
روزنامه صبح استان پنجشنبه  30  آذر  1396     2  ربیع الثانی  1439      21  دسامبر 2017    سال بیستم    شماره  3960

در مجموع اعتبارات تملک استان در بودجه سال آینده 43 درصد کاهش دارد این در حالی است که میانگین کشوری 30 درصد کاهش دارد* کاهش سهم استان 
از بودجه سال 97 مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته که این بسیار ارزشمند است* تعیین مشوق های صنعتی مناطق محروم، مشوق های صادراتی برای 
محصوالت استراتژیک استان* خراسان جنوبی در قانون بودجه 97 در ردیف چهارم از اخر جدول بودجه کشور قرار دارد، بیان کرد: این استان حدود 10 درصد 

مساحت کشور را دارا بوده در حالی که بودجه استان یک درصد بودجه کشور را شامل نمی شود* )مشروح خبر صفحه 7(

نماینده ۴ شهرستان استان :

آب برود 
امنیت استان
خواهد رفت

 امیرحسنخانی نماینده مردم طبس،فردوس، سرایان 
و بشرویه در مجلس از بی آبی در استان  به عنوان 

مشکل بزرگی یاد کرد که ... ) مشروح در صفحه ۷ (

لغو تعدادی از 
پرواز های فرودگاه بیرجند
صفحه ۷

در نشست آسیب شناسی روزنامه مطرح شد:

مجلس ترحیمی 
برای زنده ها
حاشیۀ  در  نادرستی  های  سنت  امروزه  متاسفانه 
مراسم عزاداری و ختم در مرکز استان شکل گرفته 

است که جامعه ... ) مشروح در صفحه ۲ و ۳ (

سرمقاله

مسئول مورد نظر
 در دسترس نمی باشد!

*امین جم

مسئوالن  توجهی  بی  فضای  در  روزها  این    
می  پیش  چندماه  یاد   ، خبرنگاران  سواالت  به 
گویم.هنوز  می  را  خبرنگار  روز  مرداد  افتم.1۷ 
و  یادم هست چه مسئوالنی که خداوقت گفتند 
رسانه را نیاز جامعه خواندند و مسئوالن را ملزم 
به پاسخگویی.چه شاخه گل ها و لوح تقدیر ها 
و ... که رد و بدل شد و چه لبخند ها که از روی 
امید به حرف های مسئوالن مبنی بر پاسخگویی 
 بهتر بر لبانمان ننشست.همان روزها سرمقاله ای
نوشتم که ضمن تشکر  ... )ادامه سرمقاله  در صفحه ۲ (

تبخیر نیمی از بودجه

عکس : احسان توال

در جلسه ای با حضور مسووالن استان بررسی شد ؛

عبور شهرداری از
 خان اول بازگشایی
 پل موسی بن جعفر
صفحه 7

وقتی از پشیمانی حرف می زنیم یعنی باید رئیسی را راهی پاستور می کردیم/شورای نگهبان باعث کاهش اختیار مجلس شده است / ادعای بقایی درباره میزان محکومیتش/صفحه 8

محمدجوادظریف: 
برخی با یک لبخند ترامپ زندگی شان گرم 
و با یک اخم اوباما لرزه به تن شان می افتد

حسین شریعتمدرای : 
ترفند جاده فرعی 

اصالح طلبان  جواب نمی دهد

محمد عطریانفر:
احمدی نژاد بنا به یک اتفاق 
غیرمترقبه رئیس جمهور شد

 صفحه 8 صفحه 8

حضرت حجت االسالم و المسلمین 

حـاج آقـای قاصـری
رئیس محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند 

با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان
را حضور شما تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد

 و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند مسئلت داریم.

هیئت امنای حسینیه امام رضا )ع(

سروران  ارجمند

جنـاب آقای مهندس شهـامت 
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل استان 

اعضای نیکوکار تشکل های صنفی حمل و نقل کاال و مسافر استان 
پیمانکاران زحمتکش حوزه راهداری

ضمن تبریک مجدد هفته ملی »حمل و نقل« به تمامی طالیه داران 
این سازمان مهم، بذل شایسته و حضور متفقدانه شما در مؤسسه خیریه 

توانبخشی حضرت  علی اکبر )ع( درخور تقدیر است. اجرتان با خداوند کریم
هیئت مدیره ، مدیرعامل 

و  پرسنل مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

)بازگشت همه به سوی اوست(
به مناسبت سومین روز درگذشت مادری مهربان مرحومه مغفوره 

شادروان حاجیه خدیجه نابغ آیتی 
) همسر مرحوم حاج محمد رضایی و خواهر مرحوم آیت ا... نابغ آیتی(

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 96/9/30 از ساعت 14 الی 15 در محل مسجد 
آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی 

روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: رضایی، آیتی و سایر بستگان

اینک به سوگ سومین روز درگذشت 
همسری فداکار، پدری مهربان، پدربزرگی عزیز و برادری گرامی 

مرحوم  مغفور

 محمدعلی بهروان فرد )ناتوان(
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 96/09/30 از ساعت 

14:30 الی 15:30 در محل سالن جدید هیئت حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

 حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بهروان فرد، براتی 
و سایر فامیل وابسته

برادر ارجمند جناب آقای 

مهندس محمدحسین شیخ زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

ریاست سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی استان خراسان جنوبی 

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، امید است در پرتو الطاف 
حضرت حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

مهندس محمدرضا صابری 
دکتر علی ثقه االسالمی، دکتر ابراهیمی

همسر و پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست 
ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست

سومین سالگرد درگذشت عزیزمان 

شـادروان علـی صفـری 
را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم. 

سکوتش قرین آرامش و یادش گرامی باد
همسر و فرزندان

دوست و استاد ارجمند

جناب آقای مهندس محمودرضا توکلی
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم و بازماندگان ارجمند 

تسلیت می گوییم، ما را نیز در غم خود شریک بدانید.

خانواده دکتر محمدی فرد - دکتر علیرضا میرغالمی

)بازگشت همه به سوی اوست(
به مناسبت سومیـن روز درگذشت مادری مهربان 

شادروان حاجیه صغری نصیری
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه مورخ 96/9/30 از ساعت 15:10 الی 16 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی »مصلی« برگزار می گردد. 
خانواده های: توکلی، نصیری، اربابی، اشتری نژاد

نجات، کفایی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین  روز درگذشت مادری فداکار  و خواهری مهربان مرحومه مغفوره

حاجیه شرف )ناهید( داودی ثانی شیروان
همسر مرحوم حاج احمد کمیلی )کاسب بازار( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/9/30 از ساعت 2 الی3 بعدازظهر در محل هیئت 
 محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 
در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های:کمیلی، داودی، یاحقی، مولوی

سوله در شهرک صنعتی برای خرید  یا  اجاره نیازمندیم.
در صورت تمایل مالک به فروش ، ترجیحا سوله مستعمل باشد.

قیمت کارشناسی            09155629076
ری
فو

فوری

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان 
تعدادی نیروی کاردان علوم دامی و یا کاردان دامپزشک 

)آقا-ترجیحا  با سابقه کار و حداکثر سن 27 سال( نیاز دارد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 

96/10/10 به آدرس خیابان جمهوری 8/4 جنب بانک ملی بازار شرکت مرغ مادر مراجعه 
 یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32320093 داخلی 127 تماس حاصل نمایند.

آگهـی استخـدام
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان 

تعدادی نیروی فنی آشنا با برق صنعتی 
) ترجیحا  با سابقه کار و حداکثر سن 27 سال ( نیاز دارد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 
96/10/10  به آدرس خیابان جمهوری 8/4 جنب بانک ملی بازار شرکت مرغ مادر مراجعه 

و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32320093 داخلی 127 تماس حاصل نمایند.

آگهـی استخـدام

مفتخر است انواع غذاهای خود را با 
کیفیت عالی )ظهر و شب( به تمامی 

همشهریان عزیز  ارائه نماید.
کیفیت اتفاقی نیست با ما تفاوت را احساس کنید

سـالـن غـذاخـوری پـارس
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آدرس: سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی، جنب طباخی پارس
تلفن: 32218420
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کاهشسودوامهایبانکیتااواسطدیماه

مهر- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دیماه 
در بحث نرخ سود مصوب سپرده ها ورود خواهد کرد و جمع بندی هم این است که کاهش نرخ سود وام ها و تسهیالت بانکی را تا قبل از پایان دیماه 
به مردم گزارش کنیم. البته خروجی این است که تا اواسط یا اواخر دیماه، آنچه که به عنوان مصوبات مرتبط با نرخ سود سپرده ها است عملیاتی شود.

سرمقاله

مسئول مورد نظر در 
دسترس نمی باشد!

* امین جم

از  تشکر  ضمن  که   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

را  خود  های  حرف  بودم  مسئوالن،خواسته 
 فراموش نکرده و برای پاسخ یک سوال هفته ها
ما انگار  نکنند.اما  خود  معطل  را   خبرنگار 

 رسانه ای ها فقط یک روز از سال باید شاهد 
افرادی  صرفا  سال  باشیم.بقیه  برخورد  حسن 
کار مسئوالن  در  و  دهند  گیر می  که  هستیم 
تجسس می کنند!)از ذکر عناوین دیگر نسبت 
مدتی  که  ای  جلسه  در  معذوریم(.  شده  داده 
روابط عمومی  بهاری  مدیرکل  آقای  با  پیش 
مطالبات  خبرنگاران   ، شد  برگزار  استاندرای 
برای  هایی  قول  و  گفتند  را  و مشکالت خود 
نمابر  شد   گفته  شد.حتی  داده  نیز  پیگیری 
وقتی   متاسفانه  اما  ندارد  معنا  سوال  کردن 
روابط  مدیران  از   یکی  به  را  ها  همین حرف 
عمومی ادارات استان گفتیم،با برخوردی تندی 
دارد؟من  مسوول  ربطی  ایشان چه  گفت:»به 
گیرم چه  و تصمیم می  روابط عمومی هستم 
ما  مثالی دیگر خبرنگار  باید بشود!.«یا در  کار 
 بعد از یک هفته تالش، از رئیس فالن اداره کل

مراجعه  زمان  در  که  بود  گرفته  مالقات  وقت 
رئیس  انتظار  که  اتاقی  مربوطه،در  اداره  به 
سازمان را می کشید،معاون این سازمان پشت 
به سوالی در  پاسخ  میز نشست!خبرنگار ما در 
: شنید  فقط  کجاست،  رئیس  که  مورد   این 

نیستد!«.جالبتر  پاسخگویی  به  قادر  »امروز 
برای  کافی  اطالعات  معاون هم  جناب  انکه  
های  کاری  پاس  باز  و  نداشت  پاسخگویی 
بعدی شروع شد!این ها صرفا مثال های قابل 
برای  مسئوالن  همکاری  نحوه  از  بود  بیانی 
واقعا  استان.من  در  خبرنگاران  به  پاسخگویی 
مملکت  جمهور  رئیس  حرف  وقتی  دانم  نمی 
بودن  پاسخگو  لزوم  و  بیان  آزادی  از  که  هم 
عزیزان  این  برای  گوید،  می  سخن  مردم  به 
ارزش ندارد،ما روی چه حساب کنیم؟ درحالی 
و  اطالعات  آزادی  سمت  به  کشور  تمام  که 
شفافیت می رود و شعار و هدف اصلی اش هم 
همین است، برخی مدیران استان ما برخالف 
ماندن در فضای عقب  وبر  جریان شنا کرده  
دستشان  و   دارد  اصرار  توسعه  وضد  ماندگی 
اورند.چه  درمی  هم  را  خبرنگار  پدر  برسد 
شهروندی  حقوق  حاال  عادی.  مردم  برسدبه 
نماینده  عنوان  به  ؟خبرنگاران  شود  می  چه 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . عمومی   افکار 

پاسخ  مسئوالن  از  توانند  نمی  چرا   ) سرمقاله  )ادامه 

بگیرند؟کاش  پس از  قولی  که مسئوالن استانداری 
به خبرنگاران  مبنی بر حمایت دادند،نظارتی هم بر 
با  استان  ادارات  کل  نحوه برخورد روابط عمومی 
خبرنگاران داشتند تا دیگر شاهد برخورد های بد برخی 
مسئوالن در  مواجهه با خبرنگاران نبودیم.وقتی وزیر 
ما بخاطر گفتن حرف نامربوط به یک کشاورز نامه 
عذرخواهی می نویسند،آیا روا نیست برخی مسئوالن 
رتبه پایین  بهتر حد خود را بدانند و بابت بی احترامی 
هایی که به خبرنگاران  استان روا داشته  هم عذر 
خواهی وهم از تکراررفتارهای مشابه خودداری کنند  !

پیشنهاد جدید برای
 عوارض خروج از کشور

علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
عنوان  کشور  از  خروج  عوارض  افزایش  بحث  در 
سازمان  با  کار  این  برای  می کردیم  فکر  ما  کرد: 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
ما  با  شده  اعالم  عدد  اما  می شود،  هماهنگی 
مبلغ  این  نرمال  افزایش  به  ما  بود.  نشده  نهایی 
موضوع  دادیم،  قول  که  همانطور  و  داریم  اعتقاد 
می کنیم. پیگیری  جهانگیری  دکتر  طریق  از  را 
تا 85  عوارض خروج  پیشنهاد کاهش  افزود:  وی 
هزار تومان به آقای نوبخت ارجاع شده و انشاا... 
در جلساتی که این سازمان با ما خواهد داشت، به 

عددی خواهیم رسید. 

زنگنه: جمع قیمت بنزین و گازوئیل از 
۲۰۰۰ تومان بیشتر نمی شود

درباره  که  ابهاماتی  به  اشاره  با  زنگنه  نامدار  بیژن 
سخنان رئیس جمهور در زمینه نحوه افزایش قیمت 
بنزین و گازوئیل مطرح شد، گفت: اگر قیمت بنزین 
را یک هزار تومان و گازوئیل را 300 تومان محاسبه 
کنیم، قیمت جهانی این دو فرآورده اکنون باالی 4 
هزار تومان است و منظور این بود که قیمت مجموع 
بنزین و گازوئیل در هر شرایطی و با هر افزایشی 
درباره  شد.وی  نخواهد  تومان  هزار   2 از  بیشتر 
پیشنهاد وزارت نفت برای قیمت بنزین و گازوئیل 
در الیحه بودجه سال 97 تصریح کرد: ما پیشنهاد 
قیمت نمی دهیم و دولت هر زمانی که تصمیم 
به اضافه کردن قیمت گرفت اعالم می شود و هنوز 
این موضوع در مرحله ای نیست که بتوان قیمتی را 

برای اطالع مردم اعالم کنیم.

ملموس  ای  واژه  “مرگ”  حسینی- 
و  داد  خواهد  رخ  فردی  هر  برای   که 
نمی توان منکر آن شد، در پی آن مراسماتی 
برای تجلیل از کسی که روزی در میان بوده 
باقی شتافته است برگزار  و اکنون به سرای 
می شود، این گونه مجالس با ابراز همدردی 
و تسلیت گفتن به صاحبان عزا، با قرائت قرآن، 
بیان مصائب اهل بیت و معارف و مسائل دینی 
از سوی سخنرانان و مداحان، برای نثار ثواب به 
روح مردگان وی عبرتی برای دیگران برپا می 
شود،  اما متاسفانه امروزه سنت های نادرستی 
در حاشیۀ مراسم عزاداری و ختم شکل گرفته 
است که افراد با ایمان موظفند برای برطرف 
کردن آن ها بکوشند. از جمله این آسیب ها 
و تجمل گرایی در  پذیرایی ها  به  توان  می 
این جلسات اشاره کرد. خرده فرهنگ هایی 
که شاید برای افراد متمول قابل انجام باشد 
ولی برای دیگران سخت و گاها طاقت فرسا 
می شود.  رعایت نکردن زمان جلسات ترحیم 
یکی دیگر از این آسیب ها است. بارها مشاهده 
شده که جلسات ترحیم با نیم ساعت تاخیر آغاز 
و از طرف دیگر یک ربع دیرتر تمام شده اند. 
مداحی در مراسم تشییع ، طوالنی خواندن نماز 
میت، چادر زدن بر سبر قبر تا 7 روز و شرکت 
کردن بانوان در تدفین و هنگام بردن تابوت 
به محل قبر، از دیگر مواردی است که مردم 
به عنوان آسیب های مراسم بر شمرده اند. از 
طرف دیگر پس از اتمام شدن مراسم، شاهد 
اصراف کاغذهای تسلیتی که ادارت و سازمان 
ها می دهند هستیم که متاسفانه گاها در همان 

حوالی حسینه و در کف خیابان پخش می شوند 
 و حتی نوعی بی احترامی به متوفی است. این 
آسیب ها را تنها می توان با بررسی، فرهنگ 
سازی و مطرح کردن آن ها توسط صاحب 
نظران و روحانیون از بین برد. در پی همین 
به  مردم  متعدد  های  درخواست  و  موضوع 
روزنامه و رسالت خبری این مجموعه، بر آن 
شدیم تا جلسه ای با موضوع آسیب شناسی 
مدعوین  کنیم.  برگزار  ترحیم  های  مراسم 
اماکنی  مسئوالن  از  تن  چند  جلسه  این 
برگزار  را  ترحیم  مراسمات  بیشترین   که 
می کنند، چند تن از روحانیان و وعاظ، نماینده 
کمیسیون  رئیس  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 
فرهنگی شورای شهر، و تنی چند از فعاالن 
اجتماعی شهر و افرادی که بیشترین حضور را 

در این مراسمات ترحیم دارند، بودند.

دیدگاه اسالم
کمک به فرد عزادار است

پیرامون   جلسه  در  شده  مطرح  سوال  اولین 
فرهنگ  و  دین  در  رسوم  و  آداب  این  ریشه 
االسالم  حجت  که  بود  اسالم   مذهب 
صادقی خواه نماینده سازمان تبلیغات اسالمی 
در این باره عنوان می کند: در بیرجند تجمل 
گرایی به آن صورت که در شهرهای بزرگ 
دیده می شود نیست ولی در آستانه ورود به آن 
هستیم و باید آسیب شناسی شوند. به همین 
از روحانیان و مبلغان که به  جهت هر کدام 
نتیجه  و  خروجی  کنند،  پیدا  ورود  حوزه  این 

کار، رضایت بخش خواهد بود. وی می افزاید: 
زمینه شده  این  در  نیز  هایی  تاکنون تالش 
است، دیدگاه اسالم به گونه ای است که باید 
به فرد عزادار کمک کرده، نباید اجازه دهیم به 
گونه ای باشد که عزادار عالوه بر داغ مصیبت 
اسباب  و  ناهار شام  پذیرایی  تامین  ، دغدغه 
راحتی مهمانان... را نیز داشته باشد. به گفته 
وی شاید نتوانیم این ها را بر طرف کنیم و به 
سمت آن چه که پیامبر اعالم کرده برویم ولی 
تالشمان را می کنیم. در گذشته به گونه ای 
بود که سر قبرها از 3 تا 7 شب چادر می زدند 
که البته االن خوشبختانه برداشته شده است. 
هرچند باید در جلسات بعدی بررسی کنیم که 
در آیات و روایات به این موضوع اشاره شده 

است یا خیر؟

گرفته شدن وقت مردم به دلیل 
مراسمات اضافه شده به ترحیم

کریم  آقای  رسید،  که  سخن  جای  این  به 
جلسه  در  حاضر  نظران  از صاحب  یکی  پور 
تصریح می کند: خدا رحمت کند حاج آقای 
پیدا  ورود  زمان  از  مقطعی  در  که  را  اکبرپور 
و  تشییع  در  را  زیادی  مراسمات  که  کردند 
میت  بردن  زمان  غسل،  زمان  مانند  تدفین 
به غسالخانه، دفن، برگشت به محل مراسم 
شد  می  گرفته  زیاد  مردم  وقت  و  داشتیم 
بردن  بین  از  برای  را  خود  تالش  ایشان  و 
اشاره  با  وی  گرفتند.  کار  به  ها  آسیب  این 
 به این که در هر روز میانگین 4 نفر تشییع 

می شوند، اضافه می کند: مردم خاصی مقیدند 
در همه این جلسات شرکت کنند، از طرفی 
بیشتر جلسات هم در بعد ازظهر پنجشنبه و 
شب جمعه گرفته می شوند به نوعی که در 
فضاهایی محدود و در ساعات فشرده این کار 

را می خواهیم انجام دهیم.

