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سرمقاله

در فضای مجازی از 
همدیگر آبروداری کنیم

* هرم پور

 این روزها برای شناختن هر آدمی از خصلت ها و 
رفتارهایش نمی پرسند، بلکه  بدون فوت وقت به 
سراغ عکس های پروفایلش یا صفحه  اش در فضای 
مجازی می روند و تحلیل محتوا می کنند و خوب و بد 
بودنش را به سنگ عیار و ترازوی قضاوت می کشند.   

در چنین فضایی ...  ) مشروح  سرمقاله در صفحه 2 (

مرشد نونهال 
خراسان جنوبی  بر 

سکوی قهرمانی کشور
صفحه ۷

فاطمه آلیا :
موالوردی و ابتکار ویترین هستند؛ 

پشت پرده افراد دیگری اند

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:
می خواهند اقلیِت ضدانقالب

را به اسم مردم قالب کنند

حجت االسالم و المسلمین طباطبایی:
 اگر قالیباف رئیس جمهور می شد

 برای نظام بهتر بود

حسن غفوری فرد: 
یک احمدی نژاد برای ۷۰سال

اصولگرایان بس است
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

افزایش ۱۷ درصدی فوتی های تصادفات در  استان/ قصاص برای قاتل زن و شوهر/ کالهبرداری تلفنی در خراسان جنوبی/۱۲ بیمارستان تخصصی نیروی زمینی سپاه در استان های مرزی  برپا می شود/مکانهای تدفین شهدای گمنام در خراسان جنوبی نهایی شد  /   صفحه 7

حکایت کودکی که خرج  8 نفر را با ترازو می دهد
 کودکان کار که بعضی از آنها حتی ۱۰ سال ندارند از کشورهای همسایه و بیشتر افغانستان در شهر بیرجند زیاد  دیده 
می شوند.  کودکانی که نمی دانند تفریحات و بازی بچگانه چیست و بخاطر وضع خانوادگی مجبور به ترک تحصیل و 

کار در سن کم هستند. محمدرضا یکی از این کودکان افغانی به دفتر روزنامه می آید ، سر به زیر  و ... مشروح در صفحه ۴

داستان اولین دوبله با گویش بیرجندی 
  صفحه ۳

تقسیم  استانی منابع 
صندوق توسعه ملی

رئیس جهاد کشاورزی عنوان کرد : در حال پیگیری هستیم تا 5۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی استانی تقسیم 
شود و ما بقی آن شناور باشد . با تحقق این کار از آن جاییکه سرمایه گذاران و تولید کنندگان ... مشروح در صفحه ۷

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خواستار شد :

برادران محترم هوشمندی
با نهایت تاسف درگذشت والده مکرمه تان را تسلیت عرض 

نموده و ضمن آرزوی غفران الهی برای آن مرحومه و صبر 
برای شما و سایر بازماندگان از شهروندان عزیز برای حضور 
در مراسم سوم آن مرحومه که روز پنجشنبه 96/۱۱/۲6 

از ساعت 3/۱5 الی 4/۱5 بعدازظهر در محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، دعوت می نماییم.

موسسه خیریه امید کوثر

جناب آقای مهندس محمدی
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

اقدام جهادی گونه جناب عالی در راستای اعطای تسهیالت توسعه 
اشتغال روستایی علی الخصوص راهنمایی و همکاری متقاضیان 
ستودنی است، بدین وسیله مراتب تشکر خود را اعالم می نماییم.

از طرف جمعی از متقاضیان تسهیالت روستایی

استاد  ارجمند جناب آقای دکتر خلیلی
رئیس محترم دانشگاه بیرجند

موفقیت تحسین برانگیز و غرورآفرین قرار گرفتن دانشگاه بیرجند در 
فهرست برترین مراکز عالی آسیا را خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و 
جامعه علمی و دانشگاهی شهرستان بیرجند صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

موسسه بین الملل خوارزمی

خاندان محترم شفیعی
مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار 

بنشیند و این، بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی 
و یگانه راز جاودانگی اوست. 

درگذشت حاج حسین شفیعی 
را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت 

 برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

شرکت فراز دانه آوند - شرکت کشاورزی فالت شرق کویر
رو به آسمان رحمت و کرم الهی و با اندوهی 

جانگداز سفر ابدی پدر بزرگوارمان 

مرحوم محمد تقی صفوی 
را به دیار و جوار رحمت حضرت حق را به 
اطالع می رسانیم. با امید به غفران و عطای 

 صبر از آستان کرمش مراسم ترحیم 
آن مرحوم روز پنجشنبه 96/۱۱/۲6 از 

ساعت 3/3۰ الی  4/3۰ بعدازظهر در محل حسینیه مسجد آیت 
ا... آیتی برگزار می گردد، حضور و همراهی شما بزرگواران موجب شادی 

روح پرفتوح آن بزرگمرد عزیز و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

هوالحی الیموت

خانواده های: صفوی، آذرمی، بیرجندی، راغبی، منصف، علوی، شیبانی، 
کریمی، سیدآبادی، خونیکی، ساعدی، امینی، محسن زاده، جوهرچی، 

فایده، قاسمی ، ناوی، رئوفی، کاشانی، محمدی و سایر بستگان

همکار گرامی جناب آقای مهندس حسن هوشمندی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر عزیزتان را تسلیت عرض 
نموده، برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی و 
برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

واحد اجرائیات شعبه ۲ تأمین اجتماعی بیرجند به استناد آیین نامه اجرایی ماده 50 
قانون تأمین اجتماعی مصوب 1355 در نظر دارد: یک واحد ساختمان متعلق به شرکت 

میناکان با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
1- ششدانگ واحد مسکونی فوق به مساحت عرصه 587 مترمربع و اعیان 650 مترمربع 

در دو طبقه، سن بنا حدود 20 سال با کاربری مسکونی دارای 3 انشعاب برق، 4 انشعاب گاز و 2 انشعاب آب 
متعلق به شرکت میناکان به نشانی خیابان شهدا- شهدا 1- پالک 57 با قیمت پایه طبق نظر کارشناس رسمی 

دادگستری به قیمت کل 6/400/000/000 ریال
2- ملک در اجاره یا رهن نمی باشد و به همین صورت واگذار می گردد.

 1396/12/10 مورخ  پنجشنبه  اداری  وقت  پایان  تا  را  خود  پیشنهادات  توانند  می  متقاضیان   -3
نمایند  تحویل   39 پالک   -8 سجاد  سجاد-  بلوار  نشانی  به  بیرجند   2 شعبه  اجرائیات  واحد   به 

به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- مزایده رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1396/12/12 در محل شعبه 2 سازمان تامین اجتماعی بیرجند 
به نشانی: بلوار سجاد- سجاد 8- پالک 39 برگزار می گردد و راس ساعت 11 صبح  همان روز خاتمه می یابد. 

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت ها آزاد می باشد. 
5- متقاضی که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد برنده مزایده شناخته خواهد شد.

6- برنده مزایده در روز مزایده می بایست کل مبلغ مورد مزایده را نقدا یا توسط چک بانکی )رمزدار( تضمینی 
یا بین بانکی در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مورد 
مزایده به نفرات بعدی واجد شرایط فروخته خواهد شد. ضمنا بدهکار نیز می تواند خود در مزایده شرکت نماید. 
7- مباشرین فروش، کارمندان سازمان تامین اجتماعی، ارزیاب دادگستری، نمایندگان دادسرا و یا نیروی 

انتظامی حق شرکت را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ندارند.
مربوط  های  بدهی  و  حراج  حق  انتقال،  و  نقل  مزایده،  آگهی  شامل  مربوط  های  هزینه  کلیه   -8 

به آب، برق، تلفن، گاز، مالیات، عوارض شهرداری و ... به عهده برنده مزایده خواهد بود.
9- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با هماهنگی واحد اجرائیات شعبه 2 بیرجند از ملک مورد مزایده تا 
روز پنجشنبه مورخ 1396/12/10 بازدید نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32433945 

و 32433946 )آقای گلناری( تماس حاصل فرمایند.

واحد اجرائیات سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 بیرجند

شماره شناسه: 130605آگهـی مزایـده )نوبت سوم(

سرورگرامی جناب آقای محمد هوشمندی 
با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم. 

غالمی - کانون فرهنگی آموزش )قلم چی(

جناب آقای مهندس حسن هوشمندی
عضو محترم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصیبت درگذشت مادر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای 

بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
ضمنا مراسم ختم سوم مرحومه پنجشنبه ۲6 بهمن ماه ساعت ۱5:۱5 

در محل مصلی برگزار می گردد.           
 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدر عزیزمان شادروان 
حاج محمد جان پشمی حاجی آباد  )فخیمی( 

جلسه یادبودی روز پنجشنبه 96/۱۱/۲6 از ساعت
 ۱4/3۰ الی ۱5/3۰ در محل حسینیه شوکت آباد

 برگزار می گردد. تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب 
شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: فخیمی، پشمی حاجی آباد، صالح 
علی آبادی، زارعی و سایر بستگان

خواهرا رفتی و ما را در فراقت سوختی...
با نهایت تاسف درگذشت

 مرحومه حاجیه بی بی صدیقه حسینی
را به اطالع آشنایان و دوستان می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز 
چهارشنبه ۱۱/۲5/ 96 ساعت ۱5 از محل مجتمع الغدیر روستای 

فالرگ برگزار می گردد، حضور سروران معزز موجب امتنان است.
خانواده های حسینی و سایر فامیل وابسته

مطب دکتر  قدرت ناصح  متخصص جراحی  و الپاروسکوپی
   به  طالقانی  ۱۲  انتقال یافت.   تلفن: ۳۲۲۳۲۱۶۸
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پرداخت عیدی این گروه از بازنشستگان تا نیمه اسفند

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای عیدی بازنشستگان تحت پوشش این سازمان خبر داد. تقی نوربخش 
گفت: ۵ هزار میلیارد تومان مصوب  شده تا با آن عیدی بازنشستگان تا 1۵ اسفند پرداخت شود  همچنین امیدواریم  در همه عرصه ها سازمان 

گام های خوبی را بردارد قطعاً بیمه شدگان در وهله اول  به تأمین درمان توجه دارند  که باید  در این خصوص  اقدامات الزم صورت گیرد .

در فضای مجازی از 
همدیگر آبروداری کنیم
*هرم پور

  این روزها برای شناختن هر آدمی از خصلت ها 
و رفتارهایش نمی پرسند، بلکه  بدون فوت وقت به 
سراغ عکس های پروفایلش یا صفحه  اش در فضای 
مجازی می روند و تحلیل محتوا می کنند و خوب و 
بد بودنش را به سنگ عیار و ترازوی قضاوت می 
کشند. در چنین فضایی و با چنین شرایطی، شرط 
عقل، مواظب و مراقبت است؛ نه کم، که بسیار، نه 
یک دم، که هر لحظه و هر زمان. و چنین است  که 
هر خطایی در این فضا، بسیار می نماید و بسیار می 
ماند و هر اقدامی، وسعت بسیار می یابد. متأسفانه در 
شهرها  و مناطقی که شهروندان به دالیل اخالقی، 
با همدیگر، و البته مسؤولین هم با همدیگر، تعارف یا 
رودربایستی های همیشگِی ملت بدبخت کن دارند، 
فضای مجازی صحنه ی کارزار ناجوانمردانه ای از 
حق و باطلیست که روی تخت سلیقه نشسته و منطق 
و استدالل را بر آن جایی نیست. همین است که 
شهروندان رو در روی هم، عزیزباش و رفیق باشند 
و در پشت صحنه که همان روی صحنه این صفحات 
مجاز است، غریبه های به خون هم تشنه! خدا نکند 
از کسی موضوعی یا خطایی یا رفتاری سربزند که 
نه آبرویش، که آبروی اجداد و نیاکانش نیز بر باد فنا 
خواهد رفت و خدا نکند قرار باشد کسی بی سبب بزرگ 
شود که چنان بادش می کنند که تا عرش می رسد 
و گاهی سودای پیامبری امت به سر می پروراند! همه 
ی ما به ویژه مایی که در شهرها واستانهایی اینچنین 
حساس و با شرایط خاص اجتماعی زندگی می کنیم، 
در رابطه با صحبت ها و گفته ها و نوشته هایمان در 
فضای مجازی به ویژه آنچه در رابطه با همدیگر می 
نویسیم قطع به یقین مسؤولیم و می باید جوابگوی 
مخاطب و پاسخگوی وجدانمان باشیم. بزرگ کردن 
های بی مورد آدم ها و کوچک کردن بی دلیل بعضی 
از شهروندان، چه عادی باشند و چه مدیر و مسؤول و 
مقام، حتی اگر به اشاره ای یا به درج نقطه  و ویرگولی 
یا عالمت سؤالی و تعجبی یا استیکر خنده و افسوس 
و غم و تمسخری باشد، هم در این دنیا بازتاب عین 
برای خودمان دارد و هم در آ ن دنیا بازخواست ضرب 
آلود و عتاب آلود قیامتی برای روح و جانمان. الحمد ا...

رب العالمین که این روزها، برخی هایمان وقت فکر 
کردن به عذاب و عتاب و قیامت و معاد و بهشت 
و جهنم را نداریم! حداقل از خودمان و از وجدانمان 
بترسیم و خجالت بکشیم و بی دلیل)و چه بسا گاهی 
با دلیل( در فضای افسار گسیخته ی مجازی درباره 
ی همدیگر چیزی نگوییم و ننویسیم. و اجازه بدهیم 
خود مردم ما را به قضاوت بنشیند؛ از روی رفتارهایمان 
نه شعارهایمان، از روی عملکردمان نه وعده هایمان، 
از روی خوب بودنمان نه خوب نمایاندنمان! )لطفا 
های  یادداشت  با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

بخشودگی 5 هزار میلیارد تومانی سود 
تسهیالت بانکی تا سقف 10 هزار میلیارد

رئیس  پیشنهاد  دنبال  به  ملت  خانه  نمایندگان 
میلیارد  هزار  بخشودگی ۵  با  اقتصادی  کمیسیون 
تومانی تسهیالت بانکی تا سقف 100 هزار میلیارد 
ریال موافقت کردند. در بند )178( الحاقی به تبصره 
زیر  قیود  با  آمده است؛  بودجه سال 97  قانون   16
افزایش  عبارت  شود.الف(  می  اجرا  سال 97  برای 
سرمایه بانک مسکن حداکثر صد هزار میلیارد ریال 
در ذیل جدول شماره 6 تبصره 3۵ درج می شود.ب( 
بخشودگی سود تسهیالت تا سقف 100 هزار میلیارد 
ریال، ۵ هزار میلیارد تومان است.ج( به دولت اجازه 
داده می شود از مابقی حساب ارزیابی خالص دارایی 
افزایش  بانک مرکزی 20 هزار میلیارد برای  های 
میلیارد  هزار   30 و  صادرات  توسعه  بانک  سرمایه 
دهد. اختصاص  ملی  بانک  سرمایه  افزایش  برای 

جزییات الیحه ساماندهی سهام عدالت

جمهوری  رییس  امضای  با  را  ای  الیحه  دولت 
به مجلس فرستاد که طی آن قصد دارد به دلیل 
را در  تغییراتی  ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، 
آن اعمال کند. در بخشی از این الیحه آمده است: 
دولت با دریافت معادل اقساط باقی مانده سهام عدالت 
به صورت نقدی از مشموالن یا از محل سود سهام 
شرکت های واگذار شده متناسبا نسبت به آزادسازی 
سهام شرکت های واگذار شده به منظور امکان معامله 
این سهام از سوی صندوق ها اقدام می کند. مابقی 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها در مالکیت دولت 
باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین 
نامه اجرایی این فصل، توسط دولت واگذار خواهد شد.

جایگزین آزمون ورودی مدارس
 تیزهوشان اعالم شد

سیاست  شورای  جلسه  در  وپرورش  آموزش  وزیر 
از  آزمون  حذف  گفت:  غیردولتی،  مدارس  گذاری 
ورودی پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان 
شامل  نیز  تیزهوشان  مدارس  آزمون  بلکه  نیست، 
مصوبه اخیر حذف آزمون می شود؛ بنابراین مدارس 
تیزهوشان را داریم، اما آزمون نداریم و دانش آموزان 
با استعدادهای متنوع از طریق اجرای طرح هایی مانند 

طرح شهاب، شناسایی و تقویت می شوند.

ارائه تسهیالت بانکی به سربازان وظیفه

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح 
گفت: برای سربازان دیپلم و با مدرک تحصیلی پایین تر 
کالس هایی تحت عنوان دوره های پودمانی و تک 
درس در دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود و این 
کار به وسیله دانشگاه علمی کاربردی انجام می شود.

سقف برداشت نوروزی خودپردازها
 پنج میلیون ریال شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات 
اعتباری عضو شتاب، مجوز افزایش سقف برداشت 
پنج  به  بانکی  درون  صورت  به  خودپردازها  نقدی 
میلیون ریال در ایام پایانی سال و نوروز را صادر کرد.

جزئیات ثبت نام
 آزمون دکتری پزشکی منتشر شد

دکتری  آزمون  در  شرکت  راهنمای  دفترچه 
تخصصی )Ph.D( و دکتری پژوهشی رشته های 
علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی 
و دندانپزشکی سال 97 منتشر شد.این آزمون ها 
برای سال تحصیلی 97-98 برای دوره های روزانه، 
شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسالمی در روزهای 20 

و 21 اردیبهشت ماه 97 برگزار می شود

پیک نوروزی حذف شد

به گفته معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
برای نوروز سال 97 داستان خوانی، داستان گویی 
ابتدایی  آموزان  دانش  توسط  نویسی  داستان  و 

جایگزین پیک نوروزی می شود. 

پایه حقوق کارگران افزایش می یابد

کار  تعاون  وزارت  کار  روابط  معاون   : ایسنا 
کارگران  خواربار  بن  گفت:  اجتماعی  رفاه  و 
درصدد  دولت  ولی  نمی یابد  افزایش  امسال 
کارگران  حقوق  پایه  مجلس  پیشنهاد  به  است 
درصد   18 تا   1۵ بین  را  پایین  دریافتی های  با 
افزایش دهد. مشیریان اظهار کرد: دولت هر سال 
دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده 
است، ولی مجلس پیشنهاد کرده برای گروه هایی 
درصد   18 تا   1۵ مزد  حداقل  کمتر،  دریافتی  با 
این مساله روی  است  لذا ممکن  و  یابد  افزایش 
دستمزد سال 1397 کارگران تاثیر بگذارد.معاون 
وزیر کار گفت: تالش می کنیم تا پایان سال آیین 
در خصوص  کار  قانون   7 ماده  تبصره یک  نامه 
کارهای  برای  موقت  قراردادهای  سقف  تعیین 

غیرمستمر به تصویب شورای عالی کار برسد.

