار شغل ایجاد می کند، پس چرا در این حوزه مهم تعلل می شود؟

دو  از  موشک  دهها  جمعه  روز  بامداد 
به  پورتر«  و  »راس  آمریکایی  ناو  
در  »شعیرات«  هوایی  پایگاه  سمت 
حمله  این  از  هدف  شد.  شلیک  حمص 
در  »شعیرات«  هوایی  پایگاه  موشکی، 
آمریکایی ها  است؛  بوده  حمص  استان 
سوریه  ارتش  جنگنده های  که  مدعی اند 
به  شعیرات  هوایی  پایگاه  از  پرواز  با 
این  و  کرده اند  حمله  شیخون«  »خان 
حمله موشکی در تالفی حمله شیمیایی 

به خان شیخون انجام شده است.

مقابل  روسیه  و  ایران  بروجردی: 
حمله ترامپ آرام نمی نشینند

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
سوریه  به  آمریکا  نظامی  حمله  درباره 
آمریکا  نابخردانه  اقدام  این  کرد:  تاکید 
دنبال  به  جدی  تبعات  تردید  بدون 
مثل  کشورهایی  که  چرا  داشت  خواهد 
اقدامات  این  برابر  در  ایران  و  روسیه 
نمی نشینند. آرام  منطقه  مصالح  خالف 

حمله آمریکا به جا بود!
آنکارا  کرد:  اعالم  ترکیه  خارجه  وزیر 
به  آمریکا  ایاالت متحده  حمله موشکی 
پایگاه هوایی سوریه را به جا می  داند و از 

آن حمایت می  کند. چاووش اوغلو تاکید 
کرد که دولت سوریه باید برکنار شود و 

دولت انتقالی تشکیل شود.

واکنش مرکل و اوالند
 به تجاوز آمریکا به سوریه

صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه 
تنهایی  به  را  سوریه  دولت  بیانیه ای  در 

سوریه  به  آمریکایی  حمله  مسئول 
آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال  دانستند. 
و فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه با 
انتشار بیانیه ای مشترک، دولت بشار اسد 

رئیس جمهور سوریه را به تنهایی مسئول 
حمله شیمیایی در سوریه دانستند.

واکنش شدید ظریف
 به اقدام متجاوزانه آمریکا

اجتماعی  شبکه  در  خود  پیام  در  ظریف 
توئیتر نوشت: به عنوان تنها قربانی استفاده 
وسیع از تسلیحات شیمیایی در دوران اخیر 

)توسط صدام در دهه ۸0 میالدی(، ایران 
جمعی  کشتار  تسلیحات  انواع  از  استفاده 
توسط هر کسی را محکوم می کند. آمریکا 
در دهه ۸0 میالدی به صدام کمک کرد 
استفاده  شیمیایی  از سالح  ایران  علیه  تا 
کند، اما با ادعاهای مجعول در خصوص 
نیروی  از  استفاده  به  شیمیایی  تسلیحات 
و   2003 سال  در  ابتدا  برد.  پناه  نظامی 
 11 واقعه  از  دهه  دو  سوریه.  در  اکنون 
سپتامبر نگذشته که نیروهای نظامی آمریکا 
در یک جبهه در کنار القاعده و داعش در 
یمن و سوریه می جنگند. وقت آن رسیده 
که به تبلیغات جنجالی و مخفی کاری پایان 

داده شود.   

ذوق زدگی نتانیاهو 
از تجاوز آمریکا به سوریه

حمله  به  واکنش  در  نتانیاهو  بنیامین 
آمریکا به سوریه، ضمن تاکید بر حمایت 
این رژیم از این حمله، آن را پیامی قوی 
پیام  این  که  شد  مدعی  و  کرد  توصیف 
باید به ایران و کره شمالی نیز داده شود.

واکنش ها به حمله موشکی آمریکا به سوریه

دشمن به دنبال نقطه ضعف در انتخابات است
امام جمعه موقت تهران، عنوان کرد: دشمن به دنبال 
معظم  مقام  که  نکته ای  است،  کشور  ضعف  نقطه 
پای  در  مردم  انسجام  و  حضور  بر  مبنی  رهبری 
کنیم  اجرا  خوبی  به  باید  فرمودند  رأی  صندوق های 
زیرا این مسأله خدمت به اسالم،  نظام و تاریخ است. 
امامی کاشانی، اظهار داشت: امیدوارم ملت روشن و بیدار ما در روز انتخابات 
باشند. داشته  رأی  صندوق های  پای  در  را  ملی  وحدت  و  همگانی  حضور 

روحانی : قبال شاهد قطعنامه های تهدید دنیا بودیم و حاال تفاهم نامه های همکاری شان
دکتر حسن روحانی در جمع نخبگان و گروه های سیاسی سمنان گفت: سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی بسیار تالش کرده و می کنند و 
اقتدار و امنیت ما مرهون اعتماد و انسجام ملی ایران است. رئیس جمهور با بیان اینکه تا دیروز قطعنامه های تهدید کشورهای جهان علیه ایران را شاهد 

بودیم و امروز شاهد تفاهم نامه های همکاری دنیا با ایران هستیم، اظهار کرد: بزرگترین دستاورد دولت تدبیر و امید؛ امنیت ایران است.

                      
 ))آگْي استخذام((

بِ هٌظوَر    بسرگتريي شركت ًرم افساري ايراىشركت ّوكاراى سيستن  
در ، تكويل كادر تخصصي خَد در حَزُ پشتيباًي سيستوْاي ًرم افوساري 

دعوَ  بوِ    كوَ   سوخت  اىهٌوذ  عالقٍِشرايط ٍاجذيي  ازبيرجٌذ 
   ذ:ًواي ّوكاري هي

 شرايط هَرد ًياز:      
 ّاي هعتبر از داًشگاُشٌاسي يا كارشٌاسي ارشذ هذرك كار داشتي 
  :اقتصاد، صٌايعهذيريت، حسابذاري رشتِ تحصيلي ، 
  آشٌايي باWindows افسارّاي ٍ ًرمMicrosoft Office 
 ٍيژُ برادراى(كار  پاياى خذهت يا هعافيت شتيدا( 

جْت تكويل فرم استخذام بِ آدرس زير تَاًٌذ  هتقاضياى هحترم هي
 جعِ ًوايٌذ:اهر

 طبقِ اٍل -هجتوع پارس-خياباى فردٍسي-خياباى هعلن-بيرجٌذ
 ّررٍز 31-31ساعا  هراجعِ 

      

 

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  زمینی - تعداد محدود 
تاریخ اعزام: 96/1/29

مصادف با مبعث حضرت رسول اکرم )ص(
 دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    
تلفن:  32224113

شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

فروشگاه پیراهن سرا تخصصی ترین مرکز ارائه پیراهن ساده، طرحدار، دوخت صنعتی تهران 
بیش از 100 مدل و 300 رنگ، شلوارهای پارچه ای، فاستونی در رنگ بندی مختلف 

می بادآدرس: پاسداران ، تقاطع 15 خرداد ، مقابل سوپر مارکت برادران پردلی      09155614081 - دلیری نیا ا گر روز پدر  در صورت
و سایز دلخواه   عدم رنگ 

پـس می گیریـم

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 

95 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان فروردین ماه 1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی          ) 1۵26 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(