هزینه مراسم ترحیم در خدمت 
رسانی به روستاها هزینه شود

کریم پور، از روحانیون حاضر در جلسه سوال 
فرهنگ  است؟  این سنت  فقه،  در  آیا   : کرد 
کنیم که هزینه های  فرهنگ  بیاییم  است؟ 
این تجمل گرایی ها را در امور خیریه مصرف 
شود، به خصوص اگر این فرهنگ در محیط 
های روستایی گسترش یابد و هزینه مراسم 
ترحیم در همان محیط و برای خدمت به مردم 
استفاده شود، قطعا مردم نیز بیشتر راغب می 
شوند . اکنون به گونه ای شده که ممکن است 
در یک جلسه خاص، میلیون ها تومان صرف 
گل شود، در حالی که برای میت و خانواده وی 

ثواب و آمرزشی به وجود نخواهد آمد. 

فواصل زمانی بین مجالس
بیشتر از یک ربع باشد

کریم پور همچنین با اشاره به این که مردم بیرجند 
معموال یک ربع قبل جلسه می آیند و خانم ها تا 
یک ربع بعد جلسه بیرون نمی آیند، خاطرنشان 
می کند: معموال هم صاحبان عزا از یک ربع قبل 

جلوی در اجتماع می کنند. باید این فواصل زمانی 
بین مراسم ها را مدیریت و برنامه ریزی کنیم. وی 
خطاب به نماینده بهشت متقین در جلسه، عنوان 
می کند: شما یک ربع زمان بندی بین جلسه ها 
گذاشته اید، درصورتی که باید فاصله ای بگذارید 
که اگر سخنران برنامه را تنظیم کرد و برنامه بهم 
ریخت یا مداحی بدون برنامه از قبل شروع به 
مداحی کرد، خانواده بعدی معطل نشوند. این گونه 
مواقع درگیری و ناراحتی بین صاحبان عزا پیش 
می آید. این آسیب ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

در دین برای آدم معمولی
مراسم سالگرد نداریم

از  یکی  موسوی  فخرالدین  االسالم  حجت 
روحانیون حاضر در جلسه نیز در پاسخ به این 
سواالت بیان می کند: درباره قرآن خواندن بر 
سر قبر میت ، روایت است که تعدادی از سوره 
های قرآن موجب آرامش میت در قبر می شود 
و این سنت خوب، بر خالف برخی سنت های 
غلط رواج یافته در بین مردم ، انجام می شود. 
وی با بیان این که اصل سنت اسالم ، شرکت 
در نماز ، تشییع و تغسیل میت است اضافه می 
کند: در اسالم گفته نشده که میت را غسل 
کنید و دفنش کنید! اصال مراسم سالگرد برای 
آدم معمولی نداریم و فقط برای علماء و شهدا 
گرفته می شود. البته در روایات برای مراسم 
چهلم آمده است: “زمانی که بعد از چهل روز 

روح میت را می آورند...
)ادامه گزارش در صفحه 3 ...(

مجلس ترحیمی برای زنده ها !
درنشست»آسیبشناسیمراسماتترحیم«روزنامهآوایخراسانجنوبیمطرحشد:
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحويل بگیريد
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

 آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 4726 و شناسه ملی 10360062150 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1396/09/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 1- ماده 17 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذر ماه سال بعد خاتمه 

می یابد. به استثنای سال اول اعمال این تغییرات که از اول مهرماه سال جاری شروع و در پایان آذر ماه جاری خاتمه می یابد.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )تغییر سال مالی( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001003071- 1396/09/27 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود شهابادی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 1 و شماره ملی 0652708560 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 275 مترمربع قسمتی از 
پالک 1514- اصلی بخش 2 بیرجند )پالک 1514- اصلی و پالک های دیگر با هم تجمیع و تحت پالک 1554- اصلی می باشد( از 
محل مالکیت آقای سید ابوالفضل کوشه تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
 می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1396/09/30تاریخانتشارنوبتدوم:1396/10/16
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی سربیشه
حوزه ثبتی شهرستان سربیشه - سال یکهزار و سیصد و نود و شش شمسی. پیرو آگهی های نوبتی شماره 96/08/1-3471 
منتشره و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر: بخش 2 سربیشه. ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

پالک 6 فرعی از 1825 اصلی واقع در اراضی دشت ذوالفقار سربیشه بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای شهرام خسروی بیژائم در روز 
96/10/25 ساعت 10 صبح در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 

و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخانتشار:1396/09/30محمدحسینمصلحی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسربیشه

 آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص(
  به شماره ثبت 4726 و شناسه ملی 10360062150 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور

 فوق العاده مورخ 1396/09/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقای علی رومنجانی با کد ملی 0652114008 و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین ثبت شده به شماره 3121 
و شناسه ملی 10380563595 به نمایندگی آقای سید علیرضا یحیائیان بافنده با کد ملی 0933698860 به سمت بازرسان اصلی و 
آقای سید اسماعیل پور سجادی با کد ملی 0652208746 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1396/09/30 انتخاب 
گردیدند.2- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین به شماره ثبت 3121 و شناسه ملی 10380563595 به عنوان حسابرس 
مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/09/30 انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 962338 اجرایی آقای علیرضا قاسمی پور محکوم به پرداخت مبلغ 29/607/500 ریال در 
حق آقای مهدی باقری و مبلغ 1/455/375 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه دو 

خط تلفن همراه اول توقیف و به مبلغ 15/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1396/10/12 
از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی،بین طالقانی 16و14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به 

عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
سیفزاده-قاضیاجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند
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خرید کمباین کاهکوب در شهرستان سربیشه
حسینی- مدير جهاد كشاورزی شهرستان سربیشه، با بیان اين كه در زمان حاضر  4 دستگاه كمباين در سطح شهرستان موجود است كه كار برداشت محصوالت 
زراعي را انجام مي دهند، ادامه داد: با پیگیري از  طريق   جذب   اعتبارات مكانیزاسیون  يك دستگاه كمباين كاهكوب با مبلغ 192 میلیون تومان تسهیالت 

به مجموع كمباينهاي شهرستان اضافه گرديده است. به گفته جوادی اين خود  كمك بزرگي به برداشت  محصوالت زراعي در فصل آتي برداشت خواهد كرد.
و  ما  آوا، سرمقاله “مطالبه رسانه ای حق  سالم 
پاسخگويی وظیفه شما”، عالی بود، ممنون كه به 
دنبال مطالبات ما هستید و واقعا برای آن نماينده 
تاسف می خورم كه به جای پاسخگويی و خدمت 
بدون چشمداشت به مردم اين گونه موضع گرفته 
است، آقای نماينده ما در قبال رايی كه داده ايم 
پاسخ شفاف می خواهیم، نه تهديد! بگويید چرا 
بودجه  دار  و  گیر  در  ابرها  بارورسازی  هم  هنوز 
نداشته است، مگر قرار نیست شما بودجه بگیريد؟ 
اگر نه پس دقیقا در مجلس چه می كنید؟ مصوبه 
به افزايش حقوق هايتان می دهید ولی حق اين 

مردم را ناديده می گیريد.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم  آوا  عرض خدا قوت و تبريك به همكاران 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دارم  چقدر 
كارتان خوب بود به جای اينكه تريبون به دست 
بگیريد و حرف بزنید عمل كرديد در واقعیت اعداد و 
ارقام گفتید با طراحی زيبا خصفحه آخر روزنامه آوا  
همه موارد را روشن و شفاف اعالم كرديد ای كاش 

ساير ادارات و ارگان ها نیز الگو پذيری نمايند.
915...624

را  جنابعالی  امروز  سرمقاله  سردبیر،  جناب  سالم 
 مرور نمودم و معموال روزنامه آوا را مطالعه می كنم

بفرمايید  بررسی  خودتان  دهم  نمی  درصد  بنده 
عالی  نماينده  كه  استاندار  چقدر  امسال  مثال” 
يا مسئول مستقیم  قوه مجريه در استان است و 
ايد قرارداده  عتاب  و  خطاب  مورد  را   مربوطه 
 ؟ اصال اين ها وظیفه شان چیست؟ می دانید؟ نماينده
 را چقدر؟ مسئولیت سازمانی يك نماينده چیست ؟

می دانید؟ يا اينكه...
936...709
رساند می  اطالع  به  لیکن  ممنونیم  شما  توجه  از   :  آوا 
تمامی موارد مطالبه شده مربوط به مسائلی است که یا 
ارتباطات وی  یا در ید  در حیطه وظایف خود نماینده و 
است که گاها به دلیل عدم تحرک و یا ناآشنایی برخی 
نمایندگان فرصت از مردم گرفته می شود.عالوه بر اینکه 
این سوال همواره وجود داشته است،آیا نمایندگان سایر 
پیگیری  از  سازمانی  مسئولیت  بهانه  به  نیز  ها  استان 
خواسته های استان خود چشم می پوشند یا خیر؟ نکته 
بعدی این که نمایندگان محترم در زمان کاندیداتوری 
انتخاباتی  وعده  سازمانی  وظایف  چهارچوب  در  صرفا 
میدهند و بر اساس آن رای می آورند یا در آن زمان همه 
گونه وعده ی نا مرتبط نیز برای جلب رای داده می شود 

آوا جان ما كه آخر نفهمیديم اين چاه های ژرف در 
استان عملیاتی است يا نه؟ اگر هست نتیجه اش را 
قرار است كی ببینیم؟ مسئوالن كه پاسخ درستی 

نمی دهند تو بیا و ما را از بالتكلیفی دربیاور!
ارسالی به تلگرام آوا

تاكسی  وقتی  از  هستم،  دار  تاكسی  من  سالم 
اينترنتی آمده است، وضع خوبی نداريم و اين به 
مراتب وخیم تر هم خواهد شد، مسئوالن به فكر 
ما نیستند. اين مدل تاكسی ها سرمايه اصلی شان 
در اين استان نیست و اگر سود كنند، سرمايه از 
استان بیرون رفته است، در حالی كه اگر تاكسی 
133 استان خودمان تعرفه ها را تجديد نظر كند 

می تواند همان سرمايه را نگه دارد. 
ارسالی به تلگرام آوا

می  را چاپ  ورزشكاران  دل  كه حرف  ممنون  آوا 
كنی، هرچند مشكالت ما به قدری است كه اگر 
تمام صفحات روزنامه را هم بدهید كم است، در 
استان به هیچ ورزشكار، قهرمان، هنرمند، نخبه و 
صنعتگران صنايع دستی بها نمی دهند ، تعجبی 

ندارد اگر همین ها در ساير استان  ها بدرخشند.
ارسالی به تلگرام آوا

كه  شركايی  تمام  نمايندگی  به  من  آوا،  به  سالم 
چندين ساله مقداری زمین در فلكه فرودگاه معروف 
به سیستانك خريده اند پیام می دهم، ما برای خريد 
زمین ها دار و ندارمان را به امیدی كه در آينده ارزش 
پیدا كند داده ايم، همه خريداران قطعات زمین خود 
را با سند مالكیت در دست دارند ولی متاسفانه كسی 
نیست زمین های ما را تفكیك كند، بچه هايمان 
بیكار، زمین ها بالتكلیف، كسی هم پاسخگو نیست 
. از طرف ديگر در زمین های سیستانك، اين قطعات 
با سند مالكیت كه به هزار زحمت و ارز خريداری 
كرديم ارزشی پیدا نكرد كه هیچ، دچار ضرر و زيان 
زيورآالت  حتی  و  خانه  به  شديم  وادار  شديم  هم 
وجهیزيه مان را بفروشیم ، حاال كه خانه خودمان 
راهم ازدست داديم باسه پسر بیكار زندگیمان هم 
در حال متالشی شدن است ديگرمجبور شدم برای 
دفاع وحل مشكالتمان به تهران و دفترمقام معظم 
رهبری بروم تا ازاين بالتكلیفی خود و ديگر شركاء 
نجات پیداكنم. لطفا مشكل ما كه نزديك به سی 
نفر هستیم مربوط به هر اداره ای هست حل كنید. 
915...281

كنند،  گران  را  بنزين  خواهند  می  چرا  آوا،  سالم 
اگر می خواهند بنزين را گران كنند چرا دستمزدها 
افزايش نمی يابد؟ تا كی كارگران زحمت كش با 

حقوق ناچیز بايد كار كنند مسؤوالن جواب دهند.
938...740

يك  ساعت  كه  االن  گاز  شركت  برادران 
چون  بخوابم  كنم  نمی  جرأت  است   شب 
خانواده ام خوابید اند و چراغ نفتی گاز می كند، نفت 
هم كه االن نفت نیست، چند چراغ عوض كرديم 
فايده ندارد ، خدا را خوش میاد در يك وجبی لوله 
گاز، ما كه 14خانواريم به اين سختی زندگی كنیم؟ 
مسئوالن شما را جان بچه هايتان نسبت به گاز كشی 
انتهای ظفر 24 خانه های پشت ارديبهشت ده اقدام 
كنید خدا خیرتان دهد ما را در اين هوای سرد در يابید.
915...259

 شهرداری چرا در هیچ يك از بوستان ها و فضاهای 
سبز شهر از چمنكاری غیر همسطح خبری نیست!!! 
نكند آن هم هزينه زيادی میخواهد. درخت های بلند 

شهرمان كه يكی يكی از بین رفته اند و می روند..
915...597

ادامه گزارش از صفحه 2 ...

... و جنازه وی را نشانش می دهند، از ديدن جسم متالشی 
شده خود معذب شده و در اين روز مراسم برای آرامش روح 
متوفی گرفته می شود.” اين روحانی با تاكید بر اين كه كاش 
مردم برای اين گونه كارها و حضور در مراسم تشییع میت 
وقت می گذاشتند، ادامه می دهد: زمانی كه جعفر بن ابی 
طالب از دنیا رفت پیغمبر به حضرت زهرا فرمودند برويد و 
برای خانواده وی تا سه شبانه روز غذا درست كنید ، ولی 
االن برعكس شده است و كسی كه از دنیا می رود صاحب 
عزا به سرش می زند كه چه كنم، پول خرج مردم ، حسینیه 

و پذيرايی و ... را از كجا بیاورم. اين ها آفت جامعه است.

با مرده هم تجارت خانه راه انداخته اند!

اشاره  تهران  در  راجعون  سايت  های  فعالیت  به   موسوی 
می كند و می گويد: اين ها با مرده تجارت خانه راه انداخته 
اند! اين سايت خدماتی مانند دف و نی، اعزام گريه كن، 
روان  میت،  نقل  و  منبر، حمل  برای  آخوند  مداح سرقبر، 

شناس برای بازماندگان و داروی ضد استرس ارائه می دهد! 
در همین قبرستان بیرجند نیز اگر برای غسل میت لیف و 
صابون ببريم، می گويند بايد از خودمان خريد كنید، حتی 
آخوند را هم خودشان معرفی می كنند. به گفته وی حتی 
ساعت هايی كه برای مراسم می گذارند هم تجارت خانه 
است، هنوز می خواهیم صحبت را در مجلسی شروع كنیم، 
می گويند بجنبید كه مجلس بعد می خواهد شروع شود. 
موسوی همچنین يك سالن برای غسال خانه را جوابگوی 
نیاز مردم نیم داند و می گويد: بايد يك سالن ديگر احداث 

كنید يا در يك جای ديگر برنامه ها انجام شود.

برای خودشان مراسم می گیرند
نه برای مرده!

حجت االسالم عندلیب سخنران ديگر اين جلسه بود كه 
معتقد است: بايد ريشه اين قضايا را در نظر گرفت كه منشا 
و  خودپسندی  با  انسان  وجود  چیست؟  ها  خودنمايی  اين 
خودخواهی است كه البته بايد هم باشد، ولی اين خصلت 
اكنون و در اين جامعه توسعه پیدا كرده است تا جايی كه خود 
را فراموش كرده و می خواهد همه جا برتر و بهتر باشد. وی 
می افزايد: يكی از بزرگان می فرمودند هرچه خوب داريم 
برای ديگران است، لباس خوب، ظروف خوب، فرش خوب 
ولی نبايد همیشه چشممان به ديگران باشد، به گونه ای كه 
در همین راستا اصراف هم زياد می شود، برای مثال االن 
كاغذ كم است ولی مدام برای فرد متوفی كاغذ می دهند، 
در صورتی كه می توانند همان مطالب تسلیت را فقط را در 
يك كاغذ مطرح و چاپ كنند. اين روحانی با بیان اين كه 
برنامه گرفتن ختم به مدت طوالنی هم مدتی در بیرجند 
مرسوم شده بود و مرحوم اكبرپور برای منسوخ شدن آن 
كمك كردند، عنوان می كند: ختمی كه به مناسبت های 

سوم و هفتم و ... می گیرند، هزينه های بی موردی است 
كه بدون خلوص بوده و چیزی به میت نمی رسد. اين ها 
برای خودشان مراسم می گیرند نه برای مرده! عندلیب پارچه 
نويسی های االن را نیز آسیب می داند و می گويد: موردی 
ديده ايم كه 45 پارچه فقط برای يك خانه احداث شده بود. 

راه سنت شکنی 
پیشرو شدن عده ای از سرشناسان شهر است

وی تاكید می كند: راه سنت شكنی ، پیشرو شدن عده ای از 
سرشناسان شهر است. عندلیب در ادامه به نوارهای قرآنی كه 
پخش می شود اشاره می كند و يادآور می شود: قرآن زنده 
كننده است ولی فقط برای مرده ها پخش شود. اين جسارت 
به قرآن است، عالوه بر آن بر روی نسل آينده تاثیر بدی دارد، 
به گونه ای كه فرد می گويد: هر زمان صدای قرآن را می 
شنوم ، ناراحت می شوم. عندلیب همچنین درباره طوالنی 
خواندن نماز میت بیان می كند: نماز میت به خودی خود 
طوالنی نیست، ولی برخی آن را طوالنی می خوانند، بايد در 

اين باره نیز تذكر داد كه مختصر بخوانند.