جزئیات عیدی و پاداش
 کارگران ساعتی و پاره  وقت

فعال بازار کار با بیان جزئیات نحوه محاسبه عیدی 
کارگران پاره وقت و ساعتی در پایان سال گفت: 
مطابق ماده 39قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی 
که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی 
و  محاسبه  کار  ساعات  نسبت  به  کرده اند،  کار 
پرداخت می شود.حمید حاج اسماعیلی بیان کرد: اگر 
فردی پاره وقت یا نیمه وقت کار کرده است باید 
عیدی را مطابق مدت زمان کارکرد خود دریافت 
کند. قانون کار اعالم می کند که کارگر باید هفته 
ای 44ساعت در کارگاه فعالیت کند. اگر فردی به 
صورت ساعتی آمده باشد، به طور مثال در ماه 30 
ساعت کار کرده باشد، تمام این مدت در طول سال 
باید محاسبه شود و تقسیم بر تعداد ساعت شود و 
دریافت  عیدی  است  کرده  کار  که  زمانی  مدت 
می کند.حاج اسماعیلی اظهار کرد: هیچ مانعی برای 
پرداخت عیدی بر اساس قانون به کارکنان پاره وقت 
و ساعتی وجود ندارد. متناسب با شرایط قانون کار و 
همانطور که کارکنان دیگر عیدی دریافت می کنند، 
بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی 
که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی 
تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات 
کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود و عیدی 
و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.وی 
ادامه داد:کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار 
مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک 
به عنوان  سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، 
این  از  پرداختی  مبلغ  و  بپردازند  پاداش  و  عیدی 
بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز 
حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.این کارشناس 
بازار کار گفت: بر اساس تبصره یک این ماده مبلغ 
در  سال  یک  از  کمتر  که  کارکنانی  به  پرداختی 
مزد  روز  شصت  به مأخذ  باید  کرده اند  کار  کارگاه 
گردد  محاسبه  سال،  در  کارکرد  ایام  به نسبت  و 
و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از 
یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده 
دستمزد  حداقل  اساس  بر  کند.  تجاوز  قانون  این 
کارگران که 812 هزار تومان است، حداقل عیدی 
تومان  624هزار  و  میلیون  یک  امسال  کارگران 
و حداکثر 2 میلیون و 436هزار تومان خواهد بود.

سرمقاله

پاسخ آخوندی به اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه

فدوی  صحبت های  به  واکنش  در  آخوندی 
به  نسبت  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
حاکمیت  اعمال  دریاها  در  بنادر  سازمان  اینکه 
ایران  که  مدعی اند  عده ای  کرد:  اظهار  نمی کند، 
چهارراه جهان است حال اینکه در چهارراه جهان 
می توان بگیر وببند داشت؟ آیا در چهارراه جهان می توان انواع سیستم های 
شمرد؟ دندان  می توان  جهان  چهارراه  در  آیا  کرد؟  اجرا  را  تبعیض آمیز 

گله های رئیسی از برخی حواشی یک جشن ملی

 تولیت آستان قدس رضوی گفت: پاسخ متناسب به 
حضور پرشور مردم که علیرغم گله مندی های به حق 
آنان از مشکالت انجام شد، دمیدن در آتش تفرقه 
و بیان سخنان جناحی و انتخاباتی نبوده و نیست. 
قدرشناسی از این حضور پرشور، در گرو مبارزه بی امان 
با فقر و فساد و تبعیض است.وی افزود: امروز، روز امید آفرینی است، اما نه فقط 
با حرف زدن، بلکه با کار عالمانه و مجاهدانه برای ساختن آینده ایران اسالمی.

انتقاد تند آیت ا... خاتمی از سخنان رئیس جمهور

 عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه راهپیمایی 
22 بهمن بدخواهان انقالب را که می خواستند آن را 
به ضد خودش تبدیل کنند ناامید کرد گفت: سخنان 
آن قدر  انقالب  بدخواهان  برای  رئیس جمهور  اخیر 
شیرین بود که تبدیل به تیتر اول بی بی سی فارسی 
شد.آیت ا... خاتمی گفت: امیدوارم رئیس جمهور سخنان خود را اصالح و 
دشمنان را مأیوس کند، چراکه روشن است این سخنان در مسیر وحدت نیست. 

اگر قالیباف رئیس جمهور می شد برای نظام بهتر بود

من  گفت:  طباطبایی  المسلمین  و  حجت االسالم 
سال 92 با آقای روحانی نبودم و با آقای قالیباف 
بودم و از آقای قالیباف به تمام معنا حمایت کردم. 
اعتقادم هم این بود که قالیباف اولویت دارد و اگر 
قضیه دانشگاه را در مناظره مطرح نمی کرد و اگر 
روحانی سنگ در دامن قالیباف نمی انداخت، قالیباف حتما انتخابات را برده 

بود و به نظر من اگر قالیباف برده بود، برای نظام بهتر بود. 

می خواهند اقلیِت ضدانقالب را به اسم مردم قالب کنند

برخی  گفت:  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل 
می خواهند  و  می کنند  بزک  را  داخل،آمریکا  در 
به  اجانب  نوکری  برای  که  را  خودشان  رفقای 
کنند.  قلمداد  »مردم«  جای  به  فرستاده اند  خارج 
انقالب  ضد  انقالبی  هر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دارد، گفت: همان اوایل انقالب منافقین، مخالفت خود را با انقالب اعالم 
کنند. قالب  مردم  به  »مردم«  اسم  به  را  ناچیز  اقلیت  این  برخی  کردند. 

یک احمدی نژاد برای ۷۰سال اصولگرایان بس است

حضور  مخالف  اول  از  گفت:  فرد  غفوری  حسن 
بودم.  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  رئیسی  آقای 
یکی از دالیل مخالفتم این بود که معموال انتخابات 
بنابراین  است  دوره  دو  ایران  در  جمهوری  ریاست 
در  پیروزی  برای  رئیسی  آقای  شانس  دانستم  می 
انتخابات خیلی خیلی کم خواهد بود وی در پاسخ به سوال اصولگرایان دنبال 
یافتن احمدی نژاد ثانی نیستند؟ گفت:همان یکی برای 70 سال ما بس است.

اصولگرا،  فعال  زنان  از  آلیا  فاطمه 
جمهوری  زنان  حزب  دبیرکل 
اسالمی و نماینده سه دوره مجلس در 
گفت و گوی تفصیلی با »جهان«گفت: 

یکی از دانشجویان دختر در محضر 
جریان  گفتند  رهبری  معظم  مقام 
اصولگرایی موضوعات حوزه زنان را 
جدی نمی گیرد و فرعی تلقی می 
کند. اما در حوزه رقیب ما این عرصه 
به همان رویکرده اقناع نظام ین الملل 
جرو مسایل اصلی است. البته ناگفته 

نماند که از نظر مقام معظم رهبری 
و  اولویت  در  خانواده  و  زنان  حوزه 
له  معظم  است.  اصلی  موضوعات 
فرموده اند بحران آینده جهان »مسئله 

زن« است. خانم موالوردی را آوردند 
فعال  زنان  بین  در  ایشان  اینکه  با 
کارگزاران  و  لیبرال  و  اصالح طلب 
جزو افراد رده سوم و چهارم بودند اما 
به دلیل عضویت در حزب مشارکت 
و موارد پیش که گفته شد منصوب 
در  موالوردی  خانم  شدند.انتخاب 

دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر 
بود، چون  ویترین  متولی  به عنوان 
صحنه  پشت  و  مطرح  دیگرانی 
بودند که اصطالحاً مورد داشتند.وی 
در پاسخ به سوال انتخاب موالوردی 
: داد  پاسخ  بود؟  خواهی  سهم   هم 

رئیس  آقای  نزد  سوال  این  پاسخ 
هم  حال  هر  به  اما  است.  جمهور 
ابتکار  خانم  هم  و  موالوردی  خانم 
یا  و  کابینه  عضو  و  طلب  اصالح 
اند.  بوده  اصالحات  دولت  همکار 
حزبی  و  سیاسی  افراد  خانم  دو  هر 
هستند.  لیبرالی  تفکر  به  وابسته 
سابقه  که  روحانی  افزود:آقای  وی 
مبارز  روحانیت  جامعه  در  عضویت 
را داشته و نه خودشان و نه دیگران 
نگفته اند که اصالح طلب هستند اما 
به اطالح طلبان جایگاه خوبی داده 
البته گفته می شود حاصل  اند که 
است. طلبان  اصالح  خواهی  سهم 

به  پاسخ  در  علیخانی  اهلل  قدرت 
کار  به  آغاز  از  ماه  که 7  این سوال 
عملکرد  مي گذرد.  یازدهم  دولت 
دولت را در این مدت چگونه ارزیابي 
روحانی  آقای  داد:  مي کنید؟پاسخ 
مي توانست و مي تواند با پشتوانه قوي 
از جامعه و پایگاه اجتماعي خود براي 
حل مشکالتي که کشور و دولت با آن 
مواجه است، کمک بگیرد. اما متاسفانه 
نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه برخي 
مدیران ارشد دولت با مردم رو راست 
نبوده اند و برخي هم فاقد انگیزه الزم 
براي پیگیري جدي امور هستند. برخي 
وزرا به دلیل اینکه دنبال دردسر نبودند 
- مثال پرهیز از مواجهه با مجلس یا 
اساسا  قضایي-  و  نظارتي  نهادهاي 
نمي خواستند در دولت باشند و رئیس 
جمهور آنها را به زور در دولت نگه 
که  وزیري  است  مشخص  داشت. 
اینگونه در کابینه مي ماند، عملکردش 

و حتي نوع برخوردش با مردم و حتي 
حامیان دولت متفاوت مي شود و بیشتر 
منتظر پایان دوره است تا یک اقدام 
ماندگار. سوال مهمی که  و  اساسي 

در این زمینه وجود دارد این است که 
درست است که برخی از این وزرا به 
جریان حامي دولت نزدیک هستند اما 
در کشور »قحط الرجال« که نیست، 
و  جسور  انگیزه،  پر  افراد  توان  مي 
به کار دعوت کرد. نکته  را  جوان تر 
دیگر توصیه اي است که به آقاي رئیس 

جمهور دارم و آن این است که برخي 
به شکل  را  وزرا  و گزارشات  اقدامات 
دقیق تري بررسي نمایند. از این نظر 
که اگر برخي طرح هایي که آقایان 

در جهت خدمت رساني ارائه مي کنند، 
عملي است، ابتدا اجرا و سپس خبرش 
را به رئیس جمهور براي اعالم بدهند، 
نه اینکه از رئیس جمهور براي اعالم 
برخي طرح ها که قابلیت اجراي کامل 
ندارد، هزینه کنند. ما حامی دولت آقای 
روحانی بوده ایم و امروز هم هستیم.

فاطمه آلیا : موالوردی و ابتکار ویترین هستند؛ 
پشت پرده افراد دیگری اند

 علیخانی:روحانی برخي وزرا به زور در دولت نگه داشت ؛
حامی دولت روحانی بوده ایم و امروز هم هستیم

آخرین خبرها درباره حج97
رئیس سازمان حج و زیارت به آخرین جزئیات سهمیه ها و 
افزایش قیمت حج 97، دالیل عدم اعزام متقاضیان عمره 
در مقطع فعلی، افزایش تعداد کاروان های مجاز عتبات در 
ایام نوروز، اصالح قیمت های فرودگاه نجف، تعیین تکلیف 
حقوق شهدای منا و مسجد الحرام اشاره کرد.محمدی در 
با طرف  مذاکرات  آخرین وضعیت  درباره  گو  و  گفت  این 
سعودی گفت: توافق برای حج آتی بر مبنای توافقات کلی 
حج 96 با توجه به دغدغه ها و مطالباتی که وجود داشت، 

صورت گرفته است.

مذاکرات حج 97 بر اساس توافق نامه حج 96
برای  مذاکرات  در  موجود  مطالبات  و  دغدغه ها  افزود:  وی 
حج 96 مطرح و به نتایج خوبی رسید که در نهایت منتج 
به توافق نامه حج شد که با عنایت خداوند و توجهات ائمه 
معصومین علیهم السالم حج گذشته موفق بود. آنچه در 
توافقنامه حج 96 به دست آمد شامل مسائل امنیتی، عزت و 

کرامت حجاج، کنسولی و خدمات پزشکی بود که برای حج 
آتی نیز مورد تاکید قرار گرفت.رئیس سازمان حج و زیارت 
سال  توافق نامه  را  مبنا  مذاکرات،  در  امسال  کرد:  تصریح 
گذشته که برای حج 96 به دست آمده بود قرار دادیم لذا 
توافق سال 97 را به جرأت می توان گفت که عالوه بر اصول 
موجود در حج 96 واجد چندین امتیاز دیگر نیز می باشد.وی 
درباره جزئیات مذاکرات حج 97، اظهار داشت: فاجعه منا و 
حقوق خانواده شهدای منا به عنوان یک مطالبه جدی مطرح 

شد و این مطالبه در متن توافقنامه حج آمده است.

اقالم غذایی حج 97 را 
با خود به عربستان می بریم

وی تصریح کرد: عدم امکان حمل مواد غذایی از ایران به 
را  رابطه تجاری مشکالتی  دلیل عدم وجود  به  عربستان 
برای ما ایجاد کرده در حالی که در متن توافقنامه حج 97 
به صراحت این موضوع درج شده تا جمهوری اسالمی ایران 

بتواند اقالم غذایی مدنظر خود را به عربستان حمل کند.
محمدی اظهار داشت: به دلیل گرمای زیاد در موسم حج 
به ویژه در ایام تشریق در منا و عرفات، در دسترس بودن 
خدمات پزشکی بسیار مهم و ضروری است. عالوه بر اخذ 
ایران در مشاعر،  برای حضور مرکز پزشکی  مجوز خاص 
برای حجاج  عربستان  پزشکی  از خدمات  استفاده  راهکار 
ایرانی دیده شد. طبق یکی از بندهای توافقنامه قرار است 
حجاج ایران از خدمات پزشکی عربستان با استقرار مترجم 

و هماهنگ  کننده ایرانی از خدمات استفاده کنند.

به دنبال سهمیه مضاعف در حج هستیم 
عربستان  کرد:  خاطرنشان  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
نسبت جمعیت کشورها سهمیه حج اختصاص می دهد. 
اما  بود  نفر  و 900  ایران 79 هزار  برای سال 96 سهمیه 
امسال با تالش ویژه این عدد به 82 هزار و 700 نفر رسیده 
داریم  افزایش سهمیه حجاج  نفر  است که حدود 3 هزار 

اما می کوشیم سهمیه بیشتری را به دلیل تعطیلی دوره 
قبلی حج داشته باشیم که اگر این سهمیه مضاعف نهایی 
شود سهم حجاج ایرانی در حج 97 به 90 هزار نفر خواهد 
رسید.محمدی افزود: یکی از تفاوت های حج آتی با حج 
گذشته این است که امسال قبل از ثبت نام  قطعی حج، 
از 4 بهمن فراخوانی توسط سازمان حج و زیارت صورت 
برای  تشرف  اولویت  دارای  که  کسانی  همه  که  گرفته 
تکمیلی  اطالعات  خاص  سامانه ای  در  هستند   97 سال 
خود را ثبت کنند. یعنی دارندگان فیش های تا 30 آبان 8۵.

فراخوان حج برای دارندگان فیش تا 30 آبان 85
وی در توضیح بیشتر گفت: این اقدام به این دلیل صورت 
و  سال 84، 8۵  در  که  کسانی  از  دسته  آن  که  می گیرد 
86 ثبت نام کرده اند، بسیاری از اطالعات اساسی آنها تغییر 
کرده است. برای ارتباط دو سویه بین حجاج و سازمان حج 

و زیارت این اطالعات جدید باید جمع آوری می شد.

پاسخ به ابهامات طرح کسری و معافیت ایثارگران
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص ابهامات موجود برای 
گفت:  ایثارگران  معافیت خدمت  و  دوم طرح کسری  مرحله  در  ثبت نام 
لیستی از 20 هزار نفر افرادی که امسال مشمول طرح کسری و معافیت 
خدمت می شوند اعالم نکرده ایم؛ همه افرادی که 28 یا 29 ماه ایثارگری 
خصوص  در  کریمی  ابراهیم  کنند.سردار  اقدام  گواهی  اخذ  برای  دارند 
ابهامات مرحله دوم ثبت نام طرح کسری و معافیت فرزندان ایثارگران و 
سؤاالتی که مخاطبان فارس در این زمینه مطرح کرده بودند، سخن گفت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا 20 هزار نفر منتخب طرح معافیت و 
کسری امسال مشخص شده و اسامی آنها اعالم شده است یا نه، اظهار 
کرد: افرادی که پدر یا مادرشان 28 و 29 ماه سابقه حضور در جبهه دارند یا 
مدت ایثارگری، جانبازی و اسارتشان به صورت تلفیقی یا تنها به این مدت 
ختم می شود باید برای اخذ گواهی به مراکز نیروهای مسلح مراجعه کنند. 

شرایط پذیرش حوزه های علمیه برای سال ۹۷-۹۸
براساس اعالم مرکز مدیریت حوزه موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه 
و نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه از شرایط عمومی داوطلبان است.

قبولی حداقل پایه هشتم دوره اول آموزش متوسطه با حداکثر سن 18 سال 
)متولدان سال 1379( و تعهد تحصیل تمام وقت حداقل تا پایان سطح یک 
از شرایط اختصاصی دوره بلند مدت است.داشتن مدرک دیپلم، تعهد تحصیل 
تمام وقت در طول دوره و تعهد خدمت تبلیغی )۵ سال( در مناطق مورد نیاز 
از شرایط اختصاصی دوره پنج ساله سفیران هدایت است.نداشتن منع قانونی 
نظام وظیفه؛ دارا بودن شرایط سنی از دیگر شرائط پذیرش است.همچنین 
حافظان حداقل یک ششم قرآن کریم یا نهج البالغه و فرزندان شهدا، جانبازان، 
آزادگان و داوطلبان مناطق محروم، از امتیاز در پذیرش برخوردارخواهند 
بود.ثبت نام فقط به صورت اینترنتی howzeh-qom.ir از تاریخ 12 

اسفند96 تا 1۵ فروردین 97 انجام خواهد شد.

مدارس نمونه دولتی دوره اول حذف می شوند
فارس/ معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال 
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در پایه هفتم برگزار نمی شود، گفت: 
مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه طی سه سال حذف خواهند 
دوره  در  دولتی  نمونه  مدارس  »سرنوشت  خصوص  در  زرافشان  شد. 
و  دولتی  نمونه  مدارس  از  آزمون  داشت: حذف  اظهار  متوسطه«،  اول 
استعدادهای درخشان در پایه هفتم صورت می گیرد، اما آزمون ورودی پایه 
دهم این مدارس برقرار است.وی ادامه داد: قباًل برای ورود دانش آموزان 
به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوره دوم متوسطه دو آزمون برگزار 
می کردیم، اما امسال تنها یک آزمون برگزار می شود.وی خاطرنشان کرد: 
مدارس نمونه دولتی در دوره اول متوسطه طی 3 سال حذف می شود؛ به 
این شکل که امسال این مدارس در دوره اول متوسطه ورودی دانش آموز 
ندارند و فقط پایه های هشتم و نهم در این مدارس تحصیل می کنند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960750 محکوم علیه آقای ابوذر ساجد - فرهاد علی نژاد و شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق محکوم است به پرداخت مبلغ 2/275/475/000 ریال 
بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای کاظم ملکی و پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 1433 فرعی 

از 345 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در انتهای خیابان ظفر 22 به مساحت 329/9 مترمربع که اعیان در حال حاضر در عرصه مزبور گودبرداری زیر زمین انجام شده و اجرای فونداسیون صورت پذیرفته و ستون 
های قسمتی از بنا نصب گردیده است بنابراین ارزیابی ملک شامل بهای عرصه و مستحدثات مذکور می باشد. شایان ذکر است مصالح پایکار و آهن آالت موجود در جوار ملک که امکان جابجایی آنها وجود دارد 
در کارشناسی لحاظ نگردیده است که بنا به مراتب فوق به مبلغ 3/449/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/12/08 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام 
حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 

رجبی - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندروز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

لوله کشی، برق کشی، تعمیرآبگرمکن 
و بخاری، نورپردازی،لوله بازکنی با فنر
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کمک ۸ میلیارد تومانی حامیان به ایتام
صدا و سیما- حامیان امسال هشت میلیارد تومان به ایتام و فرزندان نیازمند خراسان جنوبی کمک کردند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: 
این کمک ها در قالب طرح  های اکرام ایتام و محسنین به ایتام اهدا می شود. رضا سلم آبادی افزود: هم  اکنون 3۱ هزار ۸۰۲ حامی از 3 هزار و ۶۲ یتیم 

سالم و ارادت تشکر از مهندس انصاری رییس و هزار و ۴۰۴ خانوار محسنین حمایت می  کنند. وی گفت: این حامیان ماهانه کمک  های نقدی و غیر نقدی خود را به خانواده های نیازمند اهدا می  کنند.
خواندن  از  بعد  که  بیرجند  سبز  فضای  سازمان 
ازمن  بالفاصله  شما  روزنامه  در  من  پیامک 
از  و  توحید  پارک  برویم  هم  باتفاق  خواستند 
ایشان  و  کنیم  بازدید  شده  خشک  که  جاهایی 
باتوضیحات خودشان من را بعنوان یک شهروند 
اینگونه  مسوولین  همه  امیدوارم  کردند.  قانع 

جوابگوی شهروندان باشند.
9۱5...3۱۴
پیگیر  بجد  اوا  روزنامه  است که  با سالم چندی 
حل مسائل استان و شهرمان می باشد سرمقاله 
دیروزتان بسیار مفهومی و تامل بر انگیز بود امید 
است که وجدانمان بیدار گردد و حافظ انقالب و 

منافع ملت عزیزمان باشیم اجرکم عندا...
9۱5...۴5۱
جوابگوی  گاز  شرکت  محترم  شهرداری  سالم 
باشد  نمی  ده  اردیبهشت  انتهای  اهالی  ما 
گاز  خانواریم  چند  ما  نیست  کشی  جدول  چون 
شما  نیروهای  که  االن  خواهشمندیم  نداریم 
حال  به  فکری  کنن  می  کار  اردیبهشت  داخل 
دادیم  پیام  بس  از  دیگه خسته شدیم  بکنید  ما 
ظفر  دقیق  ادرس  نکرد  درک  رو  ما  ولی کسی 
۲۴خانوارهای پشت اردیبهشت ۱۰بافت قدیمی 
هارو  اشغال  ها  همسایه  نداریم  اشغال  سطل 
هرجا رسید رها می کنن اگر کسی مریض شد 
ایادودش تو چشم دگر همشهریان نخواهد رفت 
ولی  میاد  ده  اردیبهشت  داخل  اشقالی  ماشین 
ابتدای میالن بیشتر  میالن پشت که ده متر تا 
همین  شهروند  ماهم  خواهشن  نمیاد  نیست 
ما  کنیم  می  خواهش  نکنید  کاری  کم  شهریم 

اهالی رو درک کنید خدا وند خیرتان دهد.
9۱5...۲59
مرکزی  بانک  مگر  شهردار؛  آقای  توجه  قابل 
دست بنده است که برای ۲۰۰ متر ملک گنبدی 
هم  نمایی  که  تخریبی  ساخت  سال   ۶۰ یا   5۰
می  نوسازی  پول  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ  نداره 

آورید. بابا یک کم رحم و انصاف چیز خوبیه!
9۱5...۲۱۲
از  هم  یکم  بابا  انتقاد  فقط  شده  پیامها  ستون 
نیستند  کم  خدا  به  بگویید  نشاط  و  شادی 
عزیزانی که دایم در سفر و خوشگذرانی هستند 
و غم نان و بدبختی و بیکاری ندارند بگید پیام 

بدهند مردیم از خوشی!!!
9۲۲...۶۱9
و صدای  که هستی  ممنون   ، عزیز  آوای  سالم 
مصاحبه   . رسانی  می  مسئوالن  گوش  به  را  ما 
با دهیار چهکند را مطالعه میکردم و باید بگویم 
، این بار صدای حاللیت ما رو برسون به گوش 
مسئولی که درحقش جفا کردیم ،فقط و فقط به 
خاطر همراه شدن با کاندید شورایی که جز دروغ 
و وعده چیزی نمیگفت شروع کردیم به تخریب 
اینکه بومی نیست و درد حاشیه  دهیار به خاطر 
نشینی را نمیداند . االن متوجه شده ایم که بنده 
سکونت  چهکند  در  که  است  سال  چندین  خدا 
داشته و تمامی خدماتش را که بخشی از آن را 
چاپ کردید به دلیل واهی که ما را مجبور کردن 

به دامن زدن به آن نادیده گرفتیم . 
ارسالی به تلگرام اوا
روند  پیگیر  شما  خواهشمندیم  محترم  استاندار 
تملک امالک معبر فرزان توسط شهرداری شوید. 
امیدواریم جنابعالی مطالبه گر حقوق ضایع شده 

مالکین مظلوم معبر باشید.
937...539
پایتخت  مرکزی  بانک  از  میخواستم  سالم  با 
که  اختالس  از  پیشگیری  برای  کنم  خواهش  
باکالس  و  آبرومندانه  دزدی  همان  دیگرش  نام 
و  مبارزه  برای  بیرجند  های  بانک  از  هست. 
پیشگیری استفاده کنند اونوقت اگر کسی ۱۰۰۰ 
است  کند.اینجابیرجند  اختالس  توانست  تومان 
تو  راه مجلسه  تو  یعنی تمامی قوانینی که هنوز 
شهر ما بیرجند به اجرا گذاشته شده و رفته تازه 
بهش  خودشون  طرف  از  هم  تبصره  و  بند  چند 
اضافه می کنند برای ندادن یک وام خیلی جزیی.  
937...۱۶7
مالکین  ما  جاوید  اقای  جناب  محترم  شهردار 
تاوان  سال   ۱۴ از  پس  فرزان  معبر  امالک 
اشتباه مسؤوالن را پس دادن برای تسریع روند 
بازگشایی معبر در تیرماه امسال با حداقل قیمت 
ومسکن  عمران  شرکت  با  کارشناسی  ممکن 
این  با  شما  متاسفانه  رسیدیم.  توافق  به  سازان 
قیمت  با  هم  مالکان  اید،  کرده  مخالفت  قیمت 

جدید ناعادالنه شما مخالف اند.
93۰...۸۲۶
اندازی صندوق  راه  با  بیکی  آقای  کار  آوا،  سالم 
پژوهش و فناوری واقعا جای تقدیر و احسنت دارد. 
و  بالاستفاده  های  سرمایه  که  وکسانی  دوستان 
داخل بانک ها دارند لطفا از این حرکت ها انجام 
دهند بلند شوند آستین باال بزنند و برای سرمایه 
گذاری روی ایده های جوانان این استان همانند 
این شرکت چه به صورت خیرخواهانه و چه با دید 
سرمایه گذاری اقدام کنند. روزی فرزندان خود شما 
چه  برد.هر  خواهند  نفع  و  استفاده  شرایط  این  از 
قدر به ابده های جوانان استان بها بدهیم ، استان 
شرایط  این  در  مخصوصا  کرد.  خواهد  پیشرفت 
نامساعد جوی و اقلیمی که هر ایده خالقانه راهی 

برای خالصی از شرایط سخت می شود.
ارسالی به تلگرام آوا
اهالی  ببینید که ما  جناب شهردار شما در خواب 
معبر فرزان ملک های خودرا کمتراز قیمت شرکت 

به شهرداری بدهیم.
9۱5...7۴3

جواد رضایی- گویش هر منطقه هویت و اصالت آن 
منطقه را بیان می کند. به تازگی هم در فضای مجازی 
افراد با طنازی فیلم های  را با گویش و لهجه ی خاص 
خود صحبت می کنند و در واقع موجی از دوبله ی گویشی 
در کشور، را ه افتاده است و هر کسی بسته به سلیقه اش 
ابتکاری را در آن اضافه می کند. البته پیشرفت تکنولوژی 
و فضای مجازی نیز به این قضیه دامن زده است و آزادی 
عملی را به  تمام افراد می دهد تا در هر مکانی بتوانند 
خالقیت این چنینی به کار بزنند و همچنین با دست به 
دست  کردن در فضای مجازی، پیش آمده که دور افتاده 

ترین نقطه های کشور هم شناخته شوند. 
شاید برای خوانندگان جالب باشد که بدانند این ابتکار از 
سال ها پیش در بیرجند توسط هنرمندان این شهر اجرایی 
شده است و شاید بتوان ادعا کرد برای اولین بار این کار 
به سراغ  بار  این  ما  انجام شده است.خبرنگار  ما  در شهر 
فردی رفته که آغاز گر اولین دوبله ها با گویش بیرجندی 
بوده است ،او آن طور که در ادامه خواهید خواند از نحوی 
کار و وارد شدن به حرفه ی فیلم بردای و مستند سازی 
هم سخن خواهد گفت: محمد احسان بخش هستم 5۶ 
در  که  است  قدیمی  از کاسب های    پدرم  و  دارم  سال 
بازار مغازه عطاری دارد .سوم راهنمایی که شدم عالقه ی 
زیادی به عکاسی داشتم ، از پدرم دوربین عکاسی خواستم 
و  او به من نگاهی غضب آلودی کرد و گفت :”دوربین 
می خواهی چکار بشین درست را بخوان،تو را چه به این 
کارها”.اقای احسان بخش وقتی این جمله را تمام می کند 
لبخند ملیحش به خنده ،تبدیل شده است و بعد از لحظه ای 
سکوت سری تکان می دهد و می گوید:از این حرف پدرم 
ناراحت شدم و چند روز در خانه  با همه سرسنگین بودم و 
یه جوری ناراحتی خودم  را می خواستم نشان بدهم واین 
موضوع را پدرم هم فهمیده بود، تا اینکه بعد از چند روز با 
یک جعبه به خانه آمد و رو به من گفت:”بیا ..،دو روز است 
همه ی بازار بیرجند را زیر و رو کردم و گران ترین دوربین 

موجود را برایت خریدم،ببین به درد می خورد”.

کارت عکاسی دست ساز 

آمد  به نظرم جالب می  از هر چه  بود که  از آن موقع 
عکس می گرفتم و کار عکاسی ام این طور شروع شد. آن 
سال ها دمدمه های انقالب بود و هر روز، خیابان ها شلوغ 
می شد و من هم مثل خیلی از نوجوانان وجوانان آن دوره  
گرفتم.همسایه  می  هم  و عکس  رفتم  می  تظاهرات  به 
ای داشتیم که در ژاندارمری کار می کرد و یک بارمرا در 
راهپیمایی دیدعصبانی شد وبه من سیلی زد و گفت :”دیگه 
تو خیابان نبینمت “ولی راستش را بخواهید من جسور تراز 
این حرفها بودم  و در عوالم مخصوص دوره ی  نوجوانی 
به این فکر افتادم برای خودم کارت عکاسی درست کنم و 
دقیقا طبق آن چیزی که رو کارت های اصلی دیده بودم 
روی یک کاغذ ،نوشتم و با اتو پالستیک چسپاندم تا حالت 
پرس کارت عکاسی را هم داشته باشد. آقای احسان بخش 
با خنده ادامه می دهد:با همین کارت که دست ساز بود به 
راهپیمایی می رفتم و اگر کسی هم به من حرفی می زد 
می گفتم :کارتم را که روی سینه چسپانده بودم  نشان می 
دادم و خیلی جدی می گفتم “مگر کارتم را نمی بینی من 
عکاسم “و موقعی که مردم شهربانی میدان امام را گرفته 
بودند رفتم دم در و به مردی که جلوی در ایستاده بود با 
آومدم  باز کن من عکاسم  رو  :”در  شجاعت کامل گفتم 
عکس بگیرم “واین حرف را طوری زدم که طرف جا خورد 
و در را باز کرد و رفتم از تمام مجموعه اسلحه خانه ها و 
تجهیزات شهربانی عکس گرفتم که البته تعدادی از این 

عکس ها را به بنیاد حفظ آثار داده ام.

تأثير فلکلوریک با فيلم

پیش  سال   ۲3 حدود  گوید:در  می  بخش  احسان 
بیرجند  آزاد  دانشگاه  فارسی در  زبان  و  ادبیات  دانشجوی 
بودم و پایان نامه ام  در باره  بررسی گویش بیرجندی بود 
و تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام دادم و مجموعه 
ای از گویش ها، ضرب المثل ها و متل ها بیرجندی را 

جمع آوری کردم. 
او ادامه می هد: بعد از اتمام تحصیل به ذهنم رسید که از 
این مجموعه استفاده کنم و همان موقع ها بود که شرکت 
از  جمعی  با  بودم  کرده  اندازی  راه  را  مونس”  سینمایی” 
دوستانم که کار فرهنگی انجام می دادند مشورت  کردم و 
تصمیم گرفتیم که با فیلم تاثیر فلکوریک و فرهنگی ایجاد 
کنیم. احسان بخش در جواب به سوال من که چرا اسم 
انتخاب  انتخاب کرده است ،می گوید:راستش   مونس را 
، بود  آلود  رمز  کمی  نظرم  به  مجموعه  این  برای   اسم 

یک هفته برای انتخاب اسم فکر کردم و ۶ اسم انتخاب 
کردم ولی هیچ کدام به دلم نمی نشست و به نتیجه ای 

نمی رسیدم تا اینکه  ،با خودم گفتم تفألی به دیوان حافظ 
بزنم،اولین بیتی را که خواندم کلمه ی”مونس”در آن نظرم 
را به خود جلب کرد و در واقع شد هفتمین اسمی که  در 
آن موقع به ثبت اسناد دادم و قبول شد و جالب این که این 
کلمه هفت بار در دیوان حافظ تکرار شده است و من این 

موضوع را به فال نیک گرفتم.

فيلم لورل و هاردی با گویش بيرجندی

اقای احسان بخش ادامه مي دهد:به ذهنمان رسید که 
فیلم لورل و هاردی را به گویش بیرجندی دوبله کنیم و 

آن موقع ها امکانات زیادی برای پیدا کردن فیلم های با 
کیفیت نبود ولی باالخره چند فیلم را انتخاب کردیم و جمعی 
از دوستان را فراخواندیم تا صدا پیشه های این مجموعه 
باشند که آقای حسین عباس زاده و حمید مقدوري در این 
فیلم به جای شخصیت های لورل و هاردی صحبت کردند. 
او همان طور که رو به در ورودی نشسته است به سمت 
چپش اشاره می کند و مي گوید این طرف همین ساختمان 
در زیر زمین استدیویي است که از آن زمان هنوز هم همان 
جا  همین  در  را  ها  دوبله  اولین  و  است  مانده  باقي  طور 

ضبط کردیم.

ارسال نسخه هایی از فيلم ها
به خارج از کشور

اتمام کار  از  :بعد  ادامه مي دهد  احسان بخش  اقای    
افتاده  ها  زبان  سر  که  ، طوری  نظیری شد  بی  استقبال 

بود و خیلي ها مشتاق بودند فیلمی آن هم خارجی  را با 
گویش بیرجندی ببینند,طوری که یکبار آقاي زینلی مدیر 
عامل کویر تایر به من گفت:فالني امکان ندارد شب نشینی 

برویم و ویدیو این فیلم را همراه نبریم.
 حتی کساني که فرزندانشان  در خارج از کشور زندگی 
مي کردند نسخه هایی مي خواستند و از این طریق ، این 
فیلم به کشورهایی مانند کانادا،انگلستان فرانسه و استرالیا 
هم  فرستاده شد و در داخل هم  از مشهد و زاهدان در 
خواست داشتیم. اوخودش را روی صندلی کمی جم و جور 
با گرفتاری های  برای پخش  ادامه می دهد:  مي کند و 
زیادی مواجه بودیم و با نوار هایی به نام  وی اچ اس کار 

می کردیم ،حتی سی دی هم نبود و پنج دستگاه ویدیو 
تا دیگر ضبط  خریدیم که یک کدامشان پخش و چهار 
می کرد و این طور شب  وروز مشغول کپی کردن بودیم تا 

نسخه هایي که مي خواستند را تهیه کنیم.

کارتون تام و جری با لهجه بيرجندی

اول  از  که  ای  خنده  همان   با  بخش  احسان  اقای 
صحبتمان بر لب دارد ,می گوید:از لحاظ فنی هم خیلی 
بود که که  این  بر  ما  فیلم کار کردیم و سعی  این  روی 
پیشه  :صدا  گوید  می  شود،  داشته  نگه  گویش   حرمت 
هایی را انتخاب کردیم که این کار را به نحو احسن انجام 
دهند.:کارتون تام و جری را هم با گویش بیرجندی دوبله 
کردیم ،که رییس آموزش پرورش آن موقع از ما خواست 
که تعدادی از این فیلم را برای دانش آموزان تهیه کنیم 
وازاین فیلم هم بسیار استقبال شد و بعد گفته شد که دانش 

آموزان با دیدن گویش محلی خود روی شخصیت های 
اینکه بیرجندی صحبت کنند  از  جهانی مانند تام وجری 
ابا ندارند و به نحوی این کار تشویق شده اند ، همچنین 
مانند   شعرایی  از   “بیرجند،بیرجند”،که  نام  به  مستندی 
مرحوم معاضدی ، عندلیب و ربانی که با گویش بیرجند 

ی شعر گفته اند تولید شد.

تشکيل اولين انجمن اسالمی شهر

دوستانم  با  شد  انقالب  اینکه  از  دهد:بعد  می  ادامه  او 
اسمش  البته  که  بیندازیم  راه  را  تشکلی  گرفتیم  تصمیم 

معلم  پیشنهاد  به  ولی  بگذاریم  چه  دانستیم  نمی  هم  را 
دینی مان، که آقای شکیبی نامي بود اسم انجمن اسالمی  
ی  درکتابخانه  و  گذاشتیم  آن  برای  شریعتی  دبیرستان 
مدرسه که در اختیار مان قرار دادند , اولین انجمن اسالمی 
انجمن   59 سال  در  ان  از  بعد  و  دادیم  تشکیل  را  شهر 
راه  جهاد  همکاری  با  را  بیرجند  آموزان  دانش  اسالمی  
اندازی کردیم و همچنین در سال ۶۲ هم اتحادیه انجمن 
اسالمی دانش آموزان را با کمک  شهید خامسان و احمد 

کرمانی تاسیس کردیم.