ما حق تعیین تکلیف نداریم
حسینیه مال عموم مردم است

حسین پور از هیئت حسینی نیز بیان می كند: ما حق تعیین 
تكلیف نداريم و حسینیه مال عموم مردم است، حتی انتخاب 
روحانی را هم بر عهده مردم گذاشته ايم. دو سه ماه سعی 
شد تا مردم پذيرايی ها را ساده تر انجام دهند ولی موفق 
نشديم! يعقوب نژآد يكی ديگر از متولیان هیئت حسینی نیز 
بیان كرد: تذكر خیلی داده شده است تا تجمالت نباشد حتی 
گفته ايم همان خرما در كنار قند و چايی باشد، ولی مردم 
قبول نمی كنند، حتی برای ختم هم اصرار می كنیم كه آن 

هم فايده نداشته است.

مراسم ترحیم در شهر بیرجند
بر اساس قضاوت مردم شده است 

رضايی مسئول مجموعه راجعون در بیرجند نیز با بیان اين كه 
اين روزها، در شهر بیرجند مراسم ترحیم بر اساس قضاوت 
مردم شده است، تعريف می كند: هفته پیش آقای مشهوری 
فوت شده بود، پسرش از ما هزار كاغذ ترحیم خواست كه به 
ايشان گفتم 300 تا چاپ می كنم كم آمد بیا دوباره بگیر، 
مراسم كه تمام شد درخواست چاپ 50 كاغذ ديگر را داد و 
گفت می خواهم در مسجد جلوی هر نفر يك كاغذ برای 
احترام بگذارم. پدر ايشان فوت شده ولی فكر قضاوت مردم 
و ناهار و پذيرايی هستند! وی با اشاره به اين كه سايت 
راجعون مختص تهران است، اعالم می كند: در مجموعه 
راجعون خراسان جنوبی هیچ موقع خودمان را جلوی مردم 
 قرار نداديم، وقتی هم طرف ملزومات شستشوی میت را 
می آورد اگر حتی يك قسمت هم كم می بود، كار را راه 
می انداختیم، هر چند بايد از آن طرف در حسابداری سازمان 
مديريت آرامستان های شهرداری پاسخ می داديم كه چرا 
هزار  داشته 36  كامل  بسته  فالنی كه يك  مرحوم  برای 

تومان شده و مرحوم ديگری 30 هزار تومان؟ اگر همه چی 
تكمیل باشد غسال ما موظف است كار را انجام دهد. رضايی 
و  داند  می  روحانی  آقايان  نشناسی  وقت  را  ديگر   آسیب 
می گويد: وقتی كه ديرتر می رسند، خانواده متوفی بعدی 
معطل می شوند. تمامی ملزومات مصرفی اعم از وسايل 
و... توسط سازمان  پذيرايی  اعالمیه ترحیم،  تطهیر، چاپ 
رفاه  برای  بیرجند  شهرداری  های  آرامستان  مديريت 
شهروندان راه اندازی شده است و در تمامی ساعت شبانه 

روز راجعون برای مشاوره، پاسخ گو می باشد.

همین االن دو تا سه چادر در قبرستان است
که قرآن می خوانند

ارجمند نماينده بهشت متقین نیز در پاسخ به اين سوال كه 
آيا ناظر شرعی هنگام غسل میت در غسال خانه حضور 
بیان می كند: دو سالی است در دو شیفت  يا خیر؟  دارد 
از 8 صبح تا يك 1 بعد از ظهر و از يك تا 7 بعد ازظهر 
ناظر شرعی برای خواهران و هم آقايان معین كرده ايم و 
حضور دارند. برای عمل تلقین هم موظف كرديم كه حتما 

بايد يك روحانی اين كار را انجام دهد. وی با بیان اين كه 
تازگی ها باب شده كه سر قبر يك هفته چادر می زنند و 
قرآن می خوانند ، يادآور می شود: رسمی كه مدت ها پیش 
توسط مرحوم اكبرپور برداشته شده بود، اكنون دوباره در 
حال انجام شدن است، به گونه ای كه همین االن دو تا سه 

چادر در قبرستان برپا شده كه قرآن می خوانند.

خود سخنرانان باید مراعات کنند!

ارجمند درباره وقتی كه جلسات ترحیم از غسال خانه می 
گرفته  تعهد  مجلس،  صاحبان  از  دهد:  می  پاسخ   گیرند، 
می شود كه يك ربع مانده به جلسه بعدی، مجلس را تمام 
كنند ولی اين را هم رعايت نمی كنند! وی با تاكید بر اين 
 كه برنامه صاحب عزا را كه سازمان بهشت متقین تعیین 
را  سالن  توان  می  فقط  كند:  می  خاطرنشان  كند،  نمی 
احترامی  بی  با  جلسه  حین  كه  توان  نمی  كرد،  مديريت 
خود  باشیم.  داشته  را  سخنرانی  كردن  قطع  تقاضای 
سخنرانان بايد مراعات كنند! ارجمند درباره ساخت سالن 
بررسی هايی كه  با  برای غسال خانه می گويد:  ديگری 
داشته ايم برای 5 درصد از جلسات ترحیم استان سالن كم 
می آيد، درخواست يك سالن 18 در 45 متر داده شده و 
مجوز هم گرفته ايم و امیدواريم اجرايی شود، برنامه ديگر 
نیز اضافه كردن يك دهنه به همین سالن فعلی می باشد.

استفاده از تخته اعالنات
به جای اسراف کاغذ

جلسه  بعدی  سخنران   ، الحسین  انصار  هیئت  از  ديانی 
بود كه كالم خود را اين گونه شروع می كند: موضوعات 
مطرح شده در اين جلسه را بارها از حجت االسالم عندلیب 
سرمنبر شنیده ايم كه به زياده روی و اصراف ها اعتراض 

كرده اند. وی با يادآوری زمان مرحوم اكبرپور ، عنوان می 
كند: آن زمان فردی در مراسم تشییع كاغذ به دست می 
گرفت و نام افرادی كه آمده اند را می نوشت تا در مراسم 
سوم دعوت كنند،  خوشبختانه اين موضوع فقط با تذكرات 
سر منبر برداشته شد، و گفته شد هزينه ها در امور خیريه 
خرج شود. اكنون نیز معتقدم اگر تذكراتی مصوب و مطرح 
شود، قابل اجراست. مخصوصا كه اين روزها تاثیر پذيری از 
 فرهنگ شهرهای ديگر به خصوص تاج گل ها را داريم . 
وی درباره كاغذها و اطالعیه ها هم، پیشنهاد داد: تخته ای 
در هر جلسه ترحیم زده شود و هر اداره ای فقط يك برگ 
تسلیت بدهد و در آن نصب شود و در پايان هم نام ادارات 

و سازمان هايی كه تسلیت گفته اند را اعالم كنند.

منوی انتخاب روحانی!

سوال بعدی مطرح شده در جلسه پیرو موضوعی بود كه 
تعجب حضار را برانگیخت، “فاكتور كردن استفاده مدعوين 
روحانیان”!  منوی  “داشتن  و  بهداشتی”  های  سرويس  از 
با  فرهنگی شورای شهر  كمیسیون  رئیس  نژاد  عبدالرزاق 

شنیدن اين موضوعات بیان می كند: نبايد اين گونه رفتار 
كرد! هزينه سالن و كارگران آبدارخانه يك كنار است و بهتر 
است كه اين موضوع را نیز در سرجمع نظافت سالن ببینند. 
وی همچنین با اعتقاد بر اين كه بايد بین روحانی با تجربه و 
بی تجربه فرق باشد تاكید كرد: البته نبايد اين گونه و از سوی 
خود روحانیان نرخ گذاری ها مطرح شود. حسین پور از هیئت 
حسینی نیز عنوان می كند: در سازمان بهشت متقین منوی 

روحانی داشتند كه االن ديگر نیست!

مرحوم اکبرپور برای بازماندگان احساس 
آرامش ایجاد می کرد

اسماعیل اكبر پور فرهنگی آموزش و پرورش نیز مدعو ديگر 
جلسه بود كه پس از شنیدن اين مطالب عنوان می كند: من 
فرزند مرحوم اكبرپور هستم كه اگر االن پدرم زنده بود با 
ديدن اين وضع غسالخانه ، كفن و دفن و هزينه های سرسام 
آور، آن هم در شهر محرومی مانند بیرجند قطعا سكته می 
كرد! به گفته وی زمانی كه هزينه های هنگام مرحوم اكبرپور 
را با االن مقايسه می كنیم می بینیم حتی از تورم هم باالتر 
رفته است. كاری كه ايشان انجام دادند، در موضوعات كفن و 
دفن نبود، بلكه احساس آرامشی را برای بازماندگان ايجاد می 
كردند. اكبرپور ادامه می دهد: بايد هزينه ها به نسبت خدمات 
بازنگری شوند، قبری كه 2 تا 3 میلیون تومان پیش خريد 
می كنند، بايد كارشناسی كرد. برای مرده كه فرقی نمی كند 
قبر با سیمان معمولی دارد يا چراغ نئون،  فردی كه عزيزی را 
از دست داده آسیب پذير است و آن لحظه از احساستش سوء 
استفاده می شود و هر چه ديگران می گويند قبول می كند.

اگر روحانیان در منبر تذکر نمی دادند حاج 
آقای اکبرپور هم موفق نمی شد!

وی با تاكید بر اين كه مرحوم اكبرپور برخی بدعت ها را از 
 بین برد يادآور می شود: قبال در كنار چايی سیگار تعارف 
می كردند ، يكی از مساجدی كه اين موضوع را اولین بار 
حذف كرد، مسجد مرتضوی بود . موضوع چادرها هم همین 
گونه بود كه آن زمان برداشته شد و قطعا اگر روحانیان اين 
موضوع را در منبر به مردم تذكر نمی دادند، حاج آقای اكبرپور 
هم موفق نمی شدند. كار ديگری كه آن زمان انجام شد، در 
هنگام خواندن تلقین بود، در تلقین سوم به لحاظ روانی نبايد 
 ديگر فردی در كنار قبر باشد ، ولی االن افراد يك ساعت 

می ايستند و نمی روند.
شهادت  هنگام  كند:  می  بیان  جا  اين  در  نژاد  عبدالرزاق 
قرآن  من  برای  و  بمان  تو  علی  گفتند  زهرا)س(  حضرت 

بخوان، مردم نیز اكنون اين توجیه را دارند.
اكبرپور اما نظر وی را رد می كند و می گويد: مكان و زمان 
روايات خیلی مهم است، االن برخی عرف ها مخالف آموزه 
های ملی و دينی ما هستند، بايد به مردم در اين رابطه 
آگاهی دهیم. وی به حضور بانوان هنگام تشییع در كنار 
مردان اشاره می كند و ادامه می دهد: ديده شده كه زير 
تابوت را گرفته اند و در مقابل تذكرها هم مقاومت كرده 
اند ولی بايد حتما اين مورد را تذكر داد، حضور بانوان سر 
قبر هم بايد به موقع و جدای از زمان حضور آقايان باشد. 
او همچنین تقاضا می كند : بهشت متقین شناسنامه دار 
شود، عالوه بر آن درخواست دارم سالنی كه به نام مرحوم 
اكبرپور نام گذاری شده ديگر ننويسند سالن غسالخانه، زيرا 
كه برای وجهه شهر مناسب نیست. اكبرپور از مراسم ترحیم 
در نیشابور سخن می گويد و می افزايد: در آن جا هزينه ها 
صرف خیريه يا توانبخشی می شود و آنان نیز برای قدردانی 

از صاحب عزا دسته گلی می فرستند.

کاشت نهال به یاد هر مرحوم در قبرستان

وی همچنین پیشنهاد می دهد: مكانی در قبرستان بگذاريد 
كه به ياد هر مرحوم نهال بكاريم ، االن بهشت متقین ما را 
ياد جهنم می اندازد، ولی اين گونه به تعداد متوفیان فضای 
سبز خواهیم داشت. اين فعال اجتماعی همچنین با درخواست 
را  ادارات  به  كاغذ  اجازه چاپ  كه  اين  برای  فرمانداری  از 
ندهند، اضافه می كند: مجمع روحانیت نقش مهمی در از بین 

بردن اين خورده فرهنگ ها و بدعت ها دارد. 
اكبرپور با تاكید بر اين كه بهشت متقین سیستمی داشته 
شود،  انجام  هزينه  كمترين  با  و  آماده  كارها  كه   باشد 
می افزايد: اين گونه قطعا مردم متمايل می شوند هم از 
آنان خدمت بگیرند و هم هزينه های ترحیم را در اين جا و 
برای امور خیريه هزينه كنند. به گونه ای كه سالن جديد با 

پول خیريه ساخته شود نه پول فروش قبر ها! 

قبر پیش خرید نکنید

نماينده بهشت متقین درباره هزينه باالی خريد قبرها و هزينه 
ای كه از فرد دارای قبر و سردابه نیز گرفته می شود، بیان 
می كند: سازمان بهشت متقین فقط 69 هزار تومان بابت 
خدمات از فردی كه قبر دارد می گیرد. ارجمند همچنین تاكید 
می كند: اين كه برخی می گويند هر قبر 2 میلیون تومان 
خريداری می شود، درست نیست و اين هزينه فقط برای 
پیش خريد است ، می توانید پیش خريد نكنید! هزينه قبری 
كه همان لحظه بخواهید فقط 180 هزار تومان است. وی به 
كارهايی كه از زمان مرحوم اكبرپور تاكنون انجام شده است، 
اشاره می كند و می گويد: كل قبرستان االن بلوک بندی 
شده است، كاشت نهال در قبرستان جديد، نصب آب سرد 
كن هر 200 متر و احداث چاه اِرت برای هر كدام از جمله اين 
كارها است. در زمان حاضر حداقل ماهی 35 میلیون تومان 
برای توسعه قبرستان كار   فقط هزينه كارگر می دهیم و 
می كنیم به گونه ای كه اكنون برای 5 سال ديگر قبر داريم.

گاز، آب و برق بهشت متقین رایگان شود

اين  ديگر  نظر  صاحب  ابوالفضلی،  هیئت  از  حضرتی 
جلسه بود كه بیان می كند: به مردم اعالم كرديم برای 
پذيرايی فقط خرما بیاورند، ولی يكی از سرشناسان شهر 
با اين كه قبول كرده بود در نهايت گفت: “ میوه خريده 

ايم و نمی توان به مردم نداد!” 
مهدويان يكی از بازاريان حاضر در جلسه نیز درباره قطع 
خواستار  متقین  بهشت  مسئول  از  ها  سردكن  آب  بودن 
پیگیری شد. وی همچنین بر رعايت ساعات برگزاری مراسم 
های ترحیم تاكید می كند و می گويد: برخی از روحانیان 
بسیار وقت شناس هستند و چه خوب است سعی شود به 
عنوان مثال اتمام مراسم با ساعت مراسم تشییع و بیرون 

بردن تابوت از جلسه باشد ، نه سخنرانی!
يكی از موضوعاتی كه در اين جلسه مطرح شد و صاحب 
نظران حاضر نیز كامال با آن موافق بودند، موضوع هزينه های 
سنگین گاز، آب و برق بهشت متقین بود كه مانند مساجد كه 
برای عموم است، اين جا نیز رايگان محسوب شود. همچنین 
اعضا خواستار ادامه دار بودن اين جلسات بودند تا با انجام 
كار فرهنگی، اين آسیب ها از سطح شهر برداشته شوند. 
 قطعا نقش روحانیان در اين زمینه بسیار پر رنگ است كه 
می توانند با تذكر دادن به ساير وعاظ، مسئوالن و صاحبان 

عزا، از رواج خیلی از اين موارد جلوگیری كنند.
در پايان از مردم شريف شهر و استان خواهشمنديم نقطه نظرات 
خود را به روزنامه بفرستند تا در شماره های آتی نسبت به درج 

آنان اقدام شود.

بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید             نه به من بر سر گور و کفن آزار دهید

تشریفات آفت مجالس بزرگداشت اموات در بیرجند

)Ava.news13@gmail.com(

* نباید اجازه دهیم که عزادار عالوه بر داغ مصیبت ، دغدغه تامین پذیرایی و اسباب راحتی مهمانان را نیز داشته باشد. * اگر هزینه مراسم ترحیم در روستاها و برای 
خدمت به مردم استفاده شود، مردم نیز بیشتر راغب می شوند. * کاغذ کم است ولی مدام برای فرد متوفی کاغذ می دهند. * نماز میت به خودی خود طوالنی 
نیست، ولی برخی آن را طوالنی می خوانند، باید در این باره نیز تذکر داد! * حق تعیین تکلیف نداریم و حسینیه مال عموم مردم است، حتی انتخاب روحانی را هم بر 
عهده مردم گذاشته ایم. * برای 5 درصد از جلسات ترحیم استان سالن کم می آید. * از صاحبان عزا تعهد گرفته می شود که یک ربع مانده به جلسه بعدی، مجلس 
را تمام کنند ولی این را هم رعایت نمی کنند! * اگر االن مرحوم اکبرپور زنده بود با دیدن این وضع غسالخانه ، کفن و دفن و هزینه های سرسام آور، آن هم در شهر 
محرومی مانند بیرجند قطعا سکته می کرد! * مکان و زمان روایات خیلی مهم است، االن برخی عرف ها مخالف آموزه های ملی و دینی ما هستند. * در زمان حاضر 

بهشت متقین ما را یاد جهنم می اندازد. * قبر پیش خرید نکنید! هزینه قبری که همان لحظه بخواهید فقط 180 هزار تومان است.

عکس: کاربر
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چند درصد از گوشی های بازار رجیستری نشده اند؟

تسنیم- رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است.فاضلی با اشاره به اینکه طرح 
رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هرچه سریعتر در این طرح قرار 
بگیرند.به گفته ی وی  شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخش های مختلف مجلس ارائه شده است که برای بررسی و رفع آن، جلسه امروز با رئیس کمیسیون اصل 9۰ برگزار شده است.
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یادداشت

آئین های سنتی شب یلدا خراسان جنوبی 

بیرجند- برگزاری مراسم کف زنی، بردن هدیه 
از سوی خانواده داماد برای عروس یا به اصالح 
»شب چلگی« از جمله آیین و روسم قدیمی مردم 

خراسان جنوبی در شب یلدا است.