راه اندازی موسسه فرهنگی هنری پویا

بعد از تمام شدن سربازی در آموزش وپرورش مشغول 
به کار شدم و در سال ۶۴ با همکاری افرادی مانند:آقایان 
غالمرضا جعفرپور،حسین کنی،محسن صادق پور و مسعود 
شهپر ، یک مرکز فرهنگی با نام موسسه فرهنگی هنری” 

پویا” را در خیابان معلم 7 راه انداختیم و هر کداممان در 
زمینه ای شروع به کار کردیم که من خانه فیلم بیرجند را راه 
انداختم بودم و آقای جعفرپور روزنامه آوای بیرجند راه اندازی 
کرد، در سال 73  به تهران رفتم و ادامه کار شرکت سینمایی 
مونس را که یک شعبه اش در بیرجند بود را در حوزه فیلم 
سازی در آنجا دنبال کردم.او ادامه می دهد با رفتن به تهران 
هیچ موقع زادگاهم را فراموش نکردم و بسیاری از سوژه 
های که برای مستند وفیلم انتخاب کردم مربوط به استان 
بوده است به طور مثال فیلمی با عنوان “نمای عشیره”،که 
بهم چسپیده  دوقلوهای  و  است   مورد عشایرسربیشه  در 
ساختم و چون ادبیات خوانده بودم وعالقه ای که به شعر 
داشتم فیلم نامه ی به نام “عسلی خانم”  را به شعر نوشتم . 
برای این کار کتاب های زیادی در مورد زندگی  زنبور عسل 
خواندم ولی به آن چیزی که می خواستم نرسیدم ،رفتم یک 
ازجهاد سازندگی گرفتم و بعدظهرها  کندوی زنبور عسل 
یک ساعت دو ساعت می نشستم  نگاه می کردم و تمام 
حرکات و رفت و آمدهای زنبورها را با دقت نگاه می کردم 
و با خنده می گوید طوری که دیگر خودم یک زنبور شده 
بودم و بعدش شروع کردم به نوشتن این فیلم نامه که با 
زبان شعر بود و بعد از اتمام در حدودا سال7۰، سازمان ترویج 
جهاد کشاورزی کشور این فیلم نامه را 3۰ هزار تومان از من 

خرید  که آن موقع پول خوبی بود.

تشکيل انجمن سينمای جوان

او ادامه می دهد:فیلم ۱۰۰ ثانیه ای  با نام ۱۱ ثانیه 
از ۶ میلیارد عمر خورشید را نیز بر اساس کسوفی که 
بیرجند رخ داد کار کردم که در  چندین سال پیش در 
فیلم  را  پدیده   این  از لحظه ای شروع  ثانیه   ۱۱ واقع 
نداشت  کاربرد  معمولی  های  دوربین  البته  که  گرفتم 
متقاعد  را  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  و  رفتم  تهران  به  که 
و  بگذارند  اختیارم  در  تلسکوپی  های  دوربین  تا  کردم 
همین طور هم شد و یک تیم ۱۰ نفره به قلعه فورگ 
رفتیم وآن  لحظه را فیلم گرفتیم این فیلم در جشنواره 

فیلم های۱۰۰ ثانیه  جایزه گرفت. 
ساختم   مستند  فیلم  دهد:33  می  ادامه  بخش  احسان 
که  دو سه تا از آن ها فیلم های محرمانه ای بود و تعداد 
کمی مجازبودند ببیند و به طور مثال فیلمی به نام معده 
های خالی که مربوط به افرادی بود که ، که مواد مخدر 

را درون معده هایشان حمل می کردند. 
او ادامه می دهد:موقعی که می خواستم به تهران بروم با 
اداره ارشاد صحبت کردم و دفتر خودم را به مدت یک سال 
با یک نفر که حقوقش را خودم تقبل کردم،در اختیار جوانان 
عالقه مند به این حرفه گذاشتم و البته با این هدف که 
بتوانم مجوز دفتر انجمن سینمایی جوان را از تهران بگیرم  
که با هماهنگی ها یی که شد مجوز داده شد و دفتر من  
مرکز انجمن سینمایی جوان شد و تمام کسانی که اکنون 
در بیرجند فیلم ساز و مستند ساز هستند به نوعی خروجی 
همین انجمن هستند بعد از یک سال هم انجمن به اداره 

ارشاد منتقل شد و هنوز هم به کار خود ادامه می دهد.
فیلمی را بسازند که 5۰ سال دیگر هم قابل دیدن باشد

از او می پرسم چه توصیه ای به جوانان در این حوزه 
فعالیت دارند می کنید ،اقای احسان بخش می گوید: فیلم 
بُعد ندارد وجوانان باید سفر زیاد بروند تا تجربه کسب کنند 
و  تحقیق  با  و  ببرند  فراتر  استان  از سطح  را  خود  دید  و 
پژوهش در این زمینه موضوعات روز را در سطح جهان 
بررسی کنند وتوقع خودشان را در فیلم سازی  باال ببرند و 
سوژه هایی را انتخاب کنند و فیلمی را بسازند که 5۰ سال 
دیگر هم قابل دیدن باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد.

یکی دیگر از مشکالتی که جوانان دارند این است که 
اعتماد به نفس کمی دارند و فکر می کنند جاهای دیگر 
البته نبود امکانات و   چیز بیشتری نسبت به آن ها دارند 
وجود بعضی محدودیت ها و کاستی ها قابل انکار نیست 
ولی خوب است اینجا موضوعی را  بگویم، چند سال پیش 
در ژاپن تحقیقی روی ماهی ها انجام  شد  و معلوم شد 
ماهی های که در معرض خطر کوسه ها هستند گوشت 
خوشمزه تری دارند و اگر به این موضوع فکر شود خواهیم 
انسانهایی که در شرایط سخت تری کاری می  دید، که 
کنند همیشه نتیجه ی بهتری  می گیرند و به نظر من 
جوانان نباید از تنگ نظری ها و بی توجهی ها در کارهای 
این  از کار بکشند و در واقع  ناامید شوند و دست  هنری 
مشکالت همان نقش  کوسه را دارد و به نظرم  در زندگی 

هر فرد الزم است و باعث پیشرفت مي شود.
باید  هنرمند  یک  ها  این  بر  دهد:عالوه  می  ادامه  او 
مانند  دهد  پرورش  خود  در  هم  را  دیگری  خصوصیات 
اینکه ازهیچ کس کینه به دل نگیرید واگر از کسی بدی 
کرد ببخشد ،اهل دورغ  حسد ورزی نباشد و آن وقت می 
شود که آدم یک دل درست بسازد و به دنبالش می تواند 

شعر بگوید و کار هنری  انجام دهد.

به روایت محمد احسان بخش:

داستان اولین دوبله با گویش بیرجندی 

* سوم راهنمایی که شدم عالقه ی زیادی به عکاسی داشتم، از پدرم دوربین عکاسی خواستم و  او به من نگاهی غضب آلودی کرد و گفت 
:«دوربین می خواهی چکار بشین درست را بخوان،تو را چه به این کارها«. * به ذهنمان رسید که فیلم لورل و هاردی را به گویش بیرجندی 
دوبله کنیم و آن موقع ها امکانات زیادی برای پیدا کردن فیلم های با کیفیت نبود ولی باالخره چند فیلم را انتخاب کردیم . * یکبار آقاي 
زینلی مدیر عامل کویر تایر به من گفت:فالني امکان ندارد شب نشینی برویم و ویدیو این فیلم را همراه نبریم. * این فیلم به کشورهایی 
مانند کانادا،انگلستان فرانسه و استرالیا هم  فرستاده شد و در داخل هم  از مشهد و زاهدان در خواست داشتیم. * سعی ما بر این بود 

که حرمت گویش  نگه داشته شود، می گوید :صدا پیشه هایی را انتخاب کردیم که این کار را به نحو احسن انجام دهند. * کارتون تام 
و جری را هم با گویش بیرجندی دوبله کردیم ، که رییس آموزش پرورش آن موقع از ما خواست که تعدادی از این فیلم را برای دانش 
آموزان تهیه کنیم . * مستندی به نام »بیرجند،بیرجند«،که از  شعرایی مانند  مرحوم معاضدی ، عندلیب و ربانی که با گویش بیرجند ی 
و چون  بهم چسپیده ساختم  و دوقلوهای  »نمای عشیره«،که در مورد عشایرسربیشه است   عنوان  با  فیلمی  تولید شد. *  اند  گفته  شعر 
ادبیات خوانده بودم وعالقه ای که به شعر داشتم فیلم نامه ای به نام »عسلی خانم«  را به شعر نوشتم. * فیلمی به نام معده های خالی که 

مربوط به افرادی بود که ، که مواد مخدر را درون معده هایشان حمل می کردندهم ساختم.

چکیده گزارش

عکس ها: رضایی
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مشکل امنیت USSD حل شد

تسنیم- براساس توافقات حاصله بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بانک مرکزی، امنیت تراکنشهای کدهای دستوری با قرار دادن 
یک اپلت روی سیم کارت به زودی حل می شود.گقتنی است چندی پیش ابالغیه بانک مرکزی به بانکهای کشور مبنی بر توقف خدمات روی کدهای 

دستوری )USSD( تا پانزدهم بهمن ماه جاری خبرساز شد و بانک مرکزی این بخشنامه را برای ارتقای امنیت پرداخت الکترونیک ابالغ کرد. چهارشنبه *25 بهمن  1396 * شماره 4006

سینما و چهره ها

مناظره داغ در برنامه نود؛
جادوگر کی روش را تهدید
 به برخورد فیزیکی کرد!

این  جدی  منتقد  که  کریمی  علی  طرفداری- 
نود  برنامه  به  است  فوتبال  فدراسیون  روزهای 
دعوت شد و با محمدرضا ساکت پشت یک میز 
کنند  مناظره  مسائل  برخی  مورد  در  تا  نشست 
که کار به جاهای باریک و مداخله کی روش در 

بحث کشیده شد. 

پیامک کی روش :
علی  برای  پیامک  یک  در  تیم ملی  سرمربی 
کریمی نوشت: »هیچ تردیدی وجود ندارد، شما 
اما کاراکتر را نمی  استعداد را می توانید بخرید 
این  پاسخ  مناسب  زمان  در  من  بخرید.  توانید 
حرف ها، اتهامات دروغ بزدالنه را می دهم. این 
فرد دارد توهین می کند به تمام آن 124 بازی 

که در تیم ملی بوده است و همبازی هایش.«

جواب علی کریمی :
علی کریمی عمال کارلوس کی روش را برای گفتن 
واژه بزدل مورد خطاب قرار داد و تهدید کرد. او گفت: 
»من در این فوتبال نمی مانم تا وقتی که امثال آقای 
ساکت در راس کار هستند. کار را به جایی رساندید که 
این مربی به من بگوید بزدل. امیدوارم شهامت داشته 
باشند در چشم من نگاه کنند و بگویند. این دیدار قطعا 
خیلی زود اتفاق می افتد و شما هم خبرش را می 
شنوید آقای ساکت!«حرف هایی که بوی تهدید می 
دهد. البته کارلوس کی روش هم قبل از این مناظره 
عکسی از مشت زنی گذاشته بود و نوشته بود آماده 

است برای یک کمپین کثیف!

رضا رویگری با »الزانیا«
 به سینما بر می گردد

تهیه کنندگی  به  با »الزانیا«  رویگری  رضا  ایسنا- 
احمداحمدی و کارگردانی حسین قناعت به سینما 
یکی  ایفاگر  تئاتر  و  سینما  بازیگر  می گردد.این  باز 
است.فیلمبرداری  »الزانیا«  اصلی  نقش های  از 
و  بازیگران  دیگر  که  دارد  ادامه  حالی  »الزانیا«در 

عوامل کامل آن طی روزهای آینده اعالم می شوند.
عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده: احمد احمدی، 
:عبدا...  گریم  طراح  قناعت،  حسین  کارگردان: 
اسکندری، مدیر فیلمبرداری:امیر معقولی، تدوینگر: 
محمد توکلی ، مدیر تولید: هاشم علی اکبر، صدابردار: 
میثم یاردیلوو عکاس: اردالن آذرمی، سرمایه گذار : 
احمد احمدی.گفته می شود »الزانیا« فیلمی متفاوت 
در کارنامه حسین قناعت است و برای اکران سال 97 

سینماها آماده می شود.

عیادت پدرساالر تلویزیون از 
کمال الملک سینمای ایران

آخرین خبر- محمدعلی کشاورز به دیدن جمشید 
مشایخی در بیمارستان رفت.

گزارش »فارین پالیسی« از رواج قلیان و سیگار در ایران
با  مبارزه  نحوه  بررسی  به  ای  مقاله  در  پالیسی  فارین 
در  انتخاب  گزارش  است. به  پرداخته  ایران  در  دخانیات 
معین  حسن  سید  ا...  آیت  خوانیم:  می  مقاله  این  ادامه 
مخالفت  در عرصه  سابقه  با  روحانیون  از  یکی  شیرازی 
کنون  تا  میالدی  هشتاد  دهه  از  .وی  است  دخانیات   با 
جزو پرچمداران مبارزه با دخانیات در ایران بوده . یکی از 
خاطرات وی در  خصوص تالش برای آگاه سازی مردم 
 « روایت می شود  زبان خود وی  از  که  ماجراست  این 
 ، بودم  ترافیک  خودرو  در  یک  صندلی  بر  سوار  روزی 
فردی در ماشین بغلی سیگار می کشید و دود سیگارش 
، مبادا که ماشین خودش دودی  بیرون می دمید  به  را 
شود  و بوی سیگار بگیرد . به او گفتم کاش اینقدر که 
ورود  نگران  هستید  خود  خودروی  به  دود  ورود  نگران 
بالفاصله سیگارش  آن  مرد   . بودید  هایتان  ریه  به  دود 
« بیش  نکشد  سیگار  دیگر  داد  قول  و  کرد  خاموش  را 
قوانین  ترین  جامع  از  یکی  ایران  پیش،  دهه  یک  از 
کرد.  تصویب  را  جهان  در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
مکان  در  کشیدن  سیگار  2007  ممنوعیت  سال  قانون 
و  ها  رستوران  ها،  ها، هتل  مانند ساختمان  بسته  های 
اتومبیل ها را تشریح می کرد. بر اساس  آخرین گزارش 
بهداشت  سازمان  تنفسی  های  بیماری  بر  مبتنی  های 
جهانی از هر 10 مورد بیمار تنفسی ایران 9 مورد آن ها 
 سیگاری هستند .همین آمارهای نگران کننده نیز تالش 
های دولت برای مبارزه جدی تر را می طلبد .  محمدرضا 
مسعودی، رییس انجمن ضد سیگار ایران، در گفت و گو 
با فارین پالیسی گفت: با توجه به تشکیل کمپین های 
این  ، طی  آموزشی و  تالش های رسانه ای متعددمان 
بوده ایم.  با  شماری  پر  تحوالت  و  تغییر  شاهد  ها  سال 
این حال، پس از 11 سال، از تصویب قوانین سرسختانه 

مبارزه با مصرف دخانیات در ایران ، وضعیت آمارها تقریبا 
اولیه صادر شدند. با  زمانی است که قانون های  مشابه 
نشان دهنده مشکالت  ایران  تالش های ضد دخانیتی 
گسترده ای است که دولت با آن  مواجه است. برای مثال 
و  است  جمعی  عمیق  عادت  یک  دخانیات  از  استفاده  ؛ 
های  سال  مثل  دیگر   ، اخالقی  های  روش  از  استفاده 
از تغییر قانون   گذشته روی مردم تاثیر گذار نیست.قبل 

ها ، در سال 2005، بیش از 15 درصد از ایرانیان سیگار 
می کشیدند. طبق برخی مطالعات، تا سال 2007،  سیگار 
حال،  این  با  است.  یافته  کاهش  درصد   11 به  کشیدن 
نرخ کلی استعمال دخانیات مجددا روندی رو به رشد را 
طی می کند و  طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، امروزه 
این  علت  دارد.شاید  قرار  درصد   14 مرز  در  میزان  این 

،آنچنان  قانون های  تصویب شده  باشد که  این  ناکامی 
که انتظار می رفت فراگیر نبودند . برخی از رستوران ها 
ممنوعیت های استعمال دخانیات را نادیده می گیرند  و 
، کمبود  نیز  ها  قلیان  بودن مصرف  آزاد  دیگر  از سوی 
در  . یک زن جوان  کند  به شدت جبران می  را  سیگار 
یک رستوران سنتی  در گفت و گو با فارن پالیسی در این 
خصوص گفت: من و دوستانم سیگار نمی کشیم اما برای 

سرگرمی قلیان می کشیم.  

ایران دارای سابقه ای طوالنی
 در حوزه مخالفت با دخانیات است

با  مخالفت  حوزه  در  طوالنی  ای  سابقه  دارای  ایران 

و  توتون  شرکت  یک   ،1890 سال  در  است.  دخانیات 
تنباکو بریتانیا قراردادی را  با حکومت قاجار امضا کرد، تا 
انحصار تولید و فروش توتون و تنباکو را به دست آورد.
ا...  همین موضوع جرقه ای شد تا در سال   1891 آیت 

مذهبی  فرمان  عبارتی  به  و  فتوا  یک  شیرازی  میرزای 
ممنوع  ایران  در سراسر  را  قلیان کشیدن  و  صادر کرده 
اعالم  کند. تحریم تنباکو، همراه با تظاهرات های جمعی، 
قرارداد انگلیس را عمال محو کرد. این واقعه هنوز هم به 
عنوان یک رویداد  ضد امپریالیستی بزرگ در تاریخ ایران 
معین شیرازی،  ا...  آیت  گفته  به  اما   . شناخته می شود 

»مردم به سیگار کشیدن ادامه می  دهند«. 

قرآن به طور خاص سیگار را ممنوع نمی کند 
اما اسالم می آموزد که به خود

 یا دیگران  آسیب نرسانید

به  قرآن  گوید؛  می  ادامه  در  شیرازی  معین  ا...  آیت 
می  اسالم  اما  کند.  نمی  ممنوع  را  سیگار  خاص  طور 
بنابراین   . نرسانید  دیگران  آسیب  یا  خود  به  که  آموزد 
می  توضیح  کنم،  می  مالقات  مردم  با  که  هنگامی 
کشیدن  سیگار  با  فرزندانشان  و  آنها  چگونه  که  دهم 
به  یکدیگر و جامعه ضرر می رسانند. او یک فتوا علیه 
مصرف دخانیات نیز صادر کرده است.  مخالفان مبارزه 
با مصرف دخانیات می گویند که صنعت دخانیات دولتی 
ایران همیشه مورد سرزنش خواهد بود. وزارت صنعت 
که  کارخانه های دخانیات را کنترل می کند، به فروش 
افزایش  مخالف  نتیجه  در  و  نیست  عالقه  بی  سیگار 
مالیات های سیگار است.  چرا که این موضوع در نهایت 

به افزایش قاچاق سیگار کمک می کند .  

جذابترین ها

100میلیارد برای 3 تخم مرغ

همه کشورهای دنیا یک واحد پولی و یک واحد 
با  پولی  واحد  این  جهان  کل  در  که  دارند  ارزی 
نام آن کشور شناخته می شود.در این مطلب سعی 
داریم کم ارزش ترین پول دنیا را به شما معرفی 
کنیم تا بدانید در کشورهای دیگر برای پرداخت 

هزینه های خود نسبت به سایر کشورها در تالش 
هستند و میزان ارزش پولی آن ها در مقابل سایر 
کشورهای  پول  باشد.ارزش  می  چقدر  کشورها 
پایین  یا  باال  مختلف  حوادث  اساس  بر  مختلف 
می رود. یکی از بی ارزش ترین پول های دنیا پول 
زیمبابوه است. این کشور با این که منابع طبیعی 
ارزشمندی همچون طال دارد ولی بر اثر اتفاقات 
است. داده  دست  از  را  خود  پول  ارزش  مختلف 
زیمبابوه، با نام رسمی جمهوری زیمبابوه کشوری 
این کشور دالر  پول  است.واحد  آفریقا  در جنوب 
اسکناس  با  که  بدانید  است  است.جالب  زیمباوه 
عدد   ۳ می توان  فقط  کشور  این  میلیاردی   100

تخم مرغ خرید!

احتمااًلوجود آب در سیاره های 
TRAPPIST-1 منظومه

برگزاری  با  ناسا  میالدی،  گذشته ی  سال 
منظومه ی کشف  خبر  فوری،  نشست   یک 
منظومه،  این  کرد.  اعالم  را    TRAPPIST  
چندین سیاره ی زمین سان دارد.اگر بتوانیم حیات 
بگوییم  باید  آن گاه  کنیم،  کشف  را  فرازمینی 
رسیده اند.  پایان  به  فضا  در  ما  جستجوهای  که 
حیات احتمااًل حضور خود را به ما نشان نخواهد 
گمان ها  و  فرضیات  از  زنجیره ای  باید  ما  و  داد 
حیات  به  بتوانیم  باالخره  تا  کنیم  دنبال  را 
دانشمندان  که  آن طوری  برسیم.  فرازمینی 
یافتن  زنجیره،  این  نخست  حلقه ی  می گویند، 
سال  است.  زمین  از  غیر  به  سیاره ای  در  آب 
 TRAPPIST-1 منظومه ی   گذشته، 
کشف شد که بسیاری از دانشمندان را هیجان زده 
کرد. در این منظومه، هفت سیاره وجود دارد که 
به دور ستاره ی TRAPPIST-1 که 40 سال 
نوری با زمین فاصله دارد، گردش می کنند. در آن 
زمان، ستاره شناسان گمان می کردند که دست کم 
تعدادی از این سیاره ها، زمین سان هستند؛ اما گویا 
انجام  تازگی  به  مطالعاتی  کرده اند.  اشتباه  آن ها 
شده اند، نشان می دهند که برخی از این سیاره ها، 
بیش از حد اندازه آب دارند. میزان آب موجود در 
آب های  برابر  حدود 250  سیاره ها،  این  از  برخی 

زمین تخمین زده شده است.

»مدیرعامل ایران خودرو« 
به سیم آخر زد!

آخرین خبر- هاشم یکه زارع با اعالم اینکه “مانع 
خصوصی سازی در صنعت خودرو نشوید”، گفت: 
وا... قسم، خصوصی سازی صنعت خودرو را نجات 
می دهد، مانع ایجاد نکنید. همین امروز سه سرمایه 
گذار پیدا شوند، سه صندلی ایران خودرو را بگیرند، 
سه سرمایه گذار هم برای سایپا پیدا شوند، همین 
امروز عصر آقای جهرودی و من را عوض بکنند، 
این به نفع مملکته”.یکه زارع گفت:در مورد بحث 
استانداردها قرار است استانداردهای 85 گانه پیاده 
که  کنند  اعالم می  هیوندا  و  بنز  اما  سازی شود 
استانداردهای ایران را نمی توانند رعایت کنند، آیا 
آنها بعنوان دو برند برتر خودرویی اشتباه می کنند 
و ما در ایران درست فکر می کنیم؟ این نشان می 
دهد اشکال از ماست ، اشکال ما این است که همه 

کارها را می خواهیم جهشی انجام دهیم .

گوناگون

حکایت پسری که خرج 8 نفر را با ترازویش می دهد
روایتی تلخ از کودک کار؛

آنها  از  بعضی  که  کار  کودکان   - کاری  نسرین 
بیشتر  و  همسایه  کشورهای  از  ندارند  سال   10 حتی 
شوند.   می  دیده  زیاد   بیرجند  شهر  در  افغانستان 
بچگانه  بازی  و  تفریحات  دانند  نمی  که  کودکانی 
ترک  به  مجبور  خانوادگی  وضع  بخاطر  و  چیست 

تحصیل و کار در سن کم هستند.
محمدرضا یکی از این کودکان افغانی به دفتر روزنامه 
باران  از  او که   آید سر به زیر و کاله به سر   آوا می 
بی امان صبح  خیس شده است  از همکاران می خواهد 
محمدرضا  کنند.  وزن  او  ترازوی  با  را   خودشان  که  
دارید  دوست  چه  هر  گوید  می  هم  آن  قیمت  درباره 
بدهید خدا برکت بدهد. از او درخواست می کنم دقایق 

بنشیند تا با او گفتگو کنم. 

افغانستان جنگ بود مجبور
 شدیم به ایران بیایم

محمدرضا  10 ساله  است و نخستین بار دو سال ونیم قبل 
پرسم  می  که  را  علتش  آمد  ایران  به  اش  خانواده  با  
نداشتیم   پول  چون  و  بود  جنگ  افغانستان  گوید:   می 
اجازه  بیاورند،  اگر شانس  بیاییم.  ایران  به  مجبور شدیم 
می دهد یک روزشان را به مسابقه فوتبال بگذارنند. اگر 
هم نگذارد باز هم این جا خوب است، صدای انفجار  و 

تیراندازی نمی آید .
 او خوشحال است که می تواند  برای مادر و خانواده اش 
نان آور باشد. با دقت به سفیدی کاغذ  نگاه می کند و  
با خاموش شدن صفحه مانیتور گوشی می گوید خاموش 

شد صدایم ضبط نمیشه؟  

دوست دارد پزشک شود
ولی  کند  می  زندگی  تهران  در  و  است  نجار  پدرم  
ناراحتی اعصاب دارد و چشمانش   چون مریض است،  
کمک  اش  خانواده  برای  تواند  نمی  دارد  مشکل  هم 
خانواده  آوار  نان  تنها  که  رضا  محمد  بفرستد.   خرجی 

من  تفریح  کند:  می  نشان  خاطر  است  اش  نفری   8
نگاه  را  ها  مغازه  و  بروم  بازار  به  گاهی  که  است  این 
کنم.  دوست دارم برای خودم یک کت و شلوار شیک 
نتواند برای خودش لباس  بخرم. ولی او شاید هیچگاه 
می  مادر  به  را  درآمدش  تمام  چون  بخرد  خوراکی  و 
دهد تا خرجی خانه و هزینه ۳ برادر، خاله، دختر خاله 
بدهد. آن هم خانه  را  هم  باقی اهل خانه  و زن عمو 
ای که با یک اتاق و آشپزخانه در  خیابان 17 شهریور 

تا ۳0  بین 20  اینکه روزی  بیان  با  او  اند.  کرایه کرده 
کالس  تا  افزاید:  می  کنم  می  کار  ام  ترازو  با  تومان 
سوم درس خوانده ام ولی بخاطر مخارج دیگر نتوانستم 
اگر  گفت  من  به  آقایی  پیش،   وقت  چند  بدهم  ادامه 
ات تحصیل  هزینه  تنها  نه  باشی  خوانی  درس   پسر 

برای مخارج  بلکه ماهی 150 تومان هم   را می دهم 
می دهم ولی فقط در حد حرف بود و در جای که قرار 

گذاشتیم ساعت ها منتظرش شدم   ولی او نیامد! 
 از او می پرسم تلوزیون تماشا می کند می گوید: در 
فیلم  تلوزیون  که   زمانی  ولی  نداریم  تلوزیون  خانه 
زندگی “مارادونا” را پخش می کرد یواشکی در مغازه 
یکی از دوستان به تماشای زندگی اسطوره ای  او می 

نشستم و دوست دارم مثل او ورزشکار خوبی شود.  

کار می کند تا برادرهای کوچکترش
 راحت زندگی کنند

کار می کند و خرج برادرها و خانواده اش  را می دهد، تا 
دیده  او  که   چیزهایی  نبینند  خانواده  کوچکتر  بچه های 
است. با انگشت کوچکش اسم آنها را یک به یک می برد. 
ادامه می دهد از ساعت 8 صبح تا یک ظهر و عصرها از 
ساعت ۳  تا 6 بعد از ظهر کار می کنم. از او درباره اعتیاد 
خانواده می پرسم ابتدا نمی داند اعتیاد چیست وقتی برایش 
توضیح می دهم با تاکید فراوان می گوید: خوشبختانه هیچ 
کدام از اعضای خانواده ام مواد مصرف نمی کنند و ما حتی 

تو خانه مان  سیگاری هم نداریم. 

یک بار من را به بهزیستی بردند
محمدرضا با بیان اینکه  ضمن  کار با مشکالت خاص 
مردم  ها  وقت  بعضی  گوید:  می  است  روبرو  خودش 
خودشان را وزن می کنند بعد که می خواهند پول بدهند 
شود:  می  یادآور  روند.او  می  نداریم  پول  اینکه  بهانه  با 
یک بار هم در حین کار از بهزیستی من را گرفتند و به 
مرکز بردند و بعد اینکه کلی خواهش کردم ولم کردند 
ولی گفتند اگر دوباره تو را بگیریم به این راحتی ها ولت 

نمی کنیم و  هم جریمه ات می کنیم. 
بعد از رفتن محمدرضا با خودم فکر می کنم چرا او در این 
سن باید کار کند. او االن باید بچگی کند. کودکان سرمایه 
امروز و امید آینده هر کشوری هستند و در صورتی که از 
هم اکنون برای بهبود وضع آنها کاری نشود، بی تردید، 
فردا خیلی دیر است و مسئول مستقیم آسیب ها و مصایب 

ناشی از این غفلت، مسؤوالن خواهند بود.

ماجرای چای  ۲ میلیونی در کوچکترین قهوه خانه کشور!

میزان- مقصد؛ کوچکترین و یکی از معروف ترین قهوه 
خانه های کشور است.

شده  جهانی  روز ها  این  اش  آوازه  که  خانه ای  قهوه 
و  آن  صاحب  با  دیدار  برای  زیادی  توریست های  و 
او می آیند. خوردن یک چای لب سوز و دبش سراغ 
این  صاحب  مبهوتیان،  کاظم  حاج  با  دیدار  برای 
بازار  وارد  کشور،  خانه  قهوه  کوچکترین  روز های 
کسبه  از  کدام  هر  از  بازار  در  می شویم.  تهران 
را  نشانی  بگیری،  را  خانه  قهوه  کوچکترین  سراغ 
بازار و در کنار مسجد “حاج عبدا...”،  می دهد.در دل 
این  است.در  شده  بنا  تهران  آمیز  اسرار  خانه  قهوه 
داده  مشتریان  به  چای ها  اقسام  و  انواع  خانه  قهوه 

اش،  ذائقه  به  بسته  می آید،  که  کسی  هر  می شود. 
نوع چای مورد نظر خود را انتخاب می کند.یکی چای 
یکی  ترش،  چای  دیگری  می دهد،  سفارش  زعفرانی 
دار  هل  چای  دیگری  است،  دارچین  چای  طرفدار 
حاج  روز ها  این  که  درویش  خانه  قهوه  می خواهد.در 
گذشته،  سنت  طبق  شده،  خود  پدر  جانشین  کاظم 
از  می شود.بسیاری  انجام  زیادی  خیر  کار های 
مبهوتیان  خانواده  از  که  شناختی  خاطر  به  بازاریان 
دارند، کمک های خود را به این خانواده می سپارند تا 
درویش  خانه  قهوه  برسد.شهرت  نیازمندان  دست  به 
خانه ای  قهوه  باشد.  آن  بودن  کوچک  دلیل  به  شاید 
نوشته  آن  درباره  بار ها  که  مربعی  متر  نیم  و  یک 
خانه  قهوه  این  وضعیت  از  نیز  مستندی  حتی  و  شده 
کمتر  اما  است،  شده  ساخته  تهران  بازار  قلب  در 
کسی می داند که در این قهوه خانه، صندوقی به نام 
مخصوص  که  صندوقی  دارد.  وجود  “موال”  صندوق 
مبهوتیان،  کاظم  است.حاج  خانه  قهوه  دائم  مشتریان 
در این رابطه می گوید: سال 1۳40، پدرم قهوه خانه 
دور،  سال های  در  می گیرد.  آن  اولیه  صاحب  از  را 
مساحت قهوه خانه بزرگ تر از مساحت فعلی آن بود، 

اما اکنون قهوه خانه ما یک و نیم متری است.
چای  خوردن  بابت  من  پدر  دوستان  می افزاید:  وی 
یک  در  را  چای  پول  بلکه  نمی دادند  پدرم  به  پولی 
خیر  امور  صرف  تا  می انداختند  مخصوص  صندوق 
با  درویش  خانه  قهوه  روز های  این  شود.صاحب 
آوری  جمع  مبالغ  کرد  هزینه  چگونگی  به  اشاره 
در  معلوالن  از  نگهداری  مرکز  یک  می گوید:  شده 
منطقه آبسرد دماوند فعالیت می کند. هزینه های افراد 
نگهداری شده در این مرکز از طریق صندوق “موال” 
می افزاید:  کاظم  می شود.حاج  تامین  خانه  قهوه 
می کنند  اشاره  مستقیم  می آیند  که  ما  ثابت  مشتریان 
که پولی که بابت خوردن چای می دهند وارد صندوق 
تومان می دهد  هزار  بابت یک چای  یکی  موال شود. 

و یکی 2 میلیون تومان و حتی بیشتر. 
برای  دنیا  سراسر  از  که  مشتریانی  به  اشاره  با  وی 
می گوید:  می آیند  اش  خانه  قهوه  به  چای  خوردن 
مشتریان  است.  شده  شناخته  ما  خانه  قهوه  اکنون 
حجره  به  چای  خوردن  برای  دنیا  سراسر  از  مختلفی 
من می آیند. هر کدامشان که بخواهند می توانند وارد 

قهوه خانه شده و عکس یادگاری بگیرند.

بنیان گذاران  از  و  هواشناسی  استاد  اردکانی  حسین 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کشور،  هواشناسی  سازمان 
جاری  به وضعیت سال  فارس  خبرگزاری  جامعه  گروه 
کشور  روی  پیش  های  ماه  بارش  وضعیت  و  بارشی 
اساس  بر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پرداخت.وی 
در  کم بارشی  علیرغم  هواشناس  این  پیش بینی های 
در  بارش ها  بهمن ماه  اواسط  از  زمستان  اوایل  و  پائیز 
وضعیت  بحث  مورد،  موضوع  می شود.  افزوده  کشور 
بی هنجاری شدید وضع هوا در پاییز امسال و ادامه آن  
تا اواسط دوم ماه زمستان هواشناسی یعنی ژانویه است. 
آیا این وضعیت بحرانی جدی درروی منطقه خاورمیانه 
که شامل ایران نیز می شود یک قهر طبیعت است و یا 
قهر الهی؟ گفت : من یک هواشناس سالخورده هستم 
که حدود 60 سال است که به طور مداوم وضعیت جوی 
نیمکره شمالی را  ایران و همچنین تمام  کشور عزیزم 
مدنظر و بررسی دارم، اما این چنین وضعیت بحرانی را 
که به صورت تقریبًا خشک سالی مطلق است، ندیده ام و 
حتی آنکه ادامه آن در اول ماه زمستان هواشناسی یعنی 
داشته  ادامه  ژانویه  دوم  ماه  دومین  تا  حتی  و  دسامبر 
باشد، یعنی تقریبًا بی بارشی و دمای باالی نرمال. قدر 

مسلم این حادثه قهر طبیعت است که در اثر بی حرمتی 
و دست کاری های بی خردانه بشر در طبیعت، حادثه ای 
بی هنجاری های  به صورت  زمین  کره  روی  را  متفاوتی 
این  در  بحرانی هم  حادثه  این  و  می دهد  شدید شکل 
منطقه جهان متأثر این مطلب است که متأسفانه تفسیر 
به  با توجه  بنده  یادداشت خارج است، نظر  این  آن در 
میانگین گیری  با  و  جو  دینامیکی  و  فیزیکی  معادالت 
تعادل  به  باید  که  است  این  پارامترهای جوی  کلیه  از 
در  که  برسیم،  جوی  پارامترهای  کلیه  برای  میزانی  و 
مطرح  بارشی  و  دما  پارامتر  ما  منطقه  در  حالت  این 
سه  الی  دو   2018 ژانویه  بیستم  تا  بنابراین  است، 
کرد  خواهند  عبور  منطقه  از  کوتاه  طول موج  با  موج 
را  مختصری  دمای  افت  و  مختصری  بارش های  که 
نمی توانند جبران  متأسفانه  به همراه خواهد داشت که 
فوریه  اواخر  تا  ژانویه  از20  اما  بکنند  را  کمبودها  این 
فعال  موج  سه  اسفند   10 حدود  تا  دی ماه  اواخر  یعنی 
سرد  واچرخند  شدید  توسعه  با  که  جو  میانی  سطوح 
واچرخند  توسعه  با  دیگری  و  اسکاندیناوی  مهاجر 
واچرخند  شدید  توسعه  با  سومی  و  اروپایی  مهاجر 
در  سرد  هوای  ریزش  و  ایران  شمال  به طرف  سیبری 

درروی  کلینیک  بارو  شدید  جو  یک  توسعه  و  منطقه 
مدیترانه و وجود منطقه چرخندزایی در این منطقه آن 
را  زمستان  اوایل  و  پاییز  بی هنجاری شدید  این  شاهد 
واچرخند  که  است  زمان  این  در  و  کرد  خواهد  جبران 
جنب حاره ای متفاوتی خواهد داشت، شکسته شده محور 
نقل مکان خواهد کرد که دیگر  به جای خود  آن کامل 
اثری از ENSO  را نخواهیم دید، بقیه این کمبود در 
فصل بهار هواشناسی یعنی مارس، آوریل و می)اسفند، 
خواهد  جبران  خرداد(  اواسط  تا  اردیبهشت  فروردین، 
شد تا طبیعت ازنظر این دو پارامتر در منطقه به حالت 
میزان و تعادل خودش برسد، و به امید خداوند متعال 
این قهر طبیعت توسط رحمت الهی جبران خواهد شد.

کم بارشی در اواخر بهمن و اوایل اسفند جبران می شود

ربر
 کا

س :
عک



چهارشنبه  * 25  بهمن  1396 * شماره 4006 

معجزه ابراز احساسات!