خواندنی ها

فلسفه گرفتن فال حافظ در شب یلدا

شب یلدا آداب و رسوم خاصی دارد که از نظر 
ما ایرانیان انجام دادن این آداب و رسوم به نوعی 
خوش یمن است. یکی از آداب شب یلدا گرفتن 
مقاله  این  در  آسمونی  در  که  است  حافظ  فال 
فلسفه گرفتن فال حافظ و حافظ خوانی در شب 

یلدا را برای شما عزیزان بیان می کند.
یکی از رسم های شب یلدا، »فال حافظ گرفتن« 
است اگر رسم ها و آیین های دیگر یلدا را میراثی از 
فرهنگ چند هزار ساله بدانیم ولی فال حافظ گرفتن 
)جشن  سیزه شو«  »تیرماه  در  نیز  و  یلدا  در شب 
رسم  به  اخیر  های  سده  در  مازندران(  در  تیرگان 
های شب یلدا افزوده شده است. شاهنامه خوانی و 
قصه گویی پدربزرگ و مادربزرگ دور کرسی برای 
کوچکترها نیز از آیین های یلدا است که خاطرات 

شیرینی برای بزرگسالی آنها فراهم می آورد.
فال شب یلدا:

»زمستان دو چله به اسم چله بزرگه و چله کوچکه 
داشت که چله بزرگه از اول دی تا دهم بهمن بود 
سرما  )حّدت(  تک  کشیده،  دزده  نفس  زمین  که 
می شکست و از آن به بعد، تا آخر بهمن که چله 
کوچک بوده می گفتند کاری که چله بزرگه نکرده 
چله کوچکه می کند و چله کوچکه گفته اگر پشتم 
به بهار نبود بچه را در قنداق خشک می کردم و 
تقریبا به همین صورت هم بود و هرگز سرمای چله 
بزرگه به پای سرمای چله کوچکه نمی رسید و با تمام 
شدن چله کوچکه هم بود که فقرا می گفتند زمستان 
تمام شد و روسیاهی به ذغال ماند و غم سرما و عدم 
استطاعت تهیه خاکه ذغال را فراموش می کردند که 
پشتش به بهار می باشد. و شب اول چله بزرگه یا 
شب یلدا که »بلندترین شب سال« بود هر دسته 
از خویش و اقارب و همسایه شب نشینی گرفته 
در آن بساط سور و سات از آجیل و شیرینی و 
میوه و مخصوصا هندوانه و انار و خربزه فراهم 
کرده، دور هم جمع شده به خوشگذرانی و شب 
زنده داری و گرفتن فال حافظ می پرداختند، و 
در این شب بود که می گفتند با خوردنی های 
سفره  پای  های  خوراکی  مثل  یلدا،  شب  سفره 
و  سرد  توانند  می  را  گرم  طبیعت  سین  هفت 
طبیعت سرد خود را گرم بکنند. به این صورت 
و  هندوانه  برند  رنج می  مزاج  از گرمی  اگر  که 
و  توت  شوند  می  ناراحت  سردی  از  اگر  و  انار 
کشمش و خرما و مثل آن بخورند و تا سحر آن 
که گفت و شنید و بگو و بخند می کردند. بگو 
و بخند و دور هم جمع شدنی که مربوط به شب 
یلدا و مثل آن نبوده، از هر فرصت و بهانه برای 
به وجود آوردن آن استفاده می کردند. بعد از آن 
اهمن و بهمن و پس از آن سرما پیر زن بود که 

سه دهه اسفند را در بر می گرفت.
بودند  زمستان  برادر  دو  که  بهمن  و  اهمن 
با  همه  عهده  بهمن،  و  »اهمن  گفتند  می  و 
های  چله  و  زمستان  که  کاری  هر  یعنی  من« 
در  ما  را  همه  تالفی  و  کرده  ما  اند  نکرده  آن 
بود که می  آن  پیر زن هم  آوریم، و سرما  می 
زنی  پیر  )ص(  رسول  حضرت  زمان  در  گفتند 
شتری داشت که مست شده بود و نزد حضرت 
شکایت می برد که زمستان تمام شد و شتر من 
مست، یعنی فهل گیر یا فهل ده نشده است و 
اضافه  زمستان  به  روز  ده  فرموده  دعا  حضرت 
سرمای  و  کند،  می  برگشت  آن  سرمای  شده 
دیگری هم به مدت ده روز از اول نوروز تا دهم 
آن بود که آن را هم سرما گل سرخ می گفتند.«

دخترونه زنونه 

عکاسخونه 

 مهر- تنور بازار خریدهای یلدایی امسال آبستن بی رونقی 
است و سبدهای حصیری پر زرق و برق مغازه های آجیل 
فروشی گویا فقط به ویترینی برای تماشای مردمی مبدل 

شده که قدرت خرید ندارند.
 »یلدا« در فرهنگ ایران باستان، سپری شدن بلندترین 
شب سال و پس از آن افزوده شدن بر مدت زمان روزهای 
آتی است و مردم ایران این شب را از غروب آفتاب آخرین روز 
از آذرماه تا طلوع نخستین روز از دی ماه جشن می گیرند و 

نقل افسانه و حافظ خوانی در این شب مرسوم است.

طبق آئین و رسوم برجا مانده، مردم ایران در این شب 
در محفلی گرد هم آمده و اقدام به برگزاری جشنی فاخر 
پذیرایی  شدن  فراهم  و  بخشی  زینت  برای  و  کنند  می 
مطلوب، عالوه بر پخت غذایی فاخر، سایر اقالم خوراکی 
مانند آجیل و میوه هایی مانند کدو، هندوانه، انار و غیره نیز 

خریداری می شود.
فرا رسیدن ایامی همچون شب یلدا همواره برای صاحبان 
فروشگاه های آجیل، شیرینی سراها و بازارهای میوه فرصتی 
مطلوب و درآمدساز است و به زبانی عامیانه تر باید گفت که 
در این ایام بازار کاسبی این افراد گرم و پر تحرک می شود. 
ازدحام جمعیت در بازار و خیابان های شهر، نشان از اشتیاق و 

تقالی مردم برای تهیه و خرید اقالم مورد نیاز دارد.
به سرکشی  یلدای سال 9۶،  فرارسیدن شب  آستانه  در 
از بازار و نظاره مغازه های آجیل فروشی، میوه فروشی و... 
که می روی، علی رغم تمام اشتیاقی که در دل مردم این 
سرزمین برای فرارسیدن یلدا و پایان خزان وجود دارد، جنب و 

جوش خیره کننده و آنچنانی دیده نمی شود.
امسال در آستانه یلدا، فروشگاه های خلوت و نبود ازدحام 
جمعیت در مغازه های مربوطه بسی سوال برانگیز است که 
خبرنگار مهر به بررسی این مساله در پرس و جو از مردم و 

برخی از فروشندگان پرداخت.

رکود در بازار شب یلدا
 با وجود عدم تغییر چشمگیر قیمت ها

صاحب یک فروشگاه آجیل در در گفت و گو با خبرنگار 
توان  کاهش  از  ناشی  موجود  شرایط  داشت:  اظهار  مهر 
خرید مردم است اما میزان تهیه اجناس برای فروشگاه و 
حتی قیمت اقالمی که وارد      می شوند، چندان تغییری 

نکرده است.
وارد             اقالم مصرفی که  از  برخی  قیمت  افزود:  جعفری 
می شوند مانند پسته همراه با نوسانات بازار دچار تغییراتی      
قیمتی  با  تقریبا  مردم  اقالم مصرفی  سایر  اما  شود،  می 
عرضه  گذشته  های  سال  از  تفاوت  اندکی  با  و  متعادل 
به سبب  یلدا  داخلی شب  اقالم  کرد:  بیان  می شود.وی 
ارگانیک بودن از کیفیت باالتری نسبت به اقالم وارداتی 
برخوردارند و طعم بهتر و قیمت کمتری دارند که همین 
مساله در توازن با صرفه اقتصادی مردم سبب استقبال و 

خرید کاالی ایرانی توسط آنها شده است.
قیمت برخی از اقالم مصرفی که وارد می شوند مانند پسته 

همراه با نوسانات بازار دچار تغییراتی می شود، اما سایر اقالم 
مصرفی مردم تقریبا با قیمتی متعادل و با اندکی تفاوت از سال 

های گذشته عرضه می شود
در ادامه به فروشگاهی بزرگ، مجلل و دارای سابقه در 
شهر رفتیم و از صاحب این فروشگاه سوال شد که میزان 
خرید و فروش اقالم مصرفی فروشگاه در آستانه یلدا چه 
تغییری کرده که وی در پاسخ اینگونه گفت: امسال در برخی 
اقالم شب یلدا حتی با کاهش قیمت مواجه هستیم، به طور 
مثال سال گذشته قیمت تخمه ژاپنی به ازای هر یک کیلوگرم 

۳۲ هزار تومان بود اما امسال این قیمت به هر کیلو ۲۷ هزار 
تومان کاهش یافته است.

فعالیت تعزیرات در این ایام باید منصفانه و عادالنه انجام 
گیرد و این مجموعه بازرسی های خود را تنها به ایامی مانند 
یلدا، عید و سایر مناسبت های ویژه موکول نکند زیرا فعالیت 
به  اینگونه مناسبت ها  به  اقالم مربوط  در عرصه فروش 
صورت رقابتی انجام می شود و همین مساله مانعی برای 

تغییرات قیمت ها خارج از عرف است.

حقوق های معوق چندماهه
 و کاهش قدرت خرید مردم

در صحبت خبرنگار مهر با مشتریان فروشگاه های ارائه 
کننده اقالم شب یلدا، خانمی جوان که چند کیسه سبک و 
کوچک از خریدهایش در دست داشت، گفت: سال گذشته با 
همین میزان از پولی که هزینه کرده ام، دو برابر خریدهای 
قیمت  افزایش  بر  عالوه  امسال  اما  دادم  انجام  را  امسال 
اجناس، پولی برای خرید به همان اندازه همیشگی را نداریم.

افراد بسیاری را می شناسم که همانند من و خانواده ام 
حقوق معوق چندماهه دارند، یلدا زمانی معنای عید می دهد 

که پول هم درون سفره خانواده باشد
این شخص تاخیر و تعویق در پرداخت حقوق سرپرستان 
مردم  قدرت خرید  کاهش  عامل  ترین  اصلی  را  خانواده 
افراد بسیاری را می  دانست و ادامه داد: در همین شهر 
شناسم که همانند من و خانواده ام حقوق معوق چندماهه 
خرید  برای  پولی  نیز  آن  دریافت  از  پس  البته  و  دارند 
اینگونه اقالم باقی نمی ماند، به طور خالصه یلدا زمانی 
معنای عید می دهد که پول هم درون سفره خانواده باشد.
ها  فروشی  میوه  از  یکی  در  میانسالی  مرد 

مورد  در  وی  بود،  کدو  و  انار  خرید  مشغول 
گفت:  خود  خرید  قدرت  و  داده  انجام  که  خریدی 
گذران  برای  فقط  کنم  می  دریافت  که  مستمری 
توان  نمی  اما  است  کافی  زندگی  عادی  امور 
نادیده  را  آن  یا  و  نکرد  خرید  مواقعی  چنین  در 
دارند. انتظاراتی  فرزندان  و  خانواده  چراکه  گرفت، 
وی ادامه داد: علی رغم اینکه سه شب تا یلدا باقی مانده 
خرید یلدای هر ساله ام را انجام نداده ام و در تالش هستم 
بتوانم خریدی اندک انجام دهم تا سفره یلدای خانواده را خالی 

از آنچه که مرسوم است نگذارم.

افزایش قیمت اقالم شب یلدا 
در سال جاری غیرمتعارف نیست

نوروزی، نائب رئیس اتاق اصناف در گفت و گو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اینکه افزایش قیمت اقالم شب یلدا در سال 
جاری غیرمتعارف نیست، اظهار داشت: تیم های بازرسی 
اصناف از چند روز گذشته حضور فعالی در سطح بازار دارند و 
در حال بازرسی خرید و فروش صنف های مربوطه هستند و 
گزارش های ارائه شده و مشاهده شده بیانگر آرام بودن جو 

بازار است.اقالم بازار برای شب یلدا با سهمیه دولتی وارد 
چرخه عرضه نمی شود که بتوانیم آمار دقیقی از میزان آن 
ارائه دهیم، بلکه میزان عرضه و تقاضای بازار تعیین کننده 

حجم و مقدار اقالم مورد نیاز است
وی افزود: تخلفات توسط بازرسان اصناف مورد بررسی قرار 
می گیرد و اگر هر واحد صنفی در ایام اجرای طرح نظارتی 
ویژه یلدا تخلفی داشته باشد، پس از تنظیم گزارش به اداره 

کل تعزیرات حکومتی معرفی می شود.
نوروزی تصریح کرد: نرخ اقالم مورد نیاز برای شب یلدا با 
روندی رقابتی تعیین شده و درحال حاضر بازار دارای شرایطی 
آرام است و حتی برخی از فروشگاه ها به سبب وجود رکود 
در کسب و کار، فروش های ویژه نیز برقرار کرده اند و اقالم 
را با قیمت های کمتری ارائه می دهند و در کنار این اماکن 

فروشگاه های بزرگ نیز به کمک تنظیم بازار آمده اند.

قیمت اقالم وارداتی شب یلدا
 امسال افزایش داشته است

وی افزود: افزایش حقوق اقشار مختلف به قدری نبوده 
که با افزایش قیمت های بازار از ناحیه عرضه کاال و خدمات 
ناشی از تورم برابری کند و نبود توازن میان تورم و افزایش 

حقوق دلیل رکود در بازار شب یلدا است.
برخی اقالم شب یلدا وارداتی هستند که هزینه گمرکی 
سبب افزایش نرخ آنها شده، دولت اگر بخواهد رفاه مردم 
را در نظر بگیرد باید نرخ گمرکی اینگونه اقالم را کاهش 
دهد تا به نفع مردم عمل کرده باشد.نوروزی اضافه کرد: 
تولیدات  از  ها  فروشگاه  در  شده  توزیع  پسته  عمده 
اقالم  از  دیگر  بسیاری  بگوییم  باید  و  است  داخلی 
برخی  مقابل  در  اما  هستند  داخل  تولید  شده  توزیع 
سبب  گمرکی  هزینه  که  هستند  وارداتی  کاالها 
افزایش نرخ آنها شده و دولت اگر بخواهد رفاه مردم 
را  اقالم  اینگونه  گمرکی  نرخ  باید  بگیرد  نظر  در  را 

تا به نفع مردم عمل کرده باشد. کاهش دهد 
نائب رئیس اتاق اصناف بیان داشت: اتاق اصناف نمی 
تواند گرانی را کنترل کند، زیرا عرضه کنندگان کاالهای 
فروش  به  نسبت  شده  تعیین  نامه  نرخ  براساس  صنفی 
اقالم اقدام می کند و سود مشخصی بر قیمت خریداری 
شده اقالم اعمال می کند اما اگر مردم شاهد ارائه کاالیی 
با قیمت نامتعارف باشند می توانند گزارشات خود را ارائه 
دهند و در سریعترین زمان ممکن به این موارد رسیدگی 
توانند  اتاق اصناف است که مردم می  با  می شود.مردم 
در صورت شکایت از واحدهای صنفی و یا توزیع جنس 
نامرغوب و گرانفروشی گزارش خود را به صورت تلفنی 

ارائه دهند تا به آن رسیدگی شود.
بازار شب  به نظر می رسد آنچه که امسال رکود را در 
یلدا رقم زده، افزایش چشمگیر قیمت های اقالم داخلی و 
وارداتی نیست، بلکه این رکود ناشی از کاهش قدرت و توان 
خرید مردم است که این مساله نیز از عوامل مختلفی از جمله 
مشکالت اقتصادی و معیشتی، بیکاری، حقوق های معوقه 
و سایر مشکالت اقتصادی ناشی می شود که رنگ و بوی 

شادی و گرمی شب یلدا را زمستانی و سرد کرده است.

مسجد جامع هندواالن،عکاس:اعتماد مقدم  جواد طریقی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

موضوع انشا:
 شب یلدا خود را 
چگونه می گذرانید؟
* محمدپور

شب یلدا، شب خیلی خوبی است. ما توی این شب 
آن قدر میوه می خوریم که شکم های مان باد می کند. 
انار و پرتقال و موز و هندوانه و آجیل و شیرینی و 
همه چیز پیدا می شود. من نمی دانم مامان این ظرف 
آجیل را از عید نوروز تا االن کجا قایم کرده بوده که 
توی این شب یکهو سر و کله اش پیدا می شود. من 
هیچ وقت جای دو چیز را نتوانستم توی خانه مان 
پیدا کنم:1- آجیل هایی که مامان قایم می کند. ۲- 
جوراب هایم که خودم قایم می کنم. اولی را مامان 
هیچ وقت لو نمی دهد اما دومی را همیشه با جمله ی 
»همون جا تو کشوئه« جواب داده و خودش می آید 
جوراب غیب شده را ظاهر می کند. ماماِن من برای 
همه ی  شب  این  در  است.تازه  جادوگری  خودش 
خاله ها و دایی ها و عموها و عمه های من هم می ریزند 
توی خانه ما چون بابا بزرِگ من، بزرگ فامیل است 
و توی خانه ما زندگی می کند. بعد که مهمان ها جمع 
می شوند، بحث و گفتگوی باباِی من با شوهر عمه ها 
و شوهر خاله ها و دایی ها و عموها از مسئله آلودگی 
برنت دریای  تا فروش نفت  ترافیک گرفته  هوا و 
شمال )اسمش را از یکی از عموهای روزنامه خوانم یاد 
گرفته ام( ادامه پیدا می کند. همچنین آن ها برای حل 
مشکل گرانی کشور پیشنهادهایی به هم می دهند. 
البته یکی از شوهر عمه هایم خیلی توی بحث شان 
شرکت نمی کند و فقط بین هر مشت تخمه جاپنی 
که می شکند عادت دارد یک بار بگوید: »شما ساده اید 
است!«در جمعی  کار خودشان  این ها همه اش  ها! 
کمی آن طرف تر هم مامانم با خاله ها و زن دایی ها 
و عمه ها معموال بر سر ارتفاع بینی عروس فالنی با 
هم اختالف شان می افتد و یکی از خاله هایم آدرس 
جدیدترین محل های کاشت دماغ و سرباال کردن 
ناخن )یا شاید جابجا نوشته باشم!( را به بقیه می دهد. 
همچنین یکی از زن دایی هایم از همه دعوت می کند 
که به کمپین یک شب یلدا بدون موبایل بپیوندند و به 
همین دلیل یکی دو ساعت فقط مشغول موبایل شان 
می شوند که این مطلب را برای این گروه و آن گروه 
بفرستند.در پایان که همه چیز را خوردند و تمام شد 
تازه هندوانه را می آورند جلوی شان می گذارند. قبالها 
این طور بود که بابا هندوانه را می آورد نیم ساعت 
با شوهرعمه بر سر شیرین بودن یا نبودنش بحث 
می کردند و این که باید صدای طبل بدهد یا تیمپو. 
بعد هم قاچ شتری ازش می گرفتند. اما جدیدا مامان 
یاد گرفته هندوانه را شبیه گل رز درست می کند و 
کال دیگر این بحث ها از بین رفته است.خالصه که 
در این شب به ما خیلی خوش می گذرد و همه شاد و 
خوشحال هستیم، فقط دلم برای بابا بزرگ می سوزد 
حرف  باهاش  کسی  و  می نشیند  گوشه  یک  که 
نمی زند. بابا بزرگ چندسالی هست که خوب نمی تواند 
حرف بزند، بابا می گوید که او سکته کرده و یک طرف 
بدنش از کار افتاده است. آخر شب هم همه می روند 
سراغ کار و زندگی شان و من می مانم و صبح فردا 
که باید مدرسه بروم و تکلیف هایی که انجام نداده ام!