اگر یکی از راهکارهای شما هنگام عصبانیت، اضطراب، 
ناراحتی و ترس رفتارهایی مانند خودخوری و تحمل و 
درون ریزی خشم، داد و بیداد کردن، قهرکردن، سرزنش 
و  زدن، مسخره کردن  کنایه  و  نیش  دیگران،  و  خود 
زیرآب زدن است؛ بهتر است بدانید که با این رفتارها 
تیشه به ریشه خود می زنید! اگر تمایل دارید نتیجه را 
تغییر دهید به نظر می رسد که تغییر رفتارتان بهترین 
گزینه باشد که البته به تمرین نیاز دارد. در ساده ترین 

شکل این مهارت سه مرحله دارد. 
 سه گام تا پیروزی 

 گام اول شناخت احساس یا احساسات است؛ به این معنا 
که شما باید عالوه بر آشنایی با نام احساستان بتوانید در 
لحظه نخستین هیجان خود را تشخیص دهید. معمواًل 
در صورت ناتوانی در تشخیص آن احساس خاص مثاًل 
و  مانند خشم  دیگری  هیجانات  اضطراب،  یا  ناراحتی 

ترس جایگزین می شوند.
بیشتر  چه  هر  یعنی  است.  احساس  پذیرش  دوم  گام 
عواطف و احساسات خود را انکار کنید و نادیده بگیرید، 
ذهنی  اشتغال های  و  معیوب  رفتارهای  درگیر  بیشتر 
می شوید، پس آنها را بپذیرید و دنبال راهکار برای رد 

شدن از بحران باشید.
ابراز احساس  از بحران  او آخرین گام برای رد شدن 
است باید به جای تخلیه احساسات آنها را ابراز کنیم 
را  من  رفتار  این  بگوییم  پرخاشگری  جای  به  یعنی 
عصبانی کرده یا به جای گریه های متوالی بگوییم از 
جای سرزنش  به  ناراحت هستم،  عمیقاً  موضوع  این 
را  احساس مان  و  کنیم  توصیف  را  انتظار خود  کردن 
بیان کنیم و به جای نیش و کنایه زدن مستقیم راجع 

به موضوع صحبت کنیم.

زندگی خروسی

کوه بلندی بود که النه عقابی با چهار تخم، بر بلندای 
آن قرار داشت.یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و 
باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد.

بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ 
و خروس بود. مرغ پیری داوطلب شد تا روی آن بنشیند 
و آن را گرم نگهدارد تا جوجه به دنیا بیاید.یک روز تخم 
شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد.جوجه عقاب 
مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که 
جوجه عقاب باور کرد که چیزی جز یک جوجه خروس 
نیست. او زندگی و خانواده اش را دوست داشت اما چیزی 
از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی. تا این 
که یک روز که داشت در مزرعه بازی می کرد متوجه 
چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می 
کردند. عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من هم می 
توانستم مانند آنها پرواز کنم. مرغ و خروس ها شروع 
کردند به خندیدن و گفتند: تو خروسی و یک خروس 
هرگز نمی تواند پرواز کند.اما عقاب همچنان به خانواده 
واقعی اش که در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود 
و در آرزوی پرواز به سر می برد.اما هر موقع که عقاب از 
رویایش سخن می گفت به او می گفتند که رویای تو به 
حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد بعد از 

سالها زندگی خروسی، از دنیا رفت.

به قلب خود بگو که ترس از رنج کشیدن بدتر
 از خود رنج کشیدن است. و هیچ قلبی تا حاال در 

تالش برای جستجوی رویای خود رنج نکشیده است.

ابتدا اندیشه می آید؛ بعد سازماندهی آن اندیشه به ایده 
ها و طرح ها؛ بعد تبدیل آن طرح ها به واقعیت. آغاز، 
همانطور که مشاهده خواهید کرد، در تخیل شماست.

از منزل کفر تا به دین یک نفس است
وز عالم شک تا به یقین یک نفس است
ایـن یـک نفس عـزیز را خـوش مـیدار
کز حاصل عمر ما همین یک نفس است

هرگز نمی توانی از اقیانوس عبور کنی 
مگر اینکه شهامت از دست دادن 
چشم انداز ساحل را داشته باشی.

کسی که نتواند دلیل بیاورد نادان است. کسی 
که نخواهد دلیل بیاورد متعصب است. کسی که 

جرأت دلیل آوردن نداشته باشد، برده است.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و آنگاه که آن ]لحظه موعود[ را نزدیک ببینند چهره  های کسانی که کافر شده  اند در هم 
رود و گفته شود این است همان چیزی که آن را فرا می  خواندید. سوره الملک/ آیه 27

حدیث روز  

دل بستگی به دنیا، عقل را فاسد می  کند، قلب را از شنیدن حکمت ناتوان می  سازد و باعث عذاب دردناک می  شود.
امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

از بهداشت روانی در محیط کار چه می دانید؟!!
ارتباط  تواند  می  سالم  کاری  محیط  یک  کلی   طور  به 
در  باشد.  داشته  خود  کارکنان  روانی  بهداشت  با  نزدیکی 
کار  محیط  در  روانی  بهداشت  بر  موثر  عوامل  به   ادامه 

و راه های ارتقای آن اشاره می کنیم.
گفته  سخن  کار  محیط  در  کارکنان  سالمت  از   وقتی 
می شود، بیشتر عوامل جسمی و فیزیکی که در محیط کار 
بر سالمت کارکنان موثر است به ذهن مان متبادر می شود. 
عواملی همچون آلودگی داخلی محل کار، شرایط محیطی 
مانند نور محیط کار، گرمایش و سرمایش محیط کار، اما 
دسته دیگری از عوامل نیز وجود دارد که بر بهداشت روانی 

شاغالن تاثیر به سزایی دارد.
روبرو شدن با واقعیات اجتماعی و زندگی

از اصول مهم  اجتماعی و زندگی  واقعیات  با  روبرو شدن 
بهداشت روانی محسوب می شود. شخص باید خود را آن 
گونه که هست قبول کند. کشمکش و عدم قبول واقعیات 
اغلب موجب بروز اختالل روانی می شود. خیلی از مردم نه  
تنها نقص های خود را قبول نمی کنند بلکه با مکانیسم 
های مختلف سعی دارند آن را بپوشانند، یا این که بدون در 
نظر گرفتن توان و استعداد خود کاری را شروع می کنند که 
عاقبتی جز سرخوردگی و شکست ندارد و نهایتا به وازدگی 
و بی تفاوتی می انجامد. در هر عملی اصل علت و معلول 
حاکم است و رفتار بشر نیز از این قاعده جدا نیست. رفتار 
انسان تابع تمامیت وجود اوست به این معنی که روان تابع 

جسم است.  هر انسان بر اثر ارتباط خصوصیات روانی و 
جسمی خود، دست به عمل می زند و هیچ رفتاری جدای از 

این چهارچوب صورت نمی گیرد.
بهداشت روانی در محیط کار چیست؟ 

مقابل  در  مقاومت  یعنی  کار  محیط  در  روانی  بهداشت 
پیدایش مشکالت روانی و اختالالت رفتاری در کارکنان 
یک مجموعه و سالم سازی فضای روانی کار به نحوی که:
*   هیچ یک از کارکنان مجموعه به دلیل عوامل موجود در 

آن دچار اختالل روانی نشوند.
*   همه کارکنان از این که در آن مجموعه مشغول به کار 
هستند، احساس رضایت کنند و عالقه مند باشند کار خود 

را در آن جا ادامه دهند.
* هر یک از کارکنان سازمان درباره خود، مافوق، همکاران 
خود و  نسبت به جهان اطراف و به خصوص به جایگاه خود 

در مجموعه کاری شان احساس مثبتی داشته باشند.
تعادل بین کار و زندگی 

زمانی که افراد احساس کنند نقش های مختلف آن ها در 
محیط کار و خانواده با یکدیگر تداخل دارند و حتی مزاحم 
تعارض  احساس  زندگی خود  و  کار  بین   یکدیگر هستند، 
بر  عالوه  خانواده،  و  کار  بین  تعارض  احساس  کنند.  می 
آسیب به کارکرد شخص در محیط کار و خانه، بر سالمت 

روانی وی تاثیر می گذارد. 
کار  و محیط  خانواده  در  فرد  نقش های  بین  تعادل  نبود 

در صورت تداوم، بهداشت روانی فرد را به خطر انداخته و 
موجب کاهش کارایی، احساس درماندگی، کاهش رضایت 

شغلی و کاهش تعهد شغلی می شود.
نبود تبعیض و نقض حقوق دیگران 

هر  در  زنی  برچسب  و  دیگران  حقوق  نقض  تبعیض، 
محیطی مانعی جدی برای داشتن سالمت روانی مناسب 
است. محیط کار نیز از این قاعده مستثنا نیست. تبعیض، 
آید  می  شمار  به  کاری  مجموعه  یک  برای  مهلکی  سم 
و زمینه ساز بروز بسیاری از مشکالت روانی است. ترس 
ازدست دادن شغل، نداشتن ارتقای شغلی، مشارکت نداشتن 
 همکاران در کارهای تیمی و تمسخر از سوی همکاران،

می تواند آسیب جدی به بهداشت روانی فرد وارد کند.
 استرس های محیط کار 

دارای  دارند  همه مشاغل حتی مشاغلی که ظاهر آسانی 
برآوردن  توقع  و  مسئولیت  پرتنش،  و  گیر  نفس  لحظاتی 
و  شغلی  های  استرس  شدن  طوالنی  است.  انتظارات 
فشارهای کاری در نهایت به خستگی شدید و فرسودگی 

روانی فرد منجر خواهد شد.
مدیران بخوانند 

*  کارهای اضافه را کم کنید؛ اصالح و بهبود فرایندهای کاری 
راهکاری مناسب برای جلوگیری از کارهای اضافه و دوباره 

کاری است. در این زمینه با کارکنان خود مشورت کنید.
*  به کارکنان خود اجازه و فرصت »نه گفتن« برای انجام 

کارهای  در  ای  وقفه  که  به شرطی  بدهید،  کاری  اضافه 
مجموعه به وجود نیاید.

*  کارکنان خود را بر سر دو راهی »کار یا زندگی« قرار 
ندهید. نباید کارکنان را برای انتخاب بین پیشرفت شغلی 
و رسیدگی به خانواده تحت فشار بگذارید، یا این که آن ها 
را وادار کنید از ادامه تحصیل صرف نظر کنند. بلکه باید 
راهکارها و شاخص های ارتقای شغلی به نحوی طراحی 
شود که به زندگی خصوصی کارکنان صدمه ای وارد نکند؛ 
مثال اگر انجام برخی امور در خانه ممکن است و فرد ترجیح 
می دهد در منزل وظایف خود را انجام دهد، بتواند به جای 
اجبار به ماندن در محل کار و اضافه کاری، در خانه به امور 

کاری خود رسیدگی کند.
*  ماموریت ها و شیفت های خارج از ساعت کاری را به 

حداقل برسانید.
کارکنان بخوانند 

*  در ساعات کاری به ذهن خود استراحت دهید. نفس 
عمیق، بلند شدن از پشت میز و قدری راه رفتن و صحبت 

کردن با همکاران مثبت نمونه هایی از استراحت هستند.
*  به درخواست های غیرمنطقی مانند اضافه کاری های 

زیاد، محترمانه »نه« بگویید.
*  تالش کنید کار را کمتر به خانه ببرید. در صورت مجبور 
بودن به این کار، باید زمان خاصی را به آن اختصاص دهید؛ 

برای مثال زمانی که فرزندان به خواب رفتند.
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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.
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 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 

رجایی 15   09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم
 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات 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

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 
نیازمند است.     09105484039

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
و راننده کمپرسی برای کار در زابل 

نیازمندیم. 09155623441

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
 09152641848- جعفری

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید،کاغذ دیواری
09157411071 - باقری

تزئینات داخلی ساختمان

 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

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

کارت دانشجویی اینجانب سیده غزل میر مطهری 
به شماره دانشجویی 96111050172030 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  
09151630741-  رحیمی

کار خوب اتفاقی نیست
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آکا ایران- فواید و خواص خوراکی  های مشکی شاید میوه ها و خوراکی 
های تیره و سیاه به اندازه غذاهای خوشرنگ و لعاب وسوسه کننده نباشند اما 
هر کدام از آنها خواص خوبی برای شما دارند. 1- شاتوت و تقویت سیستم 
ایمنی شاتوت کالری بسیار کمی دارد و فیبر آن باالست در نتیجه این میوه 
مناسب افرادی است که می خواهند وزن متناسبی دارا باشند.شاتوت تازه 
منبع خوبی از ویتامین C محسوب می شود. این ویتامین آنتی اکسیدانی 

قوی است. 2- خرما: خرما خوراکی مفید با داشتن قندهای طبیعی مورد 
توجه متخصصان تغذیه است اما عالوه بر این در تنظیم ساخت وساز 
بدن و حتی در روزهایی که رژیم می گیرید هم می توانید به کمک خرما 
جسم سالم تر و انرژی بیشتری داشته باشید. 3- تخمه آفتابگردان: یکی از 
مغزدانه های مفید برای حفظ سالمت شما تخمه آفتابگردان است که اگر 
بیش از حد شور نباشد، یکی از مغذی ترین مواد غذایی است که باید آن 

را حتما در برنامه غذایی تان جای دهید. 4- شکالت تلخ: سطح هورمون 
استرس -کورتیزول- بدنشان به طور قابل توجهی کاهش یافته و احساس 
آشفتگی و نگرانی ناشی از ترشح این هورمون سراغ شان نمی آید. 5- چای: 
مصرف چای سیاه می تواند خطر بروز سکته را کاهش دهد. بعد از تحقیقات 
پژوهشگران معلوم شد مصرف روزانه سه فنجان چای خطر بروز سکته 

مغزی را تا 21درصد کاهش می دهد.

خواص شگفت انگیز بهترین خوراکی های سیاه

پیشگیری از فشار خون باال با چای سبز

باشگاه خبرنگاران- مصرف نیم تا 2 و نیم فنجان 
چای سبز در روز احتمال بروز ُپرفشاری خون را تا 
4۶ درصد کاهش می دهد. در این مطلب برخی از 
خواص این گیاه را بیان می کنیم.1-کاهش وزن با 
چای سبز:پلی فنول های چای سبز فعالیت آمیالز 
موجود در بزاق ) آنزیم تجزیه کننده قندها( را مهار 

می کند بنابراین این چای نقش موثری در کاهش 
وزن دارد.2-جلوگیری از پوسیدگی دندان با چای 
سبز:عصاره برگ چای سبز خواص ضد میکروبی 
دارد و از ایجاد پالک و پوسیدگی دندان جلوگیری 
می کند.3-محفاظت از قلب در برابر آسیب های 
مختلف با چای سبز:دانشمندان ماده ای شیمیایی را 
در چای سبز شناسایی کردند که در حفاظت از قلب 

در برابر آسیب های مختلف موثر است.

عوارض کم شنوایی در نوزادان

نی نی بان- اگر تشخیص کم شنوا بودن نوزاد 
به تاخیر افتد باعث عوارضی می شود.کم شنوایی 
جزء شایعترین اختالالت مادرزادی است که بدون 
عالئم ظاهری بروز می کند.طبق اعالم سازمان 
جهانی بهداشت تمامی نوزادان هنگام ترخیص 
از بیمارستان باید تحت آزمایشهای غربالگری 

شنوایی قرار گیرند.اگر کم شنوایی قبل از سه 
ماهگی تشخیص داده شود و توانبخشی قبل از 
شش ماهگی صورت گیرد باعث بهبود رشد گفتار 
و زبان در کودکان کم شنوا می شود.اگر تشخیص 
کم شنوا بودن نوزاد به تاخیر افتد باعث عوارضی 
می شود از جمله:1- آسیب به قابلیت درک گفتار 
تحصیلی.3-مشکالت  مشکالت  زبان.2-  و 

ارتباطی.4- مشکالت اجتماعی و شغلی.

4 دلیل شایع ریزش مو

و  سخت   : غذایی  های  رژیم  ایران-1-  عصر 
به  غذایی،  های  وعده  گرفتن  نادیده  محدود، 
ویژه وعده صبحانه، و سریع غذا خوردن یکی از 
دالیل اصلی ریزش مو و دیگر پیامدهای سالمت 
هستند.2- کم خونی:کمبود آهن در جریان خون 
می تواند به ریزش مو منجر شود. طی قاعدگی، زنان 

اغلب با کمبود آهن مواجه می شوند و ممکن است 
ریزش مو را تجربه کنند. افراد مبتال به کم خونی 
نیز شرایطی مشابه را تجربه می کنند. 3-مصرف 
برخی داروها:داروهای حاوی مسدودکننده های بتا، 
اند.  آن جمله  از   L-DOPA یا آمفتامین  هپارین، 
4- مواد شیمیایی: برخی محصوالت مانند رنگ مو 
یا نرم کننده های شیمیایی حاوی مواد مضری، از 

جمله آمونیاک، برای سالمت انسان هستند. 

خوردن سبزیجات برگ سبز
 ریسک سکته را کاهش می دهد

مصرف  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه  مهر- 
سبزیجات برگدار سبز راه جدیدی برای کاهش 
استرس و کاهش ریسک تجربه سکته است.طبق 
یافته های جدید افرادی که سبزیجات برگدار سبز 
بیشتری می خورند ۶4 درصد کمتر در معرض بروز 

سکته مغزی قرار دارند.محققان عنوان می کنند 
افرادی که سبزیجات پربرگ سبز نظیر اسفناج، 
کاهو و کلم مصرف می کنند کمتر در معرض 
داشت.همچنین  خواهند  قرار  مغزی  خونریزی 
محققان اذعان می کنند ریسک بروز سکته قلبی در 
افراد دارای استرس بیشتر در خانه و محل کار 2.22 
برابر، در افراد دارای میزان کلسترول غیرعادی 1.۶۹ 

برابر و در افراد سیگاری 1۰.۰1 برابر بیشتر است.

 تاثیر منفی مصرف بلند مدت
 روغن ماهی بر کبد

برای  بسیاری  خواص  ماهی  روغن  ایسنا- 
سالمتی دارد اما نتایج تحقیقات  حاکی از آن 
است که مصرف بلندمدت این روغن و روغن 
آفتاب گردان می تواند خطر ابتال به استئاتوهپاتیت 
)NASH( را در دوران بعدی زندگی بیشتر کند.

استئاتوهپاتیت نوع وخیم تر از بیماری کبد چرب 
است.را در کبد ایجاد می کند که این عضو از بدن 
را مستعد ابتال به بیماری کبد چرب می نماید.