تنور بازار شب یلدا  زمستانی است

یلدا را با خاطرات کودکان درآمیزید

فردا- از آن جایی که آداب و رسوم، رنگ زندگی 
را تغییر می دهد و یکی از مهم ترین راه های حفظ این 
رسوم، انتقال آن ها به نسل بعد است و با توجه به اینکه 
حافظه کودکی در حفظ خاطرات، اثری چشم گیر دارد، 
بر آن شدیم تا نوآوری کرده و این بار در گروه مد 
و لباس، به این شب خاص و راه هایی برای پر رنگ 
کردن آن در ذهن کودکان با لباس های یادآور خاطره 
این شب بپردازیم.شب یلدا، یکی از مهم ترین شب های 
آئینی ما ایرانیان است. میراث کهنی که »شب چلّه« 
نیز نامیده می شود. این شب هم می تواند درست مانند 
نوروز که حال و هوایی دیگر دارد، رنگ اصیل تری به 
خود بگیرد و البته به خاطر وجود میوه های نمادین و 
بودن میان دو فصل پر نشانه، قابلیت طراحی  های 
خاص به ویژه برای کودکان را دارد. از آن جایی که 
آداب و رسوم، رنگ زندگی را تغییر می دهد و یکی 
از مهم ترین راه های حفظ این رسوم، انتقال آن ها به 
نسل بعد است و با توجه به اینکه حافظه کودکی در 

حفظ خاطرات، اثری چشم گیر دارد، بر آن شدیم تا 
نوآوری کرده و این بار در گروه مد و لباس، به این 
شب خاص و راه هایی برای پر رنگ کردن آن در ذهن 
کودکان با لباس های یادآور خاطره این شب بپردازیم. 
این یادداشت گامی کوچک برای رنگ بخشیدن به 
دنیای کودکان شماست. دنیایی به رنگ شب یلدا. اما 

نه به تیره گی و سیاهی.
نماد زمستان:شب یلدا در واقع نماد آغاز فصل 
لباس های  که  طبیعی ست  پس  است  زمستان 
حضور  معرف  که  باشند  جنسی  از  باید  موردنظر 
کمک  کودکان  به  انتخاب  این  باشد.  نو  فصل 
می کند تا به استقبال پوشش گرم تر بروند و درک 

بهتری از آغاز فصل سرما داشته باشند.
لوازم جانبی، تغییرات کوچک:تکمیل کننده کار شما 
که طراح مد فرزندتان هستید نیز مهم است. استفاده 
از کاله های کاغذی، تل و گل سرهای دخترانه، جوراب 
های طرح زمستانی و غیره که مزین به نمادهای شب 
یلداست، می تواند سلیقه شما را قاب بگیرد. پایان بندی 
صحیح کار، نمایانگر ذوق شماست.یلدای شما خوش و 

روشن. قد آرزوهایتان به بلندای یلدا.



زوجهاییکهحرفهایجروبحثمیکنند...

 در هر رابطه ای زمان هایی هست که اوضاع خوب پیش 
نمی رود. ماه عسل احتماال خیلی وقت پیش تمام شده 
و طبیعی است که گهگاه جر و بحث هایی با همسرتان 
بکنید چون واقعا اجتناب ناپذیر است. هیچ زوجی کامل 

و صد در صد نیست یا تمام وقت شاد و راضی نیست.
 اگر بتوانید عادت های زوج هایی که منصفانه با هم دعوا 
می  کنند یاد بگیرید، می توانید هنگام جر و بجث و دعوا با 
همسرتان، به راحتی آنچه در ذهن دارید به زبان بیاورید، 
شکایت و نارضایتی تان را مطرح کنید و با هم تالش 
کنید تا اشتباهات را اصالح کنید؛ اینها نتایج درست و 
سالم یک دعوای درست و منصفانه هستند. طبق نظر 
کارشناسان، دعوا و بحث با همسر هیچ ایرادی ندارد 
از  است. خیلی  رابطه  سالم  از یک  واقع بخشی  در  و 
افراد فکر می کنند دعوا کردن نشانه ی یک رابطه ی بد 
است اما دعوا کردن تا زمانی که انصاف را رعایت کنید، 
طبیعی است. جایگزین جر و بحث، سرکوب خشم در 
درون است و این شما را به جایی نمی رساند، مخصوصا 
در زندگی مشترک. خیلی مهم است که با همسرتان 
اینکه  جای  به  دعوا.  زمان  حتی  کنید  رفتار  منصفانه 
زودتر  کنید، هر چه  پنهان  را  نارضایتی خود  و  خشم 
اجازه ی بروز به آن بدهید بهتر است. روراست بودن با 
همسرتان و رفتارهایی که باعث شده احساس ناراحتی 
بکنید، کلید یک رابطه ی محکم است. منصفانه بروز 
دادن عصبانیت، برای سالمت رابطه بسیار اهمیت دارد. 
پس این بار اگر احساس کردید دعوا و بحثی در پیش 
داریدمکان مناسبی را برای مشاجره کردن انتخاب کنید. 
دعوا  قبلی  برنامه ی  با  هم  همیشه  که  است  درست 
اما می توانید  انتخاب کنید،  را  نمی کنید که مکان آن 
این را درک کنید که وسط فروشگاه یا محوطه ی باز 

آپارتمان جای مناسبی برای دعوا کردن نیست.

پیرمردی با پسر ، عروس و نوه اش در خانه ای زندگی می 
کرد. چشمهای پیرمرد ضعیف شده بود و خوب نمی دید. 
گوشهایش ضعیف شده بود و خوب نمی شنید، زانوهایش 
هم موقع راه رفتن می لرزید. وقتی که سر میز غذا می 
 نشست از ضعف و پیری قاشق در دستش می لرزید

 و غذا روی میز می ریخت. هر بار پسر و عروسش با 
دیدن غذا خوردن او حالشان بد می شد. تا اینکه روزی 
تصمیم گرفتند پدربزرگ درگوشه ای پشت اجاق بنشیند 
و آنجا غذایش را بخورد.از آن روز غذای پیرمرد را در 
یک کاسه کوچک و گلی می ریختند. غذای او آنقدر 
نتیجه وقتی  کم بود که هیچ وقت سیر نمی شد. در 
 که غذایش تمام می شد با حسرت به میز نگاه می کرد 
و چشمهایش از اشک پر می شد.روزی لرزش دست 
پیرمرد به حدی بود که کاسه از دستش افتاد و شکست. 
او زد؛  ناراحت شد و حرفهای زشتی به  عروس جوان 
از آن روز  ولی پیرمرد چیزی نگفت و فقط آه کشید. 
برای پیرمرد یک کاسه چوبی بی ارزش خریدند.روزی 
زن و شوهر نشسته بودند و با هم حرف می زدند، پسر 
کوچولوی آنها چند تکه تخته روی زمین گذاشته بود و 
سعی می کرد آنها را به هم وصل کند.پدر پرسید:چکار 
می کنی پسرم؟ پسر جواب داد: می خواهم یک کاسه 
چوبی درست کنم تا وقتی که تو و مادر پیر شدید؛ غذای 

شما را توی آن بریزم و جلویتان بگذارم.

نسبت سطح بال زنبور به بدن او، بسیار کم است
با توجه به قوانین آیرودینامیک، پرواز ممکن نیست

اما زنبور این را نمی داند و پرواز می کند

علت موفقیت آدم های موفق این است که 
خرد خود را در کوره های ناکامی پیدا کرده اند 

خرد حاصل از کامیابی بسیار اندک است

در خود کشاندی آسمان را بادبان را
حتی ندادی فرصت رنگین کمان را

می خواستی از خون من دستی بشویی
در برکه رقصاندی تمام ماهیان را

استقامت رودخانه دل صخره ای را می شکافد
نه به خاطر قدرتش!

بلکه به خاطر پایداریش!

الهی!  ای دور از نظر و ای نیکو حضر و ای نیکوکار 
نیک منظر..ای دلیل هر برگشته و ای راهنمای هر 
سرگشته.. ای چاره ساز هر بیچاره و ای آرنده هر آواره

 دست ما گیر ای بخشنده بخشاینده...

دارند،  کار  افراد مختلفی سرو  با  روزه  روان شناسان هر 
افرادی که بعضی از آن ها ضعیف و بعضی آن قدر قوی 
هستند که علیرغم تمام نامالیمات زندگی تصمیم گرفته 
و  بایستند  مختلف  مسایل  برابر  در  کوهی  مانند  تا  اند 
مقاومت کنند. اگر به یک متخصص تغذیه مراجعه کنید تا 
وزنتان را پایین بیاورید و متخصص تغذیه به شما بگوید: 
باید سبزیجات بیشتری بخورید اما نگوید که باید هله و 
هوله و غذاهای ناسالم را کنار بگذارید، احتماال هیچ وقت 
موفق نخواهید شد. ذهن قوی هم دقیقا به همین صورت 
است که برای داشتن آن باید عادت های خوبتان را قوی 
تر کنید و در کنار آن از عادت های بد و غلط دوری کنید 

تا بتوانید به موفقیت برسید.

همه ماهیچه هایتان را در باشگاه نسازید: شاید 
احساس  دهید،  می  انجام  را  اشتباه  کار  یک  که  وقتی 
تان بدنی  واکنشی  ترین  طبیعی  و  بهترین   ناراحتی 

 باشد اما این که بخواهید خودتان را بسیار سرزنش کنید به 
این معناست که دارید کاری که کرده اید را بیش از اندازه 
بزرگ می کنید و در آخر هم فقط سختی اش مال خودتان 
است و بس. این کاری است که افرادی با ذهن قوی انجام 
نمی دهند، آن ها به جای تاسف خوردن به حال خودشان 

سعی می کنند از اشتباهاتشان درس بگیرند.

آن ها قدرتشان را نشان نمی دهند: اگر با مدیر 

بداخالق و بی منطقی کار می کنید که مدام باعث می شود 
تا حس بدی داشته باشید، احتماال شما هم ناراحتی تان را 
به گونه ای به او نشان می دهید و یا اگر مجبور هستید تا به 
خانه کسی که احساس خوبی ندارید بروید، آن را در رفتارتان 
به او نشان می دهید. اما دست نگه دارید، افراد قوی دقیقا 
می دانند که باید روی قدرت و احساساستشان کنترل داشته 
باشند و مانند چشمه ی خودجوش مدام آن را بیرون نریزند!

ترسناک  تغییر همیشه  تغییر نمی ترسند:  از  آن ها 
کار  آن  اگر  که  ندارد  وجود  ضمانتی  هیچ  که  چرا  است 
داشته  تان  زندگی  در  ثاثیری  دهید،  انجام  را  متفاوت 
تر قوی  از  تغییرات  از  دوری  که  باشد  یادتان  اما   باشد. 

 شدن و بهتر شدن شما جلوگیری می کند و مانع پیشرفت شما 
می شود. این یک واقعیت است که انسانی که ریسک های 
بزرگی نکند باید قبول کند که همیشه در همان نقطه ای که 
هست باقی خواهد ماند، هیچ وقت از تغییر نهراسید، اگر الزم 
می دانید تا شغلتان را عوض کنید، اگر الزم می بینید تا اخالق 

خاصی را در پیش بگیرید و یا وارد کار خاصی شوید، بجنبید.

همه  داشتن  نگه  خوشحال  دنبال  ها  آن 
شما  احساسات  کنترل  توانایی  دیگر  افراد  نیستند: 
را ندارند و شما هم توانایی کنترل احساساست آن ها را 
ندارید و همیشه این جمله را با خودتان تکرار کنید: این 
دارید. نگه  راضی  را  دیگران  که  نیست  شما  ی   وظیفه 

 اگر بخواهید سعی کنید که دیگران را راضی نگه دارید 
باعث می شوید تا ارزش های خودتان را زیر پا بگذارید و 
خیلی زود تبدیل به آدمی می شوید که زندگی اش وابسته 
به نگاه ها و عقاید دیگران است. مطمئنا این را نمی خواهید 

درست است؟ ذهن قوی تن به چنین چیزی نمی دهد.

روی مسائلی که کنترلی روی آن ندارند تمرکز 
و  هستند  محدودی  منابع  انرژی  و  زمان  کنند:  نمی 
را به مسائلی اختصاص دهید که  این دو  مهم است که 
نمی  اگر  باشید.  داشته  کنترلی  ها  آن  روی  توانید  می 
توانید می  ولی  کنید،  جلوگیری  طوفان  وقوع  از   توانید 

 خودتان را برای آن آماده کنید.

آن ها از ریسک های محاسبه شده نمی ترسند: 
اگر چیزی ترسناک است لزوما به معنای این نیست که 
تان منطق  با  را  احساساستان  بتوانید  اگر  است.   ریسکی 
 تراز کنید، در محاسبه ریسک ها هم موفق خواهید بود. البته 
در این دنیا هم ریسک بد وجود دارد که آخر و عاقبت آن 
مشخص است و هم ریسکی خوب و منظور ما ریسک خوب 
 است و انجام ریسک های مثبت به شما کمک می کند

 تا به نهایت پتانسیل درونی تان پی ببرید.

آن ها در گذشته زندگی نمی کنند: اگر چه درس 
گرفتن از گذشته نکته مثبتی است اما این که بخواهید در 

گذشته زندگی کنید، اصال خوب نیست و باعث عقب کشیدن 
شما می شود. یاد بگیرید که در زمان حال است که می توانید 

کاری برای بهتر شدن انجام بدهید، گذشته گذشته است.

تکرار  بار  و چند  را چندین  اشتباه  ها یک  آن 
نگاهی  نیم  است  قرار  که  اگر  است  بهتر  کنند:  نمی 
به گذشته داشته باشید، وقتتان را برای درس گرفتن از 
اشتباهاتی که در گذشته انجام داده اید بگذارید نه این 

که بخواهید روی آن ها سرپوش بگذارید.

خشم  اظهار  دیگران  های  موفقیت  از  ها  آن 
نفرت نمی کنند: احتماال همه ما در زندگی مان با 
ناراحت  از موفقیت هایمان  ایم که  افرادی روبرو شده 
اند.  نیاورده  زبان  بر  مستقیم  را  آن  اگر  حتی  اند  شده 
چرا؟ چون آن ها خودشان را با شما مقایسه می کنند 
و اگر شما هم خودتان را با کسی مقایسه کنید، دست 
آخر باعث خشم حتی نفرت به طرف مقابل می شود. 
یادتان باشد، تنها شخصی که شما حق مقایسه خودتان 

را با او دارید، خود دیروزی تان هستید.

آن ها می دانند که دنیا به آن ها بدهکار نیست: 
افرادی که ذهن قوی دارند تمام سعی و تالششان را در 
همه کارها می کنند بدون این که از شخصی یا حتی از 

دنیا اننتظار برگرداندن کارشان را داشته باشند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

این است  خدا پروردگار شما ]که[ آفریننده هر چیزی است  خدایی جز او نیست پس 
چگونه ]از او[ بازگردانیده می  شوید. سوره غافر آیه 62

حدیث روز  

امام صادق)ع( فرمود: 
هر دعایی که از خدای عزوجل خواسته می شود، به آسمان راه ندارد تا اینکه بر محمد و آل محمد)ص( صلوات فرستاده شود.

سبک زندگی

کارهایی که افراد قوی از آن دوری می کنند
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6892
8513

8
17

54
725

6
9256
4716

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3960                        

796513482

321684957

854927316

912345768

683279145

475168293

567431829

248796531

139852674

جدول سودوکو فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی به صورت نقد و اقساط به فروش 

می رسد.    09158254172

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص
سالن زیبایی واقع در مدرس

  با کلیه لوازم و تجهیزات
  به صورت کلی و جزیی به فروش
 می رسد در صورت تمایل ملک 

هم اجاره داده می شود. 
مناسب جهت سالن )ساعت تماس عصرها(

09017866642

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خالتــور                                ثبت با سند برابر است                 
18:151516:3020:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
س

آدر

3222213
ن: 4

تلف

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه

بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

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

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

09157213571 - صالحی منش

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

سمسـاری صـادق 
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه 

خریداریم. 09380160779
 09151641464 - علی آبادی

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

به یک نانوای ماهر تنوری پز سنتی 
)خانم( نیازمندیم.

مرکز توانمندسازی زنان و دختران 
سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها

32227095
فروشگـاه 

پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، 

تبلت و سیستم 
) ارسال رایگان 

 به سراسر استان( 
بیرجند- بیست متری اول 

شرقی مدرس، پالک 16
09357787955 سلطانی

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزا از 3500 تا 20 هزار تومـان
آماده عقد قرارداد با ارگان های 

دولتی و خصوصی
با نازل ترین قیمت

انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  3
32345550-09158619030

حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 
 علـی آبادی 
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تیم رول بال خراسان جنوبی بر تیم تهران غلبه کرد

در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی اسکیت رول بال آقایان کشور تیم 
بازی  پیدا کرد.   ارزشی دست  با  پیروزی  به  طبس در مقابل تهران 
افتتاحیه مرحله برگشت هشتمین دوره از مسابقات قهرمانی رول بال 
و  جنوبی  خراسان  نماینده های  بین  گذشته  روز  صبح  کشور  آقایان 
تهران در سالن خارآبادی شهر بادرود اصفهان برگزار شد.در این دوره 
از مسابقات تیم رول بال طبس خراسان جنوبی در نخستین حضور خود 
موفق شد در رقابتی سخت، با نتیجه ۵ بر ۴  از سد حریف قدرتمند 
خود سروش اسکیت تهران عبور کند.  داوران خراسان جنوبی نیز در 
لیگ رول بال کشور حضور دارند. گفتنی است؛ بازی رول بال در دو 

زمان نیم ساعته برگزار می گردد.

کسب مدال برنز توسط تکواندوکار بیرجندی

تکواندوکار بیرجندی مدال برنز دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان )امید( 
کشور را از آن خود کرد. آقای مرتضی خنگی در دومین دوره مسابقات 
قهرمانی جوانان )امید( کشور کسب مدال برنز توسط تکواندوکار بیرجندی 
با کسب مقام سوم مدال برنز را به گردن آویخت.این دوره از مسابقات از 

۲۶ آذر به مدت سه روز به میزبانی خراسان رضوی شهر مشهد برگزار شد.

صعود استقالل به نیمه نهایی

 ایرنا - تیم فوتبال استقالل تهران با برتری قاطع 3 بر صفر مقابل ایران 
جوان بوشهر به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های کشور صعود 
کرد. روز گذشته در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
باشگاه های کشور، تیم استقالل تهران در ورزشگاه آزادی از تیم دسته 
اولی ایران جوان بوشهر پذیرایی کرد و در نهایت به برتری 3 بر صفر 

رسید و جواز حضور در نیمه نهایی را کسب کرد.

استقالل خوزستان میزبان شاگردان نکونام

مهر- بعد از دیدار استقالل و ایرانجوان، مراسم قرعه کشی مرحله نیمه 
نهایی جام حذفی در ورزشگاه آزادی برگزار شد و ۴ تیم حاضر در این 
مرحله حریفان خود را شناختند. بر این اساس در مرحله نیمه نهایی تیم 
صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی این شهر میزبان استقالل تهران 
ترتیب تیم  بدین  برگزار خواهد شد.  این دیدار ۱۱ دی ماه  است که 
خونه به خونه بابل در اهواز میهمان استقالل خوزستان خواهد بود. این 

مسابقه ۱۸ اسفند برگزار می شود.