از جمله فاکتورهای کلیدی خطرزا در بروز این 
نوع از بیماری کبد چرب می توان به اضافه وزن، 
چاقی، فشار خون باال، کلسترول باال و دیابت 
نوع دو اشاره کرد که تمامی آن ها به شدت تحت 

تاثیر رژیم غذایی هستند

یادداشت

عکاس :مجتبی گرگی   کاریکاتور بهروز فیروزی داده نما، آوای خراسان جنوبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

پخش لوله و اتصاالت / فروش ویژه شیرآالت اهرمی       فروشگاه کاظمی
فقط 220 هزار تومان با 5 سال گارانتی تعویض 

آدرس: بین مدرس 35 و 37
09151638890
داد09123024066
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32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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کشف حجاب؛ مقدمه فروپاشی 
سایر مرزهای شریعت
*  نصیری

درباره این که حکومت اسالمی تا چه میزان می تواند و باید درباره این 
امر ورود پیدا کرده و به آن الزام ببخشد یا نه، باید در جای دیگر سخن 
گفت. این که متولیان فرهنگی و نیز نظام در برآیند کلی در این چهل 
سال چه میزان توانسته دل های مردم را با خود همراه سازد و تصویر 
شیرین و معقولی از سیمای نورانی اسالم در همه زمینه ها همچون 
زمینه حجاب عرضه کند، باز جای واکاوی جداگانه دارد، اما فعال روی 
سخنم با آن خانم محترمی است که روسری سفید خود را به عالمت 
که  دانم  می  بعید  کرد.  آویزان  بر چوبی  و  گرفته  از سر  آرام  حرکت 
ایشان خدای ناکرده جزو کسانی باشند که اسالم را دین کهنه تلقی 
کرده و در برابر دعوت همه پیامبران، برهنگی و بی بند و باری را حق 
زنان و مردان می انگارند. گمان این ناچیز آن است که این خانم این 
حرکت را از سر مخالفت با اجباری کردن حجاب انجام داده است، نه 
از سر مخالفت با اصل حکم حجاب.در این صورت یک نکته را از سر 
خیرخواهی به ایشان یادآور می شوم:آن روز که رضا شاه کشف حجاب 
را اجباری کرد و پاسبان ها چه رنج ها و رنجش ها را پدید آوردند، 
قیام مردم متدین در مسجد گوهرشاد تاریخی شد و مرحوم بهلول به 
خاطر دفاع جانانه از حجاب جاودانه گشت، حتی اگر انقالب هم نمی 
شد، هیچ کس و هیچ بلندگویی نخواست و نتوانست حرکت خودجوش 
آن مردم را از یادها ببرد و از آن به بدی و زشتی یاد کند.فرض کنید 
در سایه این حرکت نمادین به هر دلیل الزام حجاب برداشته شود. آن 
گاه چه اتفاق خواهد افتاد؟ دیگر تالشی برای دعوت دختران نوجوان و 
جوان برای حفظ حریم و حرمت عفاف انجام نخواهد گرفت و در پی 
فروپاشی حجاب، سایر مرزهای شریعت نیز یکی پس از دیگری فرو 
خواهد پاشید. در آن صورت چرا رقص، پایکوبی، مرکز فسق و فحشاء، 
شراب و قمار مجاز اعالم نگردد؟! چرا حال و وضع سینما و کنار دریاها 
و حاشیه خیابان ها و درون کلوپ ها به همان حال و وضع دوران پهلوی 
برنگردد؟! در این صورت بخشی از گناهانی که توسط هزاران هزار نفر 
در چنین جامعه ای انجام خواهد پذیرفت، به پای فرد یا افرادی نوشته 
خواهد شد که بسترهای الزم را برای پدید آمدن چنین جامعه ای پر 
آسیب و پر گناه را فراهم کرده اند.این که در روایات بارها بر این نکته 
تأکید شده که بار گناهان سنت های غلط به پای کسی نوشته می شود 
که پایه گذار آن است، راز آن همین نکته است. آیا کسی می تواند بار 
سنگین پایه گذاری سنت های غلط و پر خبط و خطا را بر دوش گیرد؟! 
شک نکنید که در تاریخ خواهند نوشت پایه گذار فروپاشی حجاب آن 
خانمی بوده است .مواظب باشیم در این عمر چند روزه و با جسم محدود 

شده در چند گز، گناه امتی در چند قرن را برای خود رقم نزنیم.

گروه اجرایی رنگ ، دکوراتیو و پتینه هنری تخصصی 

ـخاهن سفید

اجرای تخصصی نسلی از نوین ترین محصوالت صنعت رنگ 
 انواع رنگ های ساختمانی-  هنری - دکوراتیو - صنعتی - فوری

اعم از پتینه کاری هنری - نقش برجسته - ورق طال حرفه ای
پولی اورتان - اپکسی - کف  - نما و ...

جایگزین دیگر مصنوعات ساختمانی مثل سنگ آنتیک ، کاغذ دیواری ، دیوار پوش ، کف پوش

* طراحی روز اروپا

09157916676
09354957018

شباهت واقعی به کاغذ دیواری 
اجرا به صورت حرفه ای و بدون نقص 
استرداد وجه در صورت ناراضی بودن

 مشاوره در طراحی رنگ 
و  اجرای طرح کاغذ دیواری  

به صورت رایگان

کار کردن با  افراد حرفه ای هم قیمت کمتر و هم کار با کیفیت نصیب تان می شود 
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نخستینهمایشملیرونقپرورششترشرقکشوردربشرویهبرگزارمیشود

فرماندار بشرویه گفت: نخستین همایش ملی رونق پرورش شتر شرق کشور پنجم اسفندماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان بشرویه برگزار می شود. زمان زاده اظهار کرد: این همایش بزرگ 
ملی در  پنجم اسفندماه با حضور مسئوالن کشوری؛ کارشناسان، اساتید، سرمایه گذاران و پرورش دهندگان سنتی و صنعتی در شهرستان بشرویه برگزار می شود. وی افزود: همه هماهنگی های الزم از 
جمله محل برگزاری همایش  و برنامه ها در حال انجام است و حدود 20 استان و 200 شهرستان  سراسر کشور به این همایش دعوت شده اند و تا کنون 500 نفر برای شرکت در همایش ثبت نام کرده اند.

* مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: 
آزمون شفاهی حفظ قرآن  در ساعت 8:30 تا 9:45 
سیزدهم تا پانزدهم اسفند درمحل آستانه شهدای 
باقریه  و آزمون کتبی مفاهیم قرآن ساعت 10:45 تا 
11:45 دهم اسفند درمحل دانشگاه پیام نور بیرجند 

برگزار خواهد شد.
* زمین لرزه ای ساعت 7:00:31 صبح دیروز به 
زمین  کیلومتری   9 عمق  در  ریشتر   3.1 بزرگی  
میرجلیلی  لرزاند.  را  طبس  شهرستان  دیهوک 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: این زمین 

لرزه هیچگونه خسارت جانی و مالی نداشته است.
اتوبوس  واژگونی  حادثه  مصدومان  همراهان   *
فردوس  نظام  عماد  هتل  در  مشهد   - گچساران 

پذیرش و اسکان داده شدند.
بیماری مهلک  *620 قالده سگ صاحبدار علیه 

هاری در شهرستان قاین واکسینه شدند.
استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  *مدیرکل 
گفت: حامیان امسال هشت میلیارد تومان به ایتام 
کردند. کمک  جنوبی  خراسان  نیازمند  فرزندان  و 
*اقامتگاه بوم گردی عمارت میرزا در روستای نوده 

راه اندازی می شود

لغو دو پرواز چهارشنبه شرکت ماهان 
در مسیر بیرجند-تهران و بالعکس

پروازهای  گفت:  استان  های  فرودگاه  کل  مدیر 
چهارشنبه  و  بهمن،   25 هفته،  این  چهارشنبه 
آینده، دوم اسفند، با هواپیماهای شرکت ماهان در 
مسیرهای تهران- بیرجند و بالعکس لغو شده است.
ناوگان  کمبود  پرواز  لغو  این  علت  افزود:  سالمی 

هوایی شرکت هواپیمایی ماهان اعالم شده است.

آماده سازی ۳۵ هکتار از زمین های پایین 
دست سد رزه برای اجرای شبکه انتقال آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
با بیان اینکه در مدت دو سال گذشته 14 میلیارد 
رزه  سد  از  آب  انتقال  پروژه  اجرای  برای  تومان 
زمینهای  از  35هکتار  گفت:  است  شده  هزینه 
پایین دست سد رزه برای اجرای شبکه انتقال آب 
آماده سازی شده است. حسین امامی اظهار کرد: 
افق  تا  درمیان  آب شرب شهرستان  تامین  برای 
1425 در حال گرفتن مصوبه بوده که امید داریم 
آغاز  را  پروژه  اجرای  مجور  گرفتن  با  آینده  سال 
زمین های  از  اینکه 35 هکتار  بیان  با  کنیم. وی 
پایین دست سد رزه برای اجرای شبکه انتقال آب 
آماده سازی است افزود: برای اجرای پروژه انتقال 
آب از سد رزه در دو سال گذشته 14 میلیارد تومان 
است. یافته  پایان  اصلی  شبکه  و  شده  هزینه 

همایش نهضت جهانی حضرت امام 
روح ا... با حضور مبلغان کشورهای 

جهان اسالم برگزار می شود

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی 
اسالم  جهان  کشورهای  مبلغان  حضور  با  گفت: 
همایش نهضت جهانی حضرت امام روح ا... 26 بهمن 
در مسجد مسجد امام حسین )ع( شهرستان بیرجند 
برگزار می شود. حجت االسالم روح ا... نوری اظهار 
کرد: در این همایش مبلغان و فعاالن حوزه مقاومت 
آذربایجان،  پاکستان،  نیجریه،  یمن،  کشورهای  از 
دارند. حضور  هند  کشمیر  و  افغانستان  روسیه، 

بازگشت دوباره کتاب پس از 
چهل سال به کتابخانه طبس

فکری  پرورش  کانون  یک  شماره  مرکز  مسئول 
 2 گفت:  طبس  شهرستان  نوجوانان  و  کودکان 
سال  مخرب  زمین لرزه   وقوع  از  پیش  که  کتاب 
1357 طبس، از کتابخانه  کودک این شهر امانت 
گرفته شده بود اکنون پس از گذشت حدود 40 سال 

صحیح و سالم دوباره به کتابخانه برگردانده شد.

تهدید شیوع گسترده آنفلوآنزای فوق حاد 
در طیور، بیخ گوش خراسان جنوبی

سرپرست اداره طیور، آبزیان و زنبور عسل اداره کل 
دامپزشکی با اشاره به شیوع گسترده بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در طیور کشور افغانستان گفت: با 
توجه به مبادالت کاال و محصوالت بین خراسان 
جنوبی و افغانستان، خطر شیوع این بیماری به استان 
رعایت  بر  می شود. عجم  احساس  پیش  از  بیش 
اصول اولیه امنیت زیستی در مرغداری ها تاکید کرد

حسینی- رئیس جهاد کشاورزی عنوان کرد: 
در حال پیگیری هستیم تا 50درصد از منابع 
و  شود  تقسیم  استانی  ملی  توسعه  صندوق 
ما بقی آن شناور باشد. با تحقق این کار از 
آن جاییکه سرمایه گذاران و تولید کنندگان 
ها  استان  سایر  نسبت  به  جنوبی  خراسان 
هم توانایی مالی کمتری دارند و هم ارزش 
امالک آنان به عنوان وثیقه کمتر است، می 
توانند راحت تر از تسهیالت بهره مند شوند. 
صبح دیروز جلسه تبیین برنامه های مرتبط با 
اشتغال با حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی 
پور  ولی  برگزار شد.  وزارت جهاد کشاورزی 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان 
این که 960 میلیارد تومان در زمینه اشتغال 
پایدار و توسعه روستایی و عشایر در سامانه 
داد:  ادامه  بودند،  نام شده  ثبت  خود سازمان 
این مبلغ قبل از راه اندازی سامانه کارا بوده و 
خودمان اطالعات را جمع آوری کرده بودیم. 
تومان  میلیارد   240 سامانه  این  در  اکنون 
این که  به  اشاره  با  اند.  وی  نام کرده  ثبت 
در زمان حاضر 70 میلیارد تومان طرح بخش 
از استان به کارگروه ملی اشتغال  کشاورزی 
ساماندهی  یک طرح  کرد:  بیان  شده،  ابالغ 
نیز  تومان  میلیارد  آبی حدود یک هزار  منابع 
برای  چینی  سرمایه گذار  که  شده  پیش بینی 
برای  ولی  است.  کرده  آمادگی  اعالم  آن 
ملی  بودجه  ردیف  باید  فاینانس  اختصاص 
برداشته شدن محدودیت  از  پور  بگیرد. ولی 
در ایجاد باغ های گل نرگس خبر داد و تقاضا 
زرشک،  محصوالت  باغات  توسعه  کرد:به 
نیز  استان  در  خرما  و  زعفران  انار،  عناب، 
توجه شود. وی به وجود شش واحد مرغداری 
نیمه تمام در نهبندان اشاره و اضافه کرد: اتمام 
این طرح ها از طریق استان و مدیرکل دفتر 

امور اقتصادی وزارت جهاد پیگیری شده تا با 
توجه به محروم بودن شهرستان مصوبه ای 
برای آن گرفته شود. به گفته وی امسال 550 
کشاورزی  بخش  تسهیالت  تومان  میلیارد 

داشتیم که از این میزان 116 میلیارد تومان 
جذب شده است.

تحقق 96 درصد
تعهد اشتغال جهاد کشاورزی

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
نیز در این جلسه بیان کرد: تاکنون در سامانه 
کارا هزار و 710  طرح ثبت نام شده که  از 
این تعداد هزار و 431 مورد مربوط به جهاد 
کشاورزی است.غالمرضا اشرفی با بیان این 
سال  در  کشاورزی  حوزه  اشتغال  تعهد  که  
تاکنون  افزود:  است،  بوده  نفر   800 جاری 
ایجاد اشتغال برای 767 نفر معادل 96 درصد 
محقق شده است.وی به مشکالت این حوزه 

در  اشتغال  ایجاد  سرانه  گفت:  و  کرد  اشاره 
سمت  از  باید  و  نیست  مشخص  نامه  آیین 
وزارت جهاد پیگیری شود. وی خواستار انتقال 
های  که طرح  این  بر  مبنی  استاندار  دستور 

زیر 5 میلیارد تومان در کارگروه استانی تعیین 
تکلیف شده و نیاز به کارگروه ملی نباشد، به 

وزارت جهاد کشاورزی شد.

نرفتن  فروش  به  در  اصلی  خالء 
تولیدات کشاورزی است

جهاد  وزارت  اقتصادی  امور  دفتر  مدیرکل 
اشتغال  موضوع  بر  تاکید  با  هم  کشاورزی 
اشتغال،  به  منجر  گذاری  سرمایه  و  فراگیر 
عنوان کرد: در همین راستا 70 هزار میلیارد 
تومان در اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده 
اشتغال  مشکل  که  این  بیان  با  وی  است. 
به  نیاز  بلکه  نبوده  پول  و  مالی  منابع  کشور 
تغییر رویکرد است. خاطرنشان کرد: اگر قرار 

به ادامه کار به سبک های گذشته باشد، چه 
100 میلیارد بدهیم چه هزار میلیارد، اتفاقی 

رخ نخواهد داد.
خالدی ایجاد اشتغال را حرکت به سمت ایجاد 

کسب و کارهای کشاورزی دانست و افزود: 
تولیدات  نرفتن  فروش  به  در  اصلی  خالء 
یا  پیشرو  کشاورزی است. وی شرکت های 
بازار  به  کشاورز  اتصال  در  موثر  را  پشتیبان 
اعالم کرد و ادامه داد: دولت نمی تواند وارد 
این موضوع شود و بخش خصوصی در قالب 
این شرکت ها باید قدم جلو بگذارد و در استان 

نیز از آنان حمایت شود.

ایجاد برش های شهرستانی
در ارائه تسیهالت

در ادامه جلسه بخشایی مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان طبس به بیان مشکالتی در حوزه 
کشاورزی پرداخت، وی در ابتدا به تسهیالت 

آن  از  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستانی  شناور 
شهرستانی  برش  تسهیالت  این  که  جایی 
شود  نمی  رعایت  جذب  در  عدالت  ندارد، 
طرح  و  آمده  کار  پای  که  برداری  بهره  و 
مشکل  با  تسهیالت  اخذ  هنگام  است،  داده 
مواجه می شود. به گفته وی اکثر متقاضیان 
تسهیالت دامداری های کوچک هستند که 
در اولویت های اشتغال فراگیر برای دریافت 
آنان  رد  از طرفی  اند،  نشده  دیده  تسهیالت 
جهاد  مدیر  شد.  خواهد  ایجاد  نارضایتی 
کشاورزی شهرستان طبس همچنین خواستار 
مشخص شدن رسته های اولویت دار متناسب 

با نیاز های هر شهرستان شد.
 

۲۵درصد منابع اعتباری
جنوبی  خراسان  کشاورزی  بخش 

برای اشتغال آزاد شد
مدیرکل  با  خبری  نشست  جلسه  ادامه  در 
کشاورزی  جهاد  وزارت  اقتصادی  امور  دفتر 
برگزار شد که خالدی عنوان کرد: خوشبختانه 
اعتباری  منابع  درصد   25 جاری  سال  در 
تومان  میلیارد   28 معادل  استان  کشاورزی 
برای اشتغال آزاد شده است و چهار برابر این 
رقم را به کمیته فنی ارائه کرده ایم.ولی پور 
رئیس جهاد کشاورزی نیز عنوان کرد: در حال 
پیگیری هستیم تا 50درصد از منابع صندوق 
توسعه ملی استانی تقسیم شود و ما بقی آن 
شناور باشد. وی اضافه کرد: با تحقق این کار 
از آن جاییکه سرمایه گذاران و تولید کنندگان 
خراسان جنوبی به نسبت سایر استان ها هم 
توانایی مالی کمتری دارند و هم ارزش امالک 
توانند  به عنوان وثیقه کمتر است، می  آنان 

راحت تر از تسهیالت بهره مند شوند.
)Ava.news13@gmail.com(

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: 
195 مورد فوتی ناشی از حوادث رانندگی در 
نه ماه سال جاری در خراسان جنوبی داشته ایم 
که نشان از افزایش 17.5 درصدی نسبت به 

مهر-مصطفی  گزارش  است.به  گذشته  سال 
وظایف  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  جعفرزاده 
حوزه های  در  آمار  ارائه  قانونی  پزشکی  ذاتی 
حوادث  زمینه  در  کرد:  اظهار  است،  خاص 
بر  متوفیان  رسمی  آمار  ترافیکی  و  رانندگی 
باید  راه ها  ایمنی  کمیسیون  مصوبات  اساس 
از پزشکی قانونی اخذ شود.مدیر کل پزشکی 
قانونی خراسان جنوبی بیان کرد: متأسفانه در 
نه ماهه سال 1396 تعداد 195 فوتی ناشی از 
حوادث رانندگی در خراسان جنوبی داشته ایم که 
این آمار در 9 ماهه سال گذشته 166 نفر بوده 
که نشان از افزایش 17.5 درصدی فوتی های 

ناشی از حوادث رانندگی در سال جاری دارد.

بیرجند بیشترین میزان فوتی 
ناشی از تصادفات را دارد

جعفرزاده با اشاره به اینکه از این 195 نفر، تعداد 

124 نفر مرد و 71 نفر زن بوده اند، ادامه داد: 
بر اساس تفکیک شهرستان نیز از 195 مورد 
قائن، 47  در  مورد  تعداد 30  تصادفات  فوتی 
مورد در بیرجند، 31 مورد در طبس و 14 مورد 
هم در سربیشه بوده است.وی افزود: همچنین 
ماهه  در 9  تصادفات  فوتی های  از  مورد   18
نهبندان، 9  به شهرستان  سال جاری مربوط 
مورد شهرستان خوسف، 6 مورد سرایان، 15 
مورد فردوس، 17 مورد درمیان، چهار مورد در 

بشرویه و سه مورد در زیرکوه بوده است.