درباره هیئت مدیره سرخابی ها بز ودی تصمیم می گیریم

وزیر ورزش و جوانان گفت: درباره عضو پنجم هیئت مدیره استقالل و 
پرسپولیس به زودی تصمیم می گیریم. سلطانی فر درباره واگذاری هم 
گفت: داریم واگذاری را دنبال می کنیم. باید هرچه سریعتر بتوانیم با استفاده 
از بنگاه های دولتی، نیمه دولتی، شبه دولتی و خصوصی شرایط را بهتر کنیم. 

علت ابتالی کودک به آسم

مهر- مطالعه نشان می دهد ریسک خانوادگی 
ابتال به آسم که معموال از مادر به نوزاد منتقل 
می شود تنها عامل ژنتیکی ندارد.یافته ها نشان 
می دهد اصالح میکروبیوم روده نوزاد که اجتماع 
در  ساکن  های  باکتری  یا  ها  میکروارگانیزم 
دستگاه گوارشی هستند، می تواند ریسک ابتال 

به آسم را کاهش دهد. محققان معتقدند این 
وضعیت در نوزادان دختر از آنها در مقابل ابتال 
به آسم در اوایل زندگی محافظت می کند. از 
سوی دیگر، تغییر در ترکیب باکتریایی نوزادان 
دختر موجب افزایش ریسک ابتال آنها به آسم در 
طول دوره بلوغ شان می شود. بیماری آسم مادر 
در طول بارداری با تغییر در میکروب های روده 

نوزاد مرتبط است.

تغذیه - غنی سازی شیر در مناطقی که خاک و گیاهانی که در آن خاک 
می رویند و از لحاظ مواد مقوی غذایی ضعیف هستند ضرورت بیشتری 
دارد. از این رو غنی  کردن مواد غذایی مثل غالت، نمک و شیر از سوی 
برخی دولت ها به دلیل نگرانی هایی که درمورد سالمت عمومی وجود 
دارد امری اجباری است. ویتامین D:ویتامین D یک ویتامین محلول در 
چربی است که کلسیوم خون را حفظ می کند، سطح فسفر را متعادل نگه 

داشته و در سوخت و سازِ کلسیوم، نقش موثری دارد. غنی سازی شیر 
معموال با حضور این ویتامین انجام می گیرد. ویتامین E:ویتامین E نیز 
از ویتامین های محلول در چربی است که فعالیت آنتی اکسیدانی دارد. 
ترکیباتی که دارای فعالیت شیر به طور عادی حاوی مقدار کمی ویتامین 

E است که می توان آن را با باال بردن چربی در شیر افزایش داد. آهن:
آهن یکی از ترکیبات تشکیل دهنده خون و بسیاری از آنزیم ها است و در 

سوختوساز خون و انتقال اکسیژن نقش مهمی دارد. شیر به خودی خود 
شامل آهن بسیار کمی است .روی:شیر منبع خوبی برای روی محسوب 
می شود و یک فنجان شیر دارای ۱۰ درصد DRI)میزان دریافت مرجع( 
از این ماده معدنی است.         جذب کلسیوم:یکی از فواید شیر غنی شده 
تقویت میزان جذب کلسیوم به کمک ویتامین D است. این ویتامین 

برای داشتن استخوان های سالم و قوی اهمیت زیادی دارد.

شیرغنیشدهوآنچهکهازآننمیدانید

ماساژ که به شکل باورنکردنی
 می تواند مفید باشد

بهداشت نیوز-دو نوع ماساژ می توانند به شکلی 
باور نکردنی موثر و مفید باشند. ماساژ بارداری و 
ماساژ نوزاد. ماساژ بارداری:ماساژ قبل از زایمان 
می تواند خیلی از ناراحتی های فیزیکی مربوط 
به زایمان را کاهش دهد. ماساژ بارداری می تواند 

به درمان ورم مفاصل با تحریک بافت های نرم 
برای تولید مایعات کمک کند. ماساژ می تواند در 
دردهای عصب سیاتیک که با فشار رحم ایجاد 
می شوند، موثر باشد. ماساژ بارداری چند منفعت 
دیگر از جمله بهبود اکسیژنیشن و خواب بهتر هم 
دارد. البته بارداری های با ریسک باال، تنش زیاد و 
ریسک زایمان زودرس مستلزم مشاوره با پزشک 

متخصص قبل از ماساژ خواهند بود.

دشمن بزرگ ستون فقرات

ارتوپدی  متخصص  خبرنگاران-یک  باشگاه 
گفت: استفاده نادرست از وسایل الکترونیکی 
و یا تغییر زندگی شهری سبب بروز اختالالت 
در  درد  کمر  عارضه  شیوع  و  فقرات  ستون 
بسیاری  کرد:  اظهار  است.فا خری  شده  افراد 
نحوه  خاطر  به  فقرات  ستون  اختالالت  از 

زندگی و حتی طرز نشستن بر روی صندلی 
و همچنین در اثر کارکردن با تلفن همراه به 
وجود می آید. وی عنوان کرد: در اثر نشستن 
نادرست در پشت میز یا هنگام کار با کامپیوتر 
و استفاده از وسایل اینترنتی ممکن است افراد 
دچار قوس گردن بیش از حد طبیعی شوند و 
همین امر سبب ایجاد اختالالت ستون فقرات 

یا آرتروز گردن می شود.

نکات مثبت و منفی رژیم
 »اسلیم فست«

برنامه جایگزینی غذاهای  اسلیم فست  رژیم 
کم کالری می باشد برای افرادی که Bmi آنان 
۲۵ یا باالتر است. در این رژیم از محصوالت 
برنامه  این  گردد.  می  استفاده  فست  اسلیم 
غذایی شامل مصرف سه میان وعده که شامل 

بیسکوییت و شکالت، دو شیک غذا جایگزین 
غذایی  وعده  یک  دربردارنده  و  مکمل  یا 
معمولی می باشد. نکات مثبت: در این رژیم 
البته  نیست  ممنوع  غذایی  نوع  هیچ  مصرف 
 به افراد توصیه می گردد که از پروتیئن های
 فاقد چربی، میوه و سبزیجات استفاده کنند.
نکات منفی : به محض کنار گذاشتن این رژیم 

امکان بازگشت وزن وجود دارد.

افرادی که نباید در شب یلدا
 انار و هندوانه بخورند!

مواد  گفت:  سنتی  طب  پژوهشگر  فارس- 
ترش،  انار  و  هندوانه  همچون  سرد  غذایی 
همچنین مرکبات به ویژه با طعم ترش، مثل 
برگه هلو و زردآلو در شب یلدا باید به میزان 
بسیار  معمواًل  یلدا  شب  شود.  مصرف  اندک 

سرد است افراد با مزاج سرد باید مراقب باشند 
که این مواد غذایی را استفاده نکرده یا همراه با 
آن مواد غذایی گرم )گرمیجات( استفاده کنند. 
بادام،  مغزهای  مانند  تنقالتی  متعادل  صرف 
فندق، بادام زمینی، پسته و آجیل هایی همچون 
نخودچی، کشمش، مویز، انجیر، توت خشک 
و تخمه که کم حجم و پرانرژی هستند برای 

افراد در این شب توصیه می شود.

واژگوني سواري پژو 7 مجروح برجاي گذاشت

سواري  یک  واژگونی  گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس 
برجای  مجروح   7 »طبس«  شهرستان  در  پژو۴۰۵ 
گذاشت.  سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت : دو روز 
گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر 
تصادف در محور »طبس-یزد«بالفاصله مأموران پلیس 
راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وی 
افزود : مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که 
یک سواري پژو ۴۰۵ به علت نا مشخصی  واژگون شده 
سرنشینان  از  نفر   ۶ و  راننده  سانحه،  این  در  که  است 

مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

دو میلیارد ریال کاالی قاچاق در شهرستان طبس کشف شد
 

در بازرسی از یک دستگاه کشنده اسکانیا در ایست و بازرسی دیهوک طبس دو میلیارد ریال کاالی 
قاچاق کشف و ضبط شد . سردار مجید شجاع فرمانده انتظامی استان در رابطه با این خبر گفت: 
مأموران ایستگاه بازرسی دیهوک طبس هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کشنده 
اسکانیا به رانندگی فردی 37 ساله اهل و ساکن داراب استان فارس مشکوک شدند و خودرو را 
متوقف کردند . وی اظهار داشت :مأموران هنگام کنترل مدارک خودرو متوجه شدند که مدارک 
گمرکی کانتینر خودرو با بارنامه مطابقت ندارد که با هماهنگی مقام قضائی و استعالم از گمرک 
،خودرو توقیف و بازرسی شد . فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی در ادامه افزود : در بازرسی 
از خودرو در حضور مالک بار انواع آچار ، سینک ظرفشویی، لوازم برقی ، زیور االت ،لوازم آرایشی 
و سایر اقالم قاچاق کشف شد . سردار شجاع با اشاره به دستگیری دو متهم در این رابطه تصریح 

کرد : کارشناسان ارزش بار قاچاق کشف را بالغ بر دو میلیارد ریال برآورد کرده اند .

واژگونی خودروی پراید تقاطع توحید - محالتی

امالک و 
مستغالت

آپارتمان سجاد ۴ طبقه پنجم
 دوکله شمالی جنوبی ۸۵ متر

 سندآزاد،  فروشی 
091۵۵616۵9۸

ویالیی ، امیرآباد، 2طبقه یک خواب، 
شمالی، فی:  11۵ م یا معاوضه با 
کلنگی درمدرس، معلم، غفاری و ... 
مابه التفاوت نقدی 091۵۸6111۵2

فروش بـاغ ویـال مـزروعـی
 1200 متر

 نیم ساعت آب
 091۵36121۸۸

فروش باغی در بهلگرد، حدود 
۴00 متر با سوئیت و درختان 

میوه  فی: 120 م
09126399070

خریدار منزل قدیمی حدود70م 
۵0م معاوضه با زمین کشاورزی 
چاه زینی یا شوکت آباد و 20م 

نقد 091۵۵61613۵

منزل فروشی شمس آباد
دوطبقه، دونبش، سند 

ششدانگ یامعاوضه
091۵9611۵۵7

زمین فروشی یا معاوضه
 21۴ متر، دوکله 
با  اسکلت، معصومیه
091۵۵61۴099

فروش یامعاوضه زمین باغ، 
کشمان حاجی آباد حاشیه راه 
اصلی، 1۵00متر نزدیک آب و 
برق فی: 70م  091۵6700۴0۸

فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر 7۵متری 2خواب 

12واریزی، طبقه3
0902761136۴

 
فروش فوری آپارتمان 7۵ 

متری تکمیل و شیک الهیه 7 
قیمت ۴7 میلیون تومان 

091۵9617233

خریدار منزل و یالیی یا 
آپارتمانی در شعبانیه یا دولت

فی: 60 م نقد
 091۵26۵1292 

رهن و اجاره

یک واحد زیرزمین 
درحاشیه بلوارشعبانیه
 اجاره داده می شود
091۵۸6۵103۴

مغازه 22 متری درخیابان مفتح 
اجاره داده می شود

تلفن تماس:
091۵1603609

اجاره مغازه، خیابان معلم
مغازه حدود 2۵ متر

 تلفن تماس
091۵16۴3966 

نیازمند خانه رهن کامل تا1۵ 
میلیون تومان ترجیحا نرجس 
شعبانیه، نیروهوایی ودولت 

 091۵72۸9311

جویای کار

راننده باماشین
 جهت کاردرآژانس نیازداریم 

ترجیحابازنشسته
091۵160۸3۵3

به تعدادی راننده 
جهت کاردرآژانس باکمیسیون 

 مناسب نیازمندیم.
0933۵11237۸

تعدادی راننده با ماشین
تمام وقت و نیمه وقت جهت 

کار در آژانس نیازمندیم
0939۵619072

 به دو نفر جهت کار 
در فست فود

 آشنا با کار  نیازمندیم  
091۵963۸۸۴2

به تعدادی راننده 
تمام وقت جهت کار در آژانس 

 نیازمندیم 
091۵96۴39۸0

خودرو 
پراید

پراید132مدل 90دوگانه کارخانه 
سفید ،سرگلگیررنگ دارد،  بیمه 
6 ماه تخفیف بیمه کامل، فی: 
16۵00م    091۵160670۸ 

پراید۸۵،نقره ای،شاسی و 
موتور سالم ،هیدرولیک، رینگ 
اسپرت،3تیکه رنگ فی:9300م 

091۵۵6266۸۵

پرایدنیم انژکتور سفید۸1،تمیز 
 و سالم،الستیک۵0 درصد

بیمه 9 ماه،تخفیف کامل،بدون 
رنگ 091۵۵612۴17

 پراید هاچ بک، مشکی،مدل ۸۴ 
بدون رنگ،یک سال کامل بیمه.
تخفیف از اول فی: 10/۸00م  

091۵9۵90۵۴2

خودرو 
پژو

پژو206 تیپ۵ مدل96 ، سفید 
فی 37.200 م
تلفن تماس:

0930۵61۴300

خریدار دعوتنامه پارس دوگانه
 به قیمت منصفانه

تلفن تماس:
091۵۵6۴06۴3

خودرو 
متفرقه

فروش پی کی مدل ۸۴ 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 

فی توافقی
091۵۸6101۸7 

رنو ساندرو استیپ وی خشک 
رنگ مشکی متالیک، تحویل 
 درب نمایندگی 61 میلیون

093۵۴961۸11

متفرقه

انواع میله وچوبکار لباس
 با قیمت کلی

 به فروش میرسد.
091۵163۵202

فروش گارد عقب شاسی بلند 
1۵0تومان 

تمیز در حد نو 
091۵361۸702

 فروش دستگاه سه کاره
صفحه30 نجاری

 فی1۸0000تومان
0936۵۴63۸71

خریدار دستگاه پخت پفیال
 با قیمت مناسب هستیم

تلفن تماس:
091۵۵612۸92

وسایل ساندویچی
 زیرقیمت به فروش می رسد

فی : توافقی
091۵160963۴

واگذاری آژانس فعال
 با موقعیت عالی و درآمد عالی

 و زنگ خور باال
0939۵619072

فروشی تانکر۸00 لیتری
 ورق سفید

جهت استفاده آب و نفت 
 091۵163۸۸92

خریدار سیلندر گاز 
 ۵0 کیلویی 
 شماره تماس

09372116336 

مغازه فروشی
 در بازار، سه راه اسدی 

حدود ۴۵ با سند
091۵361012۸ 

فروش خط تلفن ثابت
خیابان انقالب 

تلفن تماس
32229117

فروش رستوران سنتی
 با کلیه امکانات

تلفن تماس
091۵۵613010 

خریدار دستگاه
 قالیبافی پرده ای

تلفن تماس
091۵7۴1۵913 

فروش دکورکفش
 با قیمت بسیارعالی

تلفن تماس
 093۸7۴60103 

شب یلدای خود را با ما شیرین تر کنید

انواعکیکهای
میوهایوتصویری
درشیرینیسرای

09155625263  - 09151601243
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 آب امنیت؛ بی آبی نا امنی  
کاربر-در ادامه گزارش روز یک شنبه روزنامه آوا در  
زمینه بحران  آب  دراستان، با دکتر امیرحسنخانی 
نماینده مردم طبس،فردوس، سرایان و بشرویه در 
مجلس گفتگو کردیم.وی   ازبی آبی در استان  به 

عنوان مشکل بزرگی یاد کرد که هیچکس از اهمیت   
آن بی اطالع نیست،و افزود:  18سال خشکسالی پیاپی 
در یک استان یعنی اینکه مادر بحران آب نیستیم ، 
بلکه  فاجعه ای  در حال رخ دادن است. لذا این کمک 
همه  مسؤالن و  شهروندان را می طلبد که دست به 
دست هم داده و  برای فرار از این فاجعه بزرگ کاری 
انجام دهند.امیر حسنخانی  یکی از دغدغه های اصلی 
مسؤالن استانی  راحل مسئله آب  دانست وبیان کرد 
امروز شاهد فرار جمعیت از روستاها بویژه روستاهای 
مرزی  به بیرجند وسایر استان های همجوار هستیم. 
 که در این  روند   امنیت مرزها به خطر می افتد .

رفت.واین  خواهد  هم  امنیت  نبودآب  در  که  چرا 
موضوع حالت امنیتی پیدا کرده است .نماینده مردم 
طبس،فردوس، سرایان و بشرویه با بیان اینکه در 
مجلس جلسات متعدی با متولیان این امربرگزار شده 
ابراز امیدواری کرد  با کمک مسئوالن استانی که 
نقش و برش هایی در امر گرفتن بودجه ویژه و خاص 
برای استان در حوزه آب دارند و همچنین با پیگیری 
ونامه نگاری ها و حتی دعوت از مسئوالن کشوری در 
وزارت نیرو برای حضور در استان و  بازدید حضوری 
از مناطق خشک استان در این زمینه گامهای مثبتی 
باره کاهش  در  نماینده مجلس  این  برداشته شود. 
بودجه  آنجا که  از  نیز  گفت:  استان  ادارات  بودجه 
مربوطه  وزارتخانه  آن  متولی  به  وسازمان  اداره  هر 
است،مدیران ادارات باید مطالبه گری کنند تا بودجه  
بیشتری از وزارت متبوع خود بگیرند.وی در پاسخ به 
سوال خبرنگار ما درباره  روند کار اکتشاف آب های 
ژرف عنوان کرد مطالعات این موضوع شروع شده  و 
مدتی است به جد در حال پیگیری  ان هستیم. اما در 
مجموع  موضوع  آب های ژرف پروژه ای سخت و 
زمان بر است. امیر حسنخانی در پاسخ به این سوال که 
اولویت در موضوع بحران آب چیست،گفت: اولویت  
انتقال آب به استان از مکان هایی هایی که قبال برنامه 
ریزی شده همچون دشت سربیشه وسایر نقاط است 
که امیدواریم با انجام  این موضوع جلوی مهاجرت 
مردم که به نوعی فاجعه انسانی است را گرفته شود.