مصدومین  درصدی   ۱۳ کاهش 
تصادفات در خراسان جنوبی

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بیان 
کرد: مصدومین تصادفات نیز در 9 ماهه سال 
جاری دو هزار و 380 مورد بوده که این آمار 
در 9 ماهه سال گذشته دو هزار و 755 مورد 

را  بوده است که کاهش حدود 13 درصدی 
نشان می دهد.جعفرزاده با اشاره به اینکه 751 
نفر از مصدومین تصادفات زن و هزار و 629 
نفر مرده بوده اند، گفت: افزایش آمار فوتی ها و 
کاهش مصدومین نشان می دهد که تصادفات 
گذشته  سال  به  نسبت  خراسان جنوبی  در 

کشنده تر شده است.
از تصادفات  اینکه 21 مورد  به  اشاره  با  وی 
مورد   161 و  شهری  درون  فوت  به  منجر 
کرد:  اظهار  است،  بوده  شهری  برون  نیز 
شهری  درون  تصادفات  فوتی های  تعداد 
رانندگی  فرهنگ  در  ما  که  می دهد  نشان  
باید  زمینه  این  در  و  هستیم  مشکل  دچار 

فرهنگ سازی الزم صورت گیرد.
دو هزار و ۴۱۸ مورد نزاع

در خراسان جنوبی
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه 

میزان  جاری  سال  ماهه  در 9  داد: همچنین 
مراجعه  به  منجر  که  خراسان جنوبی  در  نزاع 
به پزشکی قانونی شده، دو هزار و 418 مورده 
سال  در  آمار  این  افزود:  است.جعفرزاده  بوده 
است  بوده  مورد    807 و  هزار  دو  تعداد   95
که خوشبختانه کاهش13.9درصدی را نشان 
آمار  جنسیتی  تفکیک  زمینه  در  می دهد.وی 
نزاع در خراسان جنوبی گفت: از تعداد دوهزار 
و 418 مورد نزاع تعداد 962 مورد زن و هزار و 
456 مورد مرد بوده است.پزشکی قانونی بیان 
کرد: در 9 ماهه اول سال جاری 13 هزار و 15 
مورد معاینه بالینی در پزشکی قانونی خراسان 
جنوبی صورت گرفته که از این تعداد چهار هزار 
و 352 مورد زن و هشت هزار و 663 مورد 
مرد بوده است.جعفرزاده یادآور شد: این آمار در 
9ماهه سال گذشته 13 هزار و 737 مورد بوده 
است که کاهش 5.3 درصدی را نشان می دهد. 

کیفری  دادگاه  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
اهالی  از  نفر   2 قتل  پرونده  به  رسیدگی 
دادگستری کل  در  علنی  به صورت  طبس 
استان برگزار شد. قاضی پرونده بیان کرد: 
آقای ر.ح متهم به مباشرت در 2 فقره قتل 
و  ماشین  سرقت  و  مرد  و  زن  یک  عمد 
است.  مرد  مقتول  حساب  از  پول  برداشت 
قرار  جایگاه  در  زن،  مقتول  مادر  سپس 
از  کنم  می  تقاضا  کرد:  اظهار  و  گرفت 
دادگاه که قاتل را به سزای اعمال خودش 
برساند و اگر می خواهید دلم آسوده شود با 
همان ضربات چاقو وی را از پا در بیاورید. 
وی ادامه داد: در روز عید فطر بود که دختر 
دیگرم به من گفت که چرا خبری از ملیحه 
به  او  از  گرفتن  خبر  برای  نیست؛  )مقتول( 
سمت خانه دامادم رفتیم. از کنار در مشاهده 
مقتول  مادر  است.  روشن  کولر  که  کردیم 
افزود: پسرم از دیوار باال رفت و وارد خانه 
شدیم که متوجه شدیم بوی بسیار بدی می 
آید. داخل خانه شخصی زیر پتو قرار داشت 
سپس  بود.  شده  کشته  که  بود  دخترم  که 
از  که  شدیم  دیگر(  )مقتول  دامادم  جویای 
پلیس  با  تماس  از  بعد  نبود.  خبری  هم  او 
و بررسی بیشتر متوجه شدیم که دامادم در 
است. شده  کشته  چاه  در  خود  کار  محل 

با ضربات چاقو او را کشتم
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و توضیح 
داد: بعدازظهر برای چاه کنی به همراه دوستم 

حسین )مقتول( به سرکار رفتیم. در شب ماجرا 
موقعی که مقتول در چاه بود به طور اتفاقی 
متوجه پیام هایی شدم که حسین به همسرم 
به  مقتول  خانواده  لحظه  این  در  بود.  داده 
حرفهای متهم واکنش نشان دادند و اعتراض 

کردند که حرفهای متهم دروغ است.
متهم ادامه داد: از باالی چاه صفحه گوشی را 

به وی نشان دادم و بسیار عصبی شدم از چاه 
فاصله گرفتم و لگدی به یکی از بلوکه های 
را شنیدم،  ترکیدنی  زدم. صدای  چاه  اطراف 

سپس برگشتم و دیدم چاه تاریک شده است 
او  کرد:  اضافه  متهم  است.  ترکیده  و المپ 
مرده  وی  که  متوجه شدم  ولی  زدم  را صدا 
است. ترسیده بودم و گاری دستی پر از خاک 
را توی چاه ریختم. وی ادامه داد: من و زنم 
نزدیک  هم  به  بسیار  همسرش  و  حسین  و 
توضیح  بودیم.متهم  هم  با  بیشتر  و  بودیم 

داد: سپس برای بردن پیکور به سمت خانه 
اش رفتم. همسرش ملیحه در را باز کرد و از 
حسین پرس و جو کرد. کنار باغچه نشستم 

و مته پیکور را تمیز می کردم. ملیحه بعد از 
آوردن لیوان آبی به من گفت بلند شو تا به 
دنبال حسین برویم. وی افزود: من بلند شدم 
برود  عقب  که  بگویم  ملیحه  به  خواستم  و 
ولی مته را به سرش زدم. ملیحه آرام آرام به 
سمت داخل خانه حرکت کرد و گوشی تلفن 
را برداشت. من ترسیده بودم و خواستم گوشی 

تلفن را از وی بگیرم و دوباره 2 ضربه دیگر به 
سرش زدم. متهم تاکید کرد: مقتول به زمین 
افتاد و موقعی که خواستم وارد آشپزخانه بشوم 
پایم را گرفت. چاقویی را برداشتم و 2 ضربه 
دیگر با چاقو به وی زدم. سپس هم کولر را 
روشن کردم و پتویی رویش انداختم. آن شب 
وجدان  عذاب  دلیل  به  ولی  رفتم  تهران  به 

خودم را معرفی کردم.

مقتول زن و پرداخت نصف دیه
چاقو  همه  این  زدن  پرسید:  قاضی  سپس 
و سرش  افتاده  زمین  روی  که  به شخصی 
شکسته و خون آلود است انگیزه ی خاصی 
می خواهد و به طور معمول کسی اینچنین 
کاری نمی کند؟ متهم پاسخ داد: انگیزه ای 
نداشتم و تنها ترس داشتم و از خود بیخود 
قسمتی  قاضی  دستور  با  سپس  بودم.  شده 
برای  زن  مقتول  قتل  صحنه  بازسازی  از 
حاضران در دادگاه پخش شد.در پایان قاضی 
چون  داد:  توضیح  زن  مقتول  قتل  مورد  در 
بخواهد  متهم  اگر  است،  بوده  زن  مقتول 
قصاص شود، باید نصف دیه اش را به متهم 
بدهند. وی از متهم پرسید: آیا شما حاضرید 
که از نصف دیه مقتول گذشت کنید؟ متهم 

گفت: نه، چرا باید بگذرم؟

اخبار کوتاه

حوادث استان

خواب آلودگی راننده علت واژگونی 
اتوبوس در جاده دیهوک -فردوس

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ، علت اصلی واژگونی 
اتوبوس در محور دیهوک - فردوس را بی توجهی به 
جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده اعالم کرد.

کالهبرداری تلفنی در خراسان جنوبی

کالهبرداران به تازگي از 17 نفر در خراسان جنوبی 
به صورت تلفنی کالهبرداری کردند. رئیس پلیس 
آگاهی استان با هشدار به مردم درخصوص افزایش 
کالهبرداری های تلفنی گفت: این افراد با تماس 
با شهروندان مبنی بر اینکه شما برنده جایزه همراه 
برنده  عالیات،  عتبات  برنده هزینه  ایرانسل،  و  اول 
خوش حسابی و رادیو جوان شده اید، از حسابهای 
بانکی شان کالهبرداری می کنند. وی با هشدار به 
شهروندان گفت:هر نوع تماسی مبنی بر برنده شدن 
مردم به صورت کارت به کارت و تلفنی، قطع به یقین 
کالهبرداری است و هم استانی ها هیچ اعتمادی به 
این تماس ها نکنند. وی همچنین گفت: 12 نفر از 
مردم مالباخته استان هم با این شگرد شیادان از 5 

میلیون تومان به باال کالهبرداری شده اند.

مرخص شدن 11 مصدوم حادثه واژگونی 
  اتوبوس در محور دیهوک- فردوس

11 مصدوم دیگر حادثه واژگونی اتوبوس در محور 
فردوس  طبس،  بیمارستانهای  از  دیهوک-فردوس 
و بیرجند مرخص شدند. هم اکنون با ترخیص این 
بیماران، 22 مصدوم دیگر این حادثه در بیمارستانهای 

بیرجند، طبس و فردوس بستری هستند. 

مکانهای تدفین شهدای 
گمنام در خراسان جنوبی 

نهایی شد
اماکن تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام در خراسان 
کل  اداره  فرهنگی  معاون  شد.  مشخص  جنوبی 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گفت: 
پیکر مطهر 12 شهید گمنام  اول اسفند مصادف 
با شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در استان به 
خاک سپرده می شود.مهدی رحیم آبادی با بیان 
شهدای  مطهر  پیکر  تدفین  برای  نقطه   7 اینکه 
گمنام در استان تعیین شده است، افزود: حوزه علمیه 
امیرالمؤمنین، منطقه پدافند هوایی، بوستان شهدای 
گمنام شهرک حاجی آباد و بوستان شهدای گمنام 
شهرک دستگرد در بیرجند، بوستان شهدای گمنام 
روستای چاهک  بوستان والیت  بورنگ،  روستای 
تعیین  مکانهای  از  فردوس  باغستان  و  موسویه 
برای تدفین شهدای گمنام در استان است. شده 
وی گفت: پیکر این شهدا دو روز قبل از تدفین وارد 
فرودگاه بیرجند می شود تا مردم با شهدای گمنام 

تجدید پیمان و با آنان وداع کنند.

تازه های ورزشی استان

کسب رتبه نخست شورای آموزش و 
پرورش درمیان در خراسان جنوبی

فرماندار درمیان گفت: شورای آموزش و پرورش این 
شهرستان رتبه نخست را در خراسان جنوبی دارد.
بشیری زاده در مراسم تکریم و معارفه مدیرآموزش و 
پرورش درمیان اظهار کرد: آموزش و پرورش شهرستان 
درمیان در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و 
اجرای برنامه های اثرگذار دولت در بخش تعلیم و 
تربیت و تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش از 
بوده  درمیان  پرورش  و  آموزش  اهداف  ترین  مهم 
است. وی افزود: شورای آموزش و پرورش درمیان 
است داشته  جنوبی  خراسان  در  را  رتبه  بهترین 

1۲ بیمارستان تخصصی نیروی زمینی 
سپاه در استان های مرزی  برپا می شود

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری با بیان اینکه 
بلوچستان  تاکنون در استان هرمزگان و سیستان 
طرح جهاد پزشکی میالد تا میالد اجرا شده است 
گفت: قرار است تا میالد حضرت محمد )ص( در 
سال آینده 12 بیمارستان تخصصی در استان های 
مرزی کشور برپا شود. سردار حسن رجب زاده عصر 
دیروز در افتتاحیه طرح جهاد پزشکی میالد تا میالد 
امسال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  درمیان  شهرستان 
تاکنون 260 نفر بومی منطقه جذب این قرارگاه شده 
اند وعملیات تاکتیکی زیادی در راستای امنیت پایدار 
منطقه انجام شده است.وی با اشاره به کارهای انجام 
شده در حوزه های سالمت بیان کرد: بیش از 7 هزار 
و 200 نفر در روستاهای مرزی غربالگری شده اند و 
این غربالگریها بیماران بعضی روستاها که در حوزه 
بینایی و دندان مشکالت زیادی داشتند شناسایی 
شدند و این غربالگری ها برای برنامه ریزی در حوزه 

سالمت مفید خواهد بود.

مرشد نونهال خراسان جنوبی، 
بر سکوی قهرمانی کشور

غالمی-محمدعرفان شمس آبادی در نخستین روز 
رقابتهای قهرمانی مرشدی کشور، در رده نونهاالن با 
کسب امتیاز 131، قهرمان کشور شد. رقابتهای مرشدی 

با شرکت 110 مرشد در چهار رده  قهرمانی کشور 
سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن از 17 
استان کشور از صبح دیروز در برج قائم کرج آغاز شد.  

رقابت  دونده های خراسان جنوبی 
در ماراتن قهرمانی کشور

رئیس هیات دو و میدانی خراسان جنوبی گفت: در 
چهارمین دوره مسابقات دوی ماراتن قهرمانی کشور 
“جام هرمز” دونده های استان هماورد برترین های 
ابوالفضل  کرد:  اظهار  چاجی  می شوند.  ایران 
براتی،حسین نادری و عباس صادق زاده بافنده در این 

ماراتن هماورد برترین های ایران می شوند

درخشش دانشگاه بیرجند در مسابقات 
دو و میدانی دانشگاه های منطقه 9

تیم دو و میدانی دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند در رقابت 
با 9 تیم شرکت کننده در مسابقات دو و میدانی دانشگاه 
ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 ورزش کشور که 
به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد درخشید.  
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قصاص برای قاتل زن و شوهر

مدیرکلپزشکیقانونیخراسانجنوبیخبرداد:

افزایش 17 درصدی فوتی های تصادفات در  استان

رئیسسازمانجهادکشاورزیخواستارشد:

تقسیم ۵0 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت استانی
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند :
، حتّی یَستَْغِفَر ا... عّز وجّل َخْمسا  إّن رسوَل ا... صلی  ا...  علیه  و آله کاَن ال یَقوُم من َمجلٍِس، وإْن َخفَّ

وِعشریَن َمّرًة
پیامبر خدا هرگاه از مجلسی  بر می  خاست، اگر چه زمانی کوتاه در آن جا نشسته بود، بیست و پنج 

مرتبه از خدا آمرزش می  طلبید.   )کافی : ج4 ، ص504 ، ح2(

در دهه مبارک فجر صورت گرفت:

افتتاح 41 پروژه با اعتباری بالغ بر24 میلیارد ریال
 توسط دهیاری های بخش مرکزی بیرجند

بخشدار مرکزی بیرجند گفت: همزمان با گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 41 پروژه با اعتبار 
۲4 میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال که توسط دهیاری های بخش مرکزی بیرجند به انجام رسیده است، افتتاح و به بهره 
برداری رسید.  مهندس مالکی افزود: افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای حاجی آباد با حضور معاون محترم هماهنگی 
و امور عمرانی استانداری ، فرماندار محترم شهرستان بیرجند و مدیران دستگاه های اجرایی استان و شهرستان از 41 
پروژه دهیاری های بخش مرکزی بیرجند که شامل 33 پروژه اصالح و توسعه معابر )136۰۰۰ متر مربع زیرسازی 
معابر ، 146۰۰۰ متر مربع آسفالت معابر ، 47۰۰۰ متر مربع سنگ فرش معابر ، 15۰۰۰ متر مربع اجرای جوی ، کانیو و 
جدول با اعتبار۲314۰ میلیون ریال( ، ۲ پروژه بهسازی آرامستان و گلزار شهدا با اعتبار 45۰ میلیون ریال ، یک پروژه 
بهسازی مظهر قنات با اعتبار 3۰۰ میلیون ریال ، یک پروژه احداث و تکمیل فضای سبز با اعتبار 1۰۰ میلیون ریال 
و 4 پروژه احداث اماکن عمومی شامل ساختمان دهیاری ، کتابخانه ، حمام عمومی و ... با اعتبار ۹۰۰ میلیون ریال 

بودندکه در دهه مبارک فجر به بهره برداری رسیدند.

جذب یک هزار و 35 تن قیر رایگان
   توسط دهیاری های بخش مرکزی

مهندس مالکی از کلنگ زنی پروژه گازرسانی به 4۰ روستای 
بخش مرکزی با اعتبار15۰ میلیارد ریال توسط معاون محترم وزیر 
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: این پروژه اقدامی 
ارزشمند از دولت دوازدهم در راستای توسعه روستاهای بخش 
مرکزی بیرجند می باشد .  وی اظهار کرد: جذب یک هزار و 35 
تن قیر رایگان  توسط دهیاری های بخش مرکزی برای آسفالت 
146 هزار مترمربع معابر روستایی که با اجرای آن 33 هزار و 67۸ 
نفر بهره مند می شوند، از دیگر اقدامات دولت محترم تدبیر و امید 

در سطح روستاهای بخش مرکزی بوده است . 

خرید تضمینی صنایع دستی روستاییان
 توسط شرکت تعاونی توسعه روستایی

 دهیاری های بخش مرکزی بیرجند

مهندس مالکی افزود:  اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال در سال 
جاری به منظور برگزاری کالس های آموزشی در حوزه صنایع 
دولت  مهم  اقدامات  از  دیگری  گام  بیرجند  شهرستان  دستی 
در سطح  دستی  رونق صنایع  و  اشتغالزایی  در جهت  دوازدهم 
روستاهای بخش مرکزی بوده است که با عنایت به خشکسالی 
های اخیر اقدامی ارزشمند محسوب شده و هر روستایی که در 
از  تولید شده  این زمینه ورود کند،  خرید تضمینی محصوالت 
وی توسط شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاری های بخش 
مرکزی بیرجند صورت خواهد گرفت . مالکی در ادامه، از برگزاری 
مسابقات ورزشی جام فجر دهیاری های بخش مرکزی بیرجند 
خبر داد و گفت: این مسابقات در ۲ رشته والیبال و فوتسال از 
7 لغایت ۲۰ بهمن ماه سال جاری در مجموعه ورزشی شهدای 
امیرآباد با حضور 16 تیم از روستاهای بخش مرکزی در رشته 

فوتسال و 1۰ تیم در رشته والیبال انجام شد.

عکس ها : کمالی

ستاد مردمی غدیر با همکاری هیئات و عاشقان والیت مراسم وعظ و خطابه و سوگواری 
به مناسبت دهه دوم فاطمیه از پنجشنبه 96/11/26 به مدت 5 شب برگزار می کند.

سخنران جلسات حضرت حجت االسالم سید علی اسدی 
                             از وعاظ حوزه علمیه مشهد

ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی

سوگواره ام ابیها افطمه الزرها  سالم ا... علیها

1- بعد از نماز مغرب و عشا مسجد امام هادی )علیه السالم( فلکه جماران
2- ساعت 19 )7 بعدازظهر( تکیه بیت الزهرا )سالم ا... علیها( شهرک شهید مفتح )معصومیه( 

خیابان شهید گازاری
3- ساعت 20 )8 بعدازظهر( هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(

 4- از یکشنبه 96/11/29 تا سه شنبه 96/12/1 روز شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها(
ساعت 8/30 صبح - مکتب نرجس )ویژه خواهران(

5- روز دوشنبه ساعت 15 )3 بعدازظهر( - مهدیه )ویژه خواهران(

پوشـاک بـارکد افتخار دارد با بهترین برندها و تنوع اجناس 
با قیمت مناسب در خدمت شما همشهریان عزیز باشد.

بلوار معلم- خیابان فردوسی- تقاطع سعدی

به ازای هر 100 هزار تومان خرید از ما یک هدیه رایگان بگیرید