لغو تعدادی از پرواز های
فرودگاه بیرجند

کاری - کارشناس روابط عمومی اداره کل فرودگاه 
های استان گفت: پروازهای چهارشنبه 29 آذر و ششم 
دی ماه سال جاری شرکت هواپیمایی ماهان ایر در 
مسیر تهران - بیرجند - تهران و پرواز پنج شنبه 29 
آذر ماه سال جاری در مسیر زاهدان -بیرجند - تهران 
و بالعکس و همچنین پرواز مشهد-بیرجند-تهران 
لغایت  ماه  دی  دوم  مورخ  از  ایر  ایران  هواپیمایی 
 شانزدهم دی سال جاری لغو گردید.صدری اظهار کرد : 
یکی از هواپیماهای فوکر 100 هواپیمایی ایران ایر 
جهت چک سالیانه از خط پروازی خارج گردیده و تا 
اتمام چک و  برگشت هواپیمای یاد شده به ناوگان 
برخی از پروازهایی که در برنامه با این نوع هواپیما 
لغو  ناوگان  کمبود  دلیل  به  است  شده  می   انجام 
می باشد صدری افزود: علت لغو پروازهای هواپیمایی 
ماهان نیز کمبود مسافر و ناوگان می باشد.کارشناس 
روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان اضافه 
کرد: اکنون به غیر از روزهای یکشنبه و سه شنبه 
روزی دو پرواز در مسیر تهران-بیرجند-تهران انجام 
می گردد و به تازگی نیز پرواز مشهد-بیرجند-مشهد 
المللی  بین  فرودگاه  پروازهای  به  دوشنبه  روزهای 
بیرجند اضافه گردیده و این لغو پروازها با توجه به تعداد 
مسافرین مشکل خاصی جهت آنها  ایجاد نکرده و 
متقاضیان می توانند از پروازهای دیگر تا زمان رفع 

مشکل ناوگان شرکت های یاد شده استفاده نمایند.

75 درصد از اشتغال استان محقق شده است

کمیته  ی  جلسه  ششمین  گذشته  رضایی-روز 
اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بیرجند با حضور 
مسوالن استانی بزگرار شد.  مدیر کل کار و رفاه 
اجتماعی استان با اشاره به اینکه 9 ماه از سال را 
پشت سر  سر  گذاشته ایم،بیان کرد: اشتغال برای 
2457 نفر بین 20 دستگاه اجرایی تقسیم شده  و 
بر اساس اخرین آمار سامانه رصد 1853 نفر شغل 
ایجاد شده است.سنجری ادامه داد: باید از کلی گویی 
پرهیز شود و با توجه به اینکه 75 درصد از اشتغال 
استان محقق شده است ،دستگاهایی که زیر این 
شاخص عمل کرده اند در این جلسه مشکالتی که 
باعث شده به میزان شاخص استانی نرسند را بیان 
بیان کرد:تا  فرهنگی  میراث  کنند.نماینده سازمان 
پایان آبان درصد تحقق تعهدات 137 درصد بوده 
است وبا توجه به رشد 40 درصدی در زمینه تعهد به 
اشتغال،که از 42 نفر  به 138 نفر افزایش یافته است.

امضای 5 تفاهم نامه برای نرگس خوسف

شورایاجتماعیمحالتبهمنظورارتقایشاخصهایشهریدربیرجندراهاندازیمیشود
گروه خبر-شهردار بیرجند از راه اندازی شورای اجتماعی برای نخستین بار در محله های شهر بیرجند خبر داد و گفت: این شورا با مشارکت شهروندان و نظارت شورای 
اسالمی به منظور ارتقای شاخص های شهری در بیرجند راه اندازی می شود. جاوید بیان کرد: با شکل گیری شورای محالت، شهرداری از مشکالت دور افتاده ترین محله شهر 
نیز بی اطالع نخواهد بود چرا که یکی از ماموریت های مهم این شوراها شناسایی آسیب ها، تهدیدها درمحله و بررسی مشکالت و حل آنها به صورت کدخدامنشانه است.  

انی
مض

س: ر
عک شهروند فردوسی برگزیده ملی 

در رشته علوم پایه شد

کاری - پروفسور دکتر محمدحسین صنعتی “فرزند 
فردوس” بعنوان پژوهشگر برتر در رشته علوم پایه 
ملی  پژوهشگاه  پژوهشی  استاد  شد.وی  انتخاب 
متخصص  و  فناوری  زیست  و  ژنتیک  مهندسی 
 57 اینکه  بیان  با  است.وی  ژنتیک  بیوتکنولوژی 
سال سن دارد و سالهاست که در پژوهشکده ملی 
علوم   وزارت  فناوری  زیست  و  ژنتیک  مهندسی 
تدریس و تحقیق می کند افزود: هرساله در آبان 
و آذرماه فراخوانی از مرکز وزارت علوم و تحقیقات 
برتر  پژوهشگر  انتخاب  برای  علمی  هیئت  برای 
امسال  داد:  ادامه  صنعتی  شود.پرفسور  می  ارسال 
طبق معلول سالهای گذشته این همایش و فراخوان 
عنوان  به  پایه  علوم  رشته  در  من  و  شده  برگزار 

پژوهشگر برتر انتخاب شدم.

سازمان تأمین اجتماعی در معادن 
نهبندان سرمایه گذاری می کند

تسنیم-نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
رئیس  با  استان  نمایندگان  دیدار مجمع  در  گفت: 
برای  اجتماعی قول های مساعدی  تأمین  سازمان 
معادن  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  سرمایه گذاری 
تامین  درمانگاه  شدن  روزی  شبانه  و  نهبندان 
اجتماعی نهبندان داده شد. نظر افضلی در حاشیه 
سازمان  رئیس  با  استان  نمایندگان  مجمع  دیدار 
برای  نوربخش  دکتر  کرد:  اظهار  اجتماعی  تأمین 

سرمایه گذاری در معادن نهبندان قول مساعد داد.

ساخت مجتمع فرهنگی و رفاهی در بوستان 
ارم بیرجند مغایر ضوابط شهرسازی است

دادرس مقدم-رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند 
گفت: ساخت مجتمع فرهنگی و رفاهی در عرصه 
بوستان ارم در جنوب غربی شهر بیرجند مغایر با 
ضوابط معماری و شهرسازی است. تقی زاده اظهار 
کرد: در اختیارات شهرداری صدور مجوز فقط برای 
وی  است.  ضوابط  چارچوب  در  نمازخانه  احداث 
بیان کرد: براساس قانونی شهرسازی در مجموعه 
دارد  مساحت  مترمربع  هزار  پنج  که  ارم  بوستان 
فقط احداث نمازخانه برای استفاده شهروندان به 

متراژ 200 متر مربع بالمانع است.

 بیشترین طالق بین گروه سنی
 25 تا 29 در خراسان جنوبی است

تسنیم-مدیر ثبت احوال شهرستان بیرجند اظهار کرد: 
در مدت 8 ماهه امسال 5 هزار و 91 واقعه والدت در 
شهرستان بیرجند ثبت شده که نسبت به مدت مشابه  
سال قبل کاهش داشته است. سریع السیری با بیان 
اینکه از ابتدای امسال شاهد هزار و 930 واقعه ازدواج 
بودیم افزود: هرچند این آمار نسبت به مدت مشابه 
سال قبل اندکی کاهش داشته است اما از این میزان 
هزار و507 واقعه در مناطق شهری و 432 واقعه در 
مناطق روستایی بوده است و نرخ ثبت طالق در این 
مدت در بیرجند 2.5 واقعه به ازای هر هزار نفر جمعیت 
بوده است. وی از وقوع 452 واقعه طالق در بیرجند 
خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد 398 واقعه مربوط به 
مناطق شهری و 54 واقعه مربوط به مناطق روستایی 
بوده است و بیشترین گروه سنی ازدواج در آقایان بین 
20 تا 24 سال با رقم 859 و در گروه سنی 15 تا 19 
سال در گروه زنان بوده است و بیشترین طالق بین 
گروه سنی 25 تا 29 برای آقایان و در زنان بین 25 

تا29 سال با 109 واقعه بوده است.

خام فروشی در بخش لبنیات 
را باید به حداقل برسانیم

اسدزاده- صبح دیروز در تاالر والیت مجتمع غدیر، 
جلسه ای  با حضور جانشین فرماندهی سپاه استان و 
نمایندگان بخش های گوناگون با محوریت بررسی 
سالمت محصوالت بخش کشاورزی برگزار شد که 
فرماندهی سپاه  اسماعیلی جانشین  این جلسه  در 
استان به مشکالت زلزله زدگان کرمانشاه پرداخت 
و خواستار و حمایت آنها شد. اصغرزاده سرپرست 
اداره کل دامپزشکی درباره خام فروشی لبنیات می 
گوید: خام فروشی در بخش لبنیات را باید به حداقل 
برسانیم نه اینکه آن را ممنوع کنیم، چرا که ما نمی 
توانیم با ذائقه مردم مبارزه کنیم و آن را تغییر دهیم 
نظارت  توانیم  با ساماندهی مناسب آن، می  بلکه 
داشته باشیم که مردم لبنیات خانگی سالم را مصرف 
کنند. وی درباره سالم بودن شیر استان می گوید: ما 
حدود 90 تا %95 استان سالم است و توسط دستگاه 
های پیشرفته در تهران میزان سالمی و ناسالمی شیر 
درنظر گرفته شده و این تهدید جدی برای استان ما 
نیست ولی باید برآن نظارت داشته باشیم که همین 
10 درصدی که به خاطر عدم رعایت بهداشت، شیر 
ناسالم وارد چرخه غذایی می شود به صفر برسد. 
بین  پر طرفدار در  لبنیات خانگی  اصغرزاده درباره 
مردم گفت: اگر قرار باشد این روند تولید شیر خانگی 
و توزیع آن در سوپرمارکت ها ادامه داشته باشد باید 
چاره ای در این باره اندیشیده شود و به نظرم اگر 
در شهر فقط محل هایی مخصوص فروش لبنیات 
باشد که مجوز آن زیر نظر اصناف، علوم پزشکی 
این  از  مارکت ها هم  باشد و سوپر  دامپزشکی   و 
محل ها شیر خریداری کنند شاید بتوان بر این قضیه 

نظارتی داشته باشیم.

*  طی حکمی از سوی استاندار سیدحامد حسینی به 
عنوان مشاور استاندار در امور بانکی، تامین منابع مالی 

و سرمایه گذاری منصوب شد.
از  استان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس   *
تجلیل 51 خادم موکب های اربعین در بشرویه خبر 
داد و گفت: موکب های این شهرستان پذیرای بیش 

از یک میلیون و 110 هزار زائر بوده است.

اخبار کوتاه

مجمعخیرانحمایتازبهبودیافتگاناعتیادراهاندازیمیشود
کاوش- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر با اشاره به این که در آینده ای نزدیک 
با  را  بهبودیافتگان  از  مجمع خیران حمایت 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  اداره  همکاری 
خاطرنشان  کرد،  خواهیم  اندازی  راه  استان 
کرد: طی هشت ماهه ابتدای سال با کمک 
سازمان های مردم نهاد توانسته ایم 800 نفر 
اکنون  و  کنیم،  پذیرش  اقامتی  مراکز  در  را 
درمانی  مراکز  پوشش  تحت  نفر  هزار   12
چهارشنبه  زندی ظهر  استان هستند.  سطح 
در نشست خبری با بیان این که طی هشت 
ماهه نخست سال جاری بیش از 31 تن و 
استان  در  مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم   595
کشف و ضبط شده است ادامه داد: این مقدار 
قبل 43 درصد  به مدت مشابه سال  نسبت 
افزایش یافته است. وی با تاکید بر این که 
را  اعتباراتی  پیشگیری  حوزه  در  امروز  اگر 

مناسبی  خروجی  قطع  طور  به  کنیم  هزینه 
بهترین  در  کرد:  اضافه  داشت،  خواهیم  را 
شرایط توفیق سالم برگرداندن تنها 20 درصد 
از افراد گرفتار در این چرخه را داریم. به گفته 
سطح  سمن   34 جنوبی  خراسان  در  زندی 
یک، دو و سه در حوزه فرهنگی، 9 سن در 
حوزه درمان و سه سمن در حوزه صیانت و 
و  درمان  درصد  و 87  دارند  فعالیت  حمایت 
دارند.  عهده  بر  مردم  را  گرفتار  افراد  تولیت 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
با ارائه آماری از درمان کودکان و زنان معتاد 
عنوان کرد: در 8 ماه ابتدای سال، 100 نفر 
از زنان و 30 نفر کودک معتاد نیز با پرداخت 

هزینه صد درصدی درمان شده اند. 

درمان کودکان معتاد متولی ندارد
زندی خراسان جنوبی را تنها استانی اعالم کرد 

که طرح “مورد” و “درمان کودکان معتاد” را 
اجرا و به سرانجام رسانده است.  دبیر شورای 
شد:  آور  یاد  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
در زمان حاضر 35 تخت برای درمان کودکان 
معتاد در بیمارستان های بوعلی و امام رضا )ع( 
بیرجند، قاین، طبس و فردوس وجود دارد. زندی 
با اشاره به اینکه اگر مقبولیت اجتماعی افراد 
بهبود یافته را نهادینه نکنیم با مشکالت زیادی 
مواجه خواهیم شد، بیان کرد: متاسفانه در استان 
ما درمان کودکان معتاد هیچ متولی ای ندارد.

گرفتن مالیات در حوزه
آسیب های اجتماعی مانع است

با  نیز  نهاد  مردم  های  سازمان  نماینده 
 تاکید بر این که امروز توانمندسازی یکی از 
های  سازمان  های  دغدغه  ترین  بزرگ 
مخدر  مواد  با  مبارزه  حوزه  در  نهاد  مردم 

است، ادامه داد: خوشبختانه خراسان جنوبی 
نهاد  مردم  های  سازمان  به  ای  ویژه  نگاه 
سازمان  که  این  به  اشاره  با  حسینی  دارد. 
سازمان  دوهزار  بین  از  استان  نهاد  مردم 
با  مبارزه  صیانت  همایش  در  نهاد  مردم 
در  کشور  وزیر  حضور  با  که  مخدر  مواد 
به  را  برتر  رتبه  شد،  برگزار  مقدس  مشهد 
نگاه  باید  کرد:  اضافه  داد،  اختصاص  خود 
چراکه  شود  تقویت  استان  در  مشورتی 
بگیرد  شکل  اجتماعی  اعتمادسازی  اگر 
شد.  خواهد  برطرف  مشکالت  از  بسیاری 
به گفته وی با وجود این که سازمان های 
اعتبارات  اما  نهاد غیر دولتی هستند،  مردم 
و  است  الزم  مخدر  مواد  با  مبارزه  برای 
خوشبختانه امروزه در استان دیگر سازمان 
نمی  فعالیت  تکی  صورت  به  نهادی  مردم 
قرار  ها پشت سر هم  و همه سازمان  کند 

می گیرند تا به هدف نهایی برسند.
وی با اشاره به اینکه گرفتن مالیات در حوزه 
آسیب های اجتماعی مانع است و مداخالت 
یابد،  پایان  باید  تر  سریع  هرچه  موثر  غیر 
ویژه  نگاه  مرزی  مناطق  کرد:   اظهار 
سازمان ها را می طلبد که باید تقویت شود.

عکس: اینترنت

از  استان  سهم  درصد   43 غالمی-کاهش 
بودجه 97  با وجود همه محرومیت ها سبب 
شد که دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش 
خصوصی با تشکیل جلسه مشترک به دنبال 
اقتصادی  رونق  در  موثر  بررسی مشوق های 
استان در حوزه صنعت، معدن، تولید و اشتغال 
و شناسایی مشوق های ممتاز برای پیشنهاد 
به مجلس برگزار شود.نائب رئیس کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه 
بررسی الیحه بودجه 97 و بررسی مشوق های 
موثر در رونق اقتصادی استان اظهار کرد: بودجه 
یکی از مباحث مهم و رکنی کشور بوده که همه 
ساله در مجلس مطرح می شود و مصوباتی که 
ابالغ می شود ضمانت اجرایی دارد.صباغ زاده با 
اشاره به کاهش سهم استان در قانون بودجه 
بررسی  منظور  به  جلسه  این  کرد:  بیان   ،97
قانون بودجه سال 97 تشکیل شده تا ببینیم چه 
اتفاقاتی در الیحه بودجه افتاده و در قانون بودجه 

سال 96 چه نواقصی بوده که باید رفع شود.وی 
با بیان اینکه آنچه به عنوان الیحه بودجه می 

بینیم چیزی نیست که محصول یک نگاه باشد 
از این رو ورود به مباحث خیلی سخت خواهد 
جلسات  این  وجود  این  با  داشت:  عنوان  بود، 

آغازی خواهد شد که نمایندگان برای سال آینده 
بهتر از امسال در موضوع بودجه ورود پیدا کنند.

کاهش 43 درصدی اعتبارات تملکی 
خراسان جنوبی در بودجه 97

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی 

هم در این جلسه گفت: در مجموع اعتبارات 
تملک استان در بودجه سال آینده 43 درصد 
میانگین  که  است  حالی  در  این  دارد  کاهش 
کشوری 30 درصد کاهش دارد.عیسی جعفری 
در جلسه بررسی الیحه بودجه سال 97 استان 
اظهار داشت:  کاهش سهم استان از بودجه سال 
97 مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته که 

این بسیار ارزشمند است.
لزوم تعیین مشوق های صادراتی
برای محصوالت راهبردی استان

محروم،  مناطق  صنعتی  های  مشوق  تعیین 
محصوالت  برای  صادراتی  های  مشوق 
خرید  قالب  در  مشوق  استان،  استراتژیک 
تضمینی محصوالت استراتژیک استان، یارانه 
برای  به  بانکی  سیستم  یارانه  صنعت،  تولید 
تسهیالت بخش خصوصی از دیگر پیشنهادات 
وی برای قانون بودجه سال جاری بود.خامه زر 
با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در قانون بودجه 

97 در ردیف چهارم از اخر جدول بودجه کشور 
قرار دارد، بیان کرد: این استان حدود 10 درصد 
مساحت کشور را دارا بوده در حالی که بودجه 
 استان یک درصد بودجه کشور را شامل نمی شود.

نجابت استان خراسان جنوبی
باید کم شود

بیرجند  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  رئیس 
نیز در این جلسه بر لزوم تشکیل جلسه های 
تخصصی و ارائه طرح های کارشناسی از سوی 
دستگاه ها تأکید کرد و گفت: استان هایی که 
از  اند مطالبه کارشناسی  بیشتر گرفته  بودجه 
. است  بوده  زیاد  اجرایی  های  دستگاه   سوی 

صفدری زاده با بیان اینکه نجابت استان خراسان 
با  ادامه داد: الزم است  باید کم شود،  جنوبی 
محوریت اتاق بازرگانی یک آنالیز از طرح های 
پیشنهادی عملیاتی نشده انجام و این طرح ها 

به صورت جدی پیگیری شود.

تبخیر نیمی از بودجه استان
عکس:اکبری

بازگشایی  که  است  سال   13 برزجی- 
جعفر  بن  موسی  تا  اسدی  راه  سه  مسیر 
با مالکان این منطقه  انداز توافق  در دست 
جعفر،  بن  موسی  پل  افتتاح  و   افتاده  گیر 
اگر  است.   بوده  موضوع  همین  معطل  نیز 
وصل  مصلی  راه  سه  به  جعفر  بن  موسی 
آن  معابر  از  زیادی  ترافیک  بار  شود  
7 واحد  برداشته خواهد شد. وجود   منطقه 
مسکونی در مسیر سه راه اسدی به موسی 
بن جعفر بیرجند،  سدی بزرگ برای اجرای 
از  شهری  مسئوالن  که   بوده  پروژه  این 
کمک  با  که  بودند  تالش  در  گذشته 
بهسازی  و  عمران  شرکت  و  شهرداری 
شود.   تملک  واحدها  این  ایران  شهری 
روز گذشته  شهرداری در اقدامی  عملیات 
هایی قسمت  آسفالت  و  سازی   آماده 
را   بود  شده  تخریب  و  تملک  قبل  از  که 
آغاز کرد. در پیگیری هایی که خبرنگار ما 
داشت  بیرجند  شهرداری  عمومی  روابط  از 
عنوان شد: فاز یک بازگشایی معبر سه راه 

مصلی تا پل موسی بن جعفر آغاز شده است. 
با  بیرجند   شهرداری  عمومی  روابط  مدیر 
تاکید بر اینکه پس از  13 سال شهرداری 
را  پروژه  این  قفل  که  است  تالش  در 
در  بعدی  های  فاز  ادامه  گفت:  کند  باز 
است.  منطقه  این  مالکان  همکاری  گرو 
تمام  شهرداری  کرد:  نشان  خاطر  مالکی   
معبر  بازگشایی  به  معطوف  را  خود  تالش 
موجود  مشکالت  تا  نموده  آن  آسفالت  و 
رفع  مسیر  این  شدن  باز  با  منطقه  در 
این  از  پیش  است  ذکر  به  الزم  شود.  
راه  وزارت  باقیمانده  واحد   7 تملک  برای 
نمود  اخذ  را  مالکین  رضایت  شهرسازی  و 
اما  و پرونده ها را برای تهران ارسال کرد 
پیش  اعتبار  شود  می  شندیده  که  آنطور 
ها  پرونده  و  نیافت  تخصیص  شده  بینی 
از  یکی  طبق  اکنون  و  خورده  برگشت 
بیرجند  شهرداری   ، استانداری  مصوبات 
است. شده  واحد    7 تملک  به  موظف 

)Ava.news11@gmail.com(
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مدل  اینکه  بیان  با  مقدم-استاندار  دادرس 
معضالت  با  برخورد  برای  واحدی  راهبرد  و 
از  نشینی  حاشیه  گفت:  ندارد،  وجود  شهری 
است  استان  و  ایران  در  شهری  معضالت 
بیرجند  نفر در حاشیه شهر  واکنون 25 هزار 
مروج الشریعه  هستند.محمدمهدی  ساکن 
صبح دیروز در جلسه شورای سازمان همیاری 
شهرداری های استان  اظهار کرد: شهرداری ها 
از شتاب دهنده های  با کشف و حمایت  باید 
اقتصادی به خلق ثروت در بین آحاد مختلف 
رویکرد  تغییر  به  کنند.استاندار  کمک  جامعه 
دولت در بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: 
با توجه به رویکردهای جدید مالی و اعتباری 
که دولت در بودجه سال 97 پیش بینی کرده 
سوی  و  سمت  به  باید  شهرداری ها  است 
کنند. حرکت  درآمدی  پایدار  منابع  شناسایی 
مروج الشریعه، با بیان اینکه در حال حاضر مدل 
و استراتژی واحدی برای برخورد با معضالت 
شهری وجود ندارد افزود: با توجه به این مهم 

عنوان یک سیستم  به  استان  شهرداری های 
واحد باید برای برخورد و ریشه یابی مشکالت 
این بخش وارد عمل  و معضالت موجود در 
شوند.وی با بیان اینکه مدیریت شهری نباید 
قائم به شخص باشد افزود: توجه به مبلمان 
شهری، توجه به استانداردهای محیط زیستی 
و نیز توسعه متوازن شهری از مهمترین اموری 
توجه  مورد  می تواند  زمینه  این  در  که  است 
گیرد. قرار  امر  دست اندرکاران  و  برنامه ریزان 

استاندار خراسان جنوبی، توجه به فضای سبز 
شهری و نیز مهندسی شبکه معابر شهری را 
از دیگر موارد مهم در مدیریت شهری برشمرد 
سازمان  یک  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  و 
صرف خدمت رسان است از این رو با توجه به 
این رسالت مهم خدمت بی وقفه به مردم باید 
سرلوحه کار تمامی مسئوالن و متولیان امر در 

این زمینه قرار گیرد.
در  مالی  گردش  بودن  پایین  الشریعه،  مروج 
شهرداری های استان را به عنوان یک معضل 

مهم در مدیریت شهری نام برد و ادامه داد: 
شتاب  از  حمایت  با  می توانند  شهرداری ها 
ثروت  تولید  و  خلق  به  اقتصادی  دهنده های 

در جامعه کمک کرده و سپس از محل همین 
منابع مالی برای توسعه شهری نیز از آن بهره 
بنیه های  تقویت  کرد:  خاطرنشان  ببرند.وی 

مالی، امکانات، تجهیزات و توجه به ابعاد فنی و 
سرمایه ای شهرداری های استان باید به عنوان 
یک اولویت مهم کاری مورد توجه متولیان امر 

نقش  به  جنوبی،  خراسان  گیرد.استاندار  قرار 
شهرداری ها در توسعه سرمایه گذاری اشاره کرد 
و ادامه داد: شهرداری ها باید به معنی واقعی 

سرمایه گذاران  از  حمایت  راستای  در  کلمه 
و  اشتغال  ایجاد  منظور  به  خارجی  و  داخلی 
شهری  توسعه  نیز  و  مهاجرت  از  جلوگیری 
الشریعه  شوند.مروج  عمل  و  کار  عرصه  وارد 
ادامه داد: خشکسالی های چندین ساله موجب 
کاهش سطح درآمدی مردم شده که این امر 
خود کمبود سطح نقدینگی در شهرهای استان 
را نیز به دنبال داشته است که در درازمدت روند 
خدمت رسانی به مردم را خدشه دار خواهد کرد.

در این جلسه مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره 
همیاری  سازمان  مدیره  هیئت  اعضای  و 
که  شدند  مشخص  استان  شهرداری های 
سیدمجتبی علوی مقدم به عنوان رئیس هیئت 
مدیره، مهدی اخالقی پور به عنوان مدیرعامل، 
فرامرز سلطانی به عنوان عضو هیئت مدیره، 
ناصرالدین گرامی به عنوان عضو هیئت مدیره 
و محمدعلی جاوید نیز به عنوان عضو علی البدل 
مدیره سازمان همیاری شهرداری های  هیئت 

استان منصوب شدند.

25 هزار نفر حاشیه نشین شهر بیرجند  

عکس:اکبری
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند :

الَغَضُب مِفتاُح ُکلِّ َشرٍّ

خشم، کلید هر بدی  است.

کافي : 3/303/2

وقتی از پشیمانی حرف می زنیم یعنی 
باید رئیسی را راهی پاستور می کردیم

فیض ا... عرب سرخی فعال سیاسی اصالح طلب 
با اشاره به موضوع ابراز پشیمانی از رای به روحانی 
دولتش  و  روحانی  »وقتی  نوشت:  خود  توئیتر  در 
موجود  وضع  اصالح  دنبال  یعنی  می کنیم  نقد  را 
هستیم و این بیش از همه کمک به دولت است، 
اما وقتی از پشیمانی حرف می زنیم با توجه به نظارت 
استصوابی یا نباید رای می دادیم و یا آقای رئیسی را 
راهی پاستور می کردیم،بعید می دانم از بین منتقدین 

اصالح طلب کسی به چنین وضعی رضایت دهد.«

ادعای بقایی درباره میزان محکومیتش

مدعی  خود  تلگرامی  کانال  در  بقایی  حمید 
صادر  ساله  حبس 63  حکم  او  برای  دادگاه  شد،  
کرده است. شایان ذکر است، وکیل حمید بقایی 
به  آن  ابالغ  و  دادگاه  به صدور حکم  واکنش  در 
موکلش گفت: »حکمی که به ما ابالغ شده دارای 
ایرادات قانونی بسیار زیادی و حتما قابل اعتراض 
است.« حیدری در پاسخ به این سوال که آیا بقایی 
در مهلت قانونی به این حکم اعتراض می کند، 
گفت: »ما در حال بررسی این موضوع هستیم.« 
به  نکردن  یا  کردن  اعتراض  درباره  هنوز  ایشان 

حکم صادره تصمیم نگرفته است.«

نماینده مجلس: هیچ افزایشی در حقوق 
نمایندگان و مسئوالن و ... ندهید

حجت االسالم احمد سالک نماینده مردم اصفهان 
حقوق  افزایش  موضوع  به  اشاره  با  مجلس  در 
نمایندگان مجلس گفت: انتظار ما از الیحه بودجه 
97 این است که حقوق و پاداش نمایندگان مجلس، 
قضات، مدیران و مسئوالن کشوری هیچ افزایشی 
را نسبت به سال گذشته نداشته باشد. وی افزود: 
اعضای فراکسیون والیی مجلس در جلسه اخیر خود 
مصوب کردند که حقوق مدیران در سال 97 به هیچ 
عنوان نباید افزایش یابد.وی روحانی را مورد خطاب 
قرار داد و گفت: آقای رئیس جمهور هرچه می خواهید 
به حقوق اضافه کنید به حقوق بازنشستگان فوالد، 
فرهنگیان، نیروهای مسلح و کشاورزان و همچنین 

فرآیند ایجاد اشتغال اضافه کنید.

توضیحات رئیس دادگستری تهران 
درباره ادعای بقایی

دادگستری  کل  رئیس  اسماعیلی  غالمحسین 
درباره   بقایی  ادعای  به  تهران در واکنش  استان 
خاطر  به  فرد  این  گفت:  محکومیتش  مدت 
به  گفته  اینکه  دارد؛  اتهام، چند محکومیت  چند 
قانون  به  یا جهل  63 سال حبس محکوم شده 
طبق  وگرنه  است  داشته  شیطنت  قصد  یا  است 
میان  بیشترین حبس در  باید  او  قانون مجازات، 
درنظر  برایش  دادنامه  در  که  محکومیت هایی 

گرفته شده را تحمل کند.

ظریف: برخی با یک لبخند ترامپ 
زندگی شان گرم می شود و با یک اخم 

اوباما لرزه به تن شان می افتد

 محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه کشورمان گفت:
 اگر به منطقه نگاه کنیم کشوری را نمی بینیم که 
به اندازه جمهوری اسالمی ایران از امنیت برخوردار 
باشد، در عین حال کشوری را هم نمی بینیم که به 
اندازه ایران تحت فشار خارجی باشد، اگر به دور و 
بر خودمان نگاه کنیم کشورهایی را می بینیم که 
یا در یک اتحادیه نظامی حضور دارند یا اینکه آن 
چنان به کشورهای غربی وابسته هستند که با یک 
لبخند آقای ترامپ زندگی شان گرم می شود و با 

یک اخم آقای اوباما لرزه به تن شان می افتد.

 صادقی: شورای نگهبان 
باعث کاهش اختیار مجلس شده است

در  نماینده اصالح طلب مجلس  محمود صادقی 
انتقاد از شورای نگهبان گفت: نکته اي که وجود 
دارد، این است که بعد از 4 دهه از عمر انقالب و 
فعالیت در کنار شوراي نگهبان، نمي توانیم بپرسیم 
با تمام  این سال ها چه بوده است؟  که خروجي 
احترامي که براي شوراي نگهبان قائل هستم باید 
باعث کاهش  کرده،  تفسیرهایي که شورا  بگویم 

اختیار مجلس شده است.

پیشنهاد استراتژیک الوروف
 به ایران و ترکیه؛ با هم متحد شویم

وزیر امور خارجه روسیه با توجه به موفقیت مثلث 
سوریه  مسائل  حل  در  ترکیه  و  روسیه  ایران، 
پیشنهاد اتحاد سه کشور را در سطح حل مسائل و 
مناقشات جهانی مطرح کرد.الوروف تاکید کرد: ما 
گروه متشکل از »سه کشور« را به مثابه چارچوب 
همکاری متقابل درخصوص سوریه تشکیل دادیم 
و با آن امکاناتی که هر یک از سه کشور دارند به 
موفقیت می رسیم. وی تاکید کرد: مسکو، تهران 
با تروریسم و  آنکارا در خصوص مساله مبارزه  و 
درک  سوریه  ارضی  تمامیت  و  حاکمیت  حفظ 
تهدید  مورد  برجام  اکنون  دارند.  کاملی  و  مشابه 
قرار گرفته است. اگر برجام فسخ شود، پیام غلطی 
برای کشورهایی خواهد بود که قصد حل و فصل 
اوضاع پیرامون کره شمالی را دارند و بحران کره 
و  ترتیب حل  بدین  یافت.  خواهد  تعمیق  شمالی 
فصل نظامی پیرامون کره شمالی احتماال به فاجعه 

خواهد انجامید.

میرسلیم خطاب به روحانی: آتش به جان مردم نزنید!

سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در 
نخستین اجالس ملی گزارش حقوق شهروندی درباره 
آلودگی هوا، گفت: من از جناب رئیس جمهور و سایر 
مسئوالن استدعا می کنم در مورد مسائلی که تخصص 
 ندارند بدون مشورت با صاحب نظران خبره، اظهار نظر و موضع گیری

نکنند و آتش به جان مردم نزنند.

نوبخت: از صحبت های دادستان کل ناراحتیم

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به 
سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه فرزندان 
مقامات در فساد و قاچاق فعال هستند، گفت: ما 
دادستان  از سوی  ناراحتیم که چرا چنین سخنی 
کل کشور در رسانه ها مطرح می شود، هرکس که 
در فساد نقش دارد و در قاچاق دست دارد را باید قوه قضائیه با توانایی که 

دارد، دستگیر کند یا مورد بازخواست قرار دهد.

روحانی توجهی به خاستگاه رای خود نداشته است

علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید مجلس گفت: 
خاستگاه آقای روحانی یک خاستگاه اصالح طلبی 
نبوده گرچه خاستگاه رای وی اصالح طلبی است و 
قاعدتا نگاه وی باید به اصالحالت و جریانی باشد 
که از وی حمایت کردند که االن این نگاه و توجه در 
وی بسیار کمرنگ است، عمده اعتراضاتی که در حوزه سیاسی از آقای روحانی 
می شود، این است که وی توجهی به خاستگاه رای خودش نداشته است.

رفتارهای  درباره  عطریانفر  محمد 
کرد:  اظهار  نژاد  احمدی  اخیر 
برجسته ای  شخصیت  احمدی نژاد 
در فضای سیاسی کشور به حساب 

اتفاق  یک  به  بنا  او  آید.  نمی 
رئیس  مقطعی  یک  در  غیرمترقبه 
مقطع  در  رو،  این  از  شد.  جمهور 
که  کند  می  اظهارنظرهایی  فعلی 

نه از دوستان سابقش، نه منتقدان و 
رقبایش آن را تایید نمی کنند.

وی ادامه داد: از این جهت بیش از 
آن که روی اظهارنظرهای او تکیه 

گونه  این  که  کنیم  باور  باید  کنیم 
تعادل  زدن  هم  به  نوعی  رفتارها 

سیاسی در کشور است.
عطریانفر گفت: اگرچه این رویکرد 

بیشتر علیه اصولگرایان و دوستان 
این  ما  اما  است،  نژاد  احمدی  خود 

رفتارها را تایید نمی کنیم.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
احمدی نژاد چه دورنمایی برای آینده 
است،  گرفته  نظر  در  خود  سیاسی 
گفت: البته این موضوع را باید از خود 
احمدی نژاد سوال کرد اما با رویکرد 
فعلی، چیزی برای او حاصل نخواهد 
شد.عطریانفر ادامه داد: ممکن است 
تصوراتی در ذهن احمدی نژاد باشد 
نوع  یک  بیشتر  تصورات  این  اما 
شرایط  در  است  بعید  است.  توهم 
کلی کشور، فرصتی برای بازگشت 
و رجعت او فراهم شود. چون افرادی 
که در این موقعیت ظهور و بروز می 
کنند به حاشیه رفته و امکان رجعت 

مجدد پیدا نمی کنند.

حسین شریعتمداری با بیان اینکه مراقب 
ترفندهای دشمن باشید، چراکه دشمن 
سعی دارد شما را از نسخه اصلی انقالب 
و اسالم دور کند، یکی از این ترفندها را 
»غرق مصنوعی« عنوان و تشریح کرد: 
نوع فیزیکی غرق مصنوعی را آمریکا 
ابوغریب  و  گوانتانامو  زندان های  در 
اجرا می کند که در آن، در حالتی قرار 
می دهند که صورت فرد را می بندند و 
با فشار، آب به صورت وی می ریزند و 
احساس می کند غرق می شود، ولی 
موارد  در  و  بارها  را  آن  سیاسی  نوع 
عدیده علیه ایران به کار گرفته است.
با اشاره به اینکه در این ترفند،  وی 
حریف سعی می کند شما را در حالتی 
قرار دهد که احساس کنید دست تان از 
همه جا کوتاه است و در حال غرق شدن 
هستید، ابراز کرد: اگر این احساس دست 

داد، کسی که غرق می شود به همه چیز 
چنگ می زند و در این موقع، چیزی که 
چنگ می زنید را حریف معین می کند. 
مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به 

سوالی درباره تبری جستن اصالح طلبان 
از دولت روحانی گفت: اصالح طلبان از 
ابتدا در نقاط حساس دولت بوده اند ولی 
امروز می گویند که معاون اول کناره 

بگیرد و برای ریاست جمهوری بعدی 
آماده شود، به این معنی است که به 
ناکارآمدی این دولت اعتراف می کنند.

وی ادامه داد: می گویند کنار بکشد تا 

مشکالت دولت به  پای اصالح طلبان 
نوشته نشود، ضمن اینکه این ترفند 
نمی گیرد و به نوعی جاده فرعی است 
شد. فرعی  جاده های  اسیر  نباید  و 

ترفند جاده فرعی اصالح طلبان  جواب نمی دهداحمدی نژاد بنا به یک اتفاق غیرمترقبه رئیس جمهور شد
شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان :محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی :

گام اول در بازگشایی معبر فرزان * عکس : توالانهدام ۲3 پرونده قاچاق میوه فاقد مجوز و غیر قابل مصرف به ارزش سیف گمرکی حدود ۲6۵ میلیون ریال و به وزن 9 تن

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(
و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین
 استخر استان تجربه کنیدهمراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در 
صد تضمینی( و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 

خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر
شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی  09335620696

با مدیریت جدید
 و کادری مجرب 

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین
سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.

عرضه انواع ترشی، زیتون
روغن زیتون، روغن کنجد

مربای عروس ،ترشک و لواشک
به مناسبت افتتاحیه 2 و 3 دی 

10% تخفیف
حدفاصل فلکه نعلبکی،خیابان نبوت،پالک 52      09157553413 سجادی فر

ویژه زوج های جوان
 از عقد تا 5 سال زندگی مشترک

با حضور اساتید مجرب
10 جلسه آموزشی دو ساعته

برای ثبت نام از ساعات 9 الی 12 و 17 الی 19 با دفتر کانون فرهنگی و هنری 
مسجد امام جعفرصادق )ع( با شماره 32421014 تماس حاصل فرمایید

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی
کانون فرهنگی و هنری مسجد امام جعفر صادق )ع( بیرجند

کارگاه آموزشی
 مشاوره برای تحکیم خانواده

ت رایگـان
به صور


