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سرمقاله

نقش » من شهروند «
 در تغییر عادات فرهنگی

* سردبیر

» در حرم امام مهربانی ها نایب الزیاره ام ، نیت 
تجربه  یک  و  ساده  پیام  یک  این   .  » بفرمائید 
شیرین است . 4 سالی هست که هر وقت به حرم 
از  یاد کردن  برای  ام  )ع( مشرف شده  رضا  امام 
تمامی ملتمسین دعا با پیامکی شوق زیارتم را با 
نایب  و همیشه  تقسیم کردم  آشنایان  و  دوستان 
بودم که دلشان هوای حضور  الزیاره عده زیادی 
در حرم سلطان خراسان را داشته و در شهر و دیار 
ارتباط  رئوف  امام  بارگاه  با  را  لحظاتی  خودشان 
قلبی برقرار کرده اند . اینک پس از این سال ها 
هر روز مخاطب پیام هایی هستم که در حرم اهل 

بیت نایب الزیاره ام بوده اند .
ارتباط نقل تجربه فوق با آنچه در ادامه خواهد آمد  
های عادت  ایجاد  سنجی  امکان  موضوع   صرفا 

فرهنگی و تاثیر گذار بود . شاید روزی که برای 
دادم  انجام  را  اینکار  حرم  صحن  در  بار  اولین 
با  توانم  می  که  بودم  نرسیده  باور  این  به  هنوز 
، فرهنگ و  ، هنجار  پیامک ها یک عادت  این 
را  اطالق کرد  آن  به  اسمی که می شود  یا هر 
کنم  تشویق  آن  به  نیز  را  دیگران  و  داده  انجام 
خودم  برای  دریافتی  های  پیام  حجم  امروز  اما 
و اطرافیانم موید این است که ذهن جامعه برای 

ترویج عادات خوب کامال آماده است .
این مقدمه برای آن بود که اشاره ای کنم به نیاز 
و ضرورت تغییر فرهنگی در جامعه و نقش مردم 
و تک تک اعضای جامعه در تحقق یک تغییر . 
اتفاقا همین دیروز که برای خرید مایحتاج به یکی 
از فروشگاه های سطح شهر مراجعه کردم فقط با 

شنیدن یک جمله ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت : 
 بارها گفته ام که آیت ا... خامنه ای

هنوز بهترین انتخاب خبرگان است

توکلی ، نماینده سابق تهران :
 قوه قضائیه منتظر اعالم دولت 

برای برخورد با فیش های نجومی نباشد

سخنگوی شورای نگهبان  :
این واقعیت ندارد که می گویند شورا 

هر سال به یک نامزد سوق دارد
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

کواکبیان ، نماینده تهران  :
به اوباما توصیه می کنم حواسش را 

جمع کند زحمات جان کری به باد نرود
 صفحه ۷

 صفحه ۷

فومنی : تمدید تحریم های 10 ساله از سوی آمریکا بزرگ ترین نقض برجام است / فتاح  : بارها گفته ام و تکذیب کرده ام که کاندیدای ریاست جمهوری نخواهم شد / ترامپ: سیاست خارجی من این است؛ توقف براندازی حکومت ها / اعالم آخرین مهلت پرداخت جرایم معوق رانندگی / آسمان ایران از سه شنبه برفی می شود / صفحه ۲
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اصالح فرسودگی 30 درصدی شبکه
آب روستایی استان 280 میلیارد اعتبار می خواهد

هشدار   پارکینگی
شهردار  به بانک ها

در صحن شورای شهر و پس از طرح مشکل کمبود 
محل پارک در خیابان های بیرجند عنوان شد ؛

مدیح : بانک ها و مکان های عمومی که نمی گذارند مشتریان شان از پارکینگ استفاده کنند
یا باید هزینه احداث پارکینگ را به شهرداری بدهند یا بعد از دو اخطار پلمپ می شوند

  بازگشایی بازارچه خیریه معلوالن و کم توانان ذهنی در مرکز استان / صفحه ۷

سراینده » صد دانه یاقوت« 
در سرزمین یاقوت سرخ

صبح دیروز همایش پیشگیری از کودک آزاری با 
حضور مصطفی رحمان دوست شاعر و سفیرکودکان 

درکشور در بیرجند برگزار ... ) مشروح خبر در صفحه 4 (

برگزاری آیین رونمایی از 
آلبوم بازخوانی سبک مداحی 

اصیل و سنتی بیرجند / صفحه ۷

بهرمندی 182 واحد تولیدی 
استان از تسهیالت بهین یاب

از  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس 
واحد   18۲ به  تومان  میلیارد   13۲ پرداخت 

تولیدی از طریق سامانه ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

رسیدگی به معلوالن 
استان ؛  از شعار تا عمل! 
 صفحه ۳

حضرت حجت االسالم و المسلمین

 حاج سید محمود موسوی رستگار
با نهایت تأسف و تألم درگذشت ابوی بزرگوارتان را حضور شما 
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات

 و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

هیئت مدیره شرکت سپید دانه بیرجند

سرکار خانم دکتر سرفرازی
معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انسانی  

استانداري خراسان جنوبی
 انتصاب ارزشمند سرکار عالی را که مبین درایت، شایستگی وتوانمندی اجرایی 

شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان
سربلندی وتوفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزو دارم.

سید حجت زینلی
مدیرعامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری (

خاندان محترم لطفي ، سرکار خانم دانشگر و آرمین عزیز
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و براي شما بزرگواران از خداوند منان صبر و اجر مسئلت  مي نماییم.

وطن چي

سرکار خانم مهدیه نخعی نژاد
درگذشت ناگهانی پدر عزیزتان را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده

 از خداوند منان صبر و بردباری برایتان آرزومندیم.
دکتر مجید  ابریشمی مقدم ، دکتر الهام چمنی

جناب آقای مهندس سید محسن عبدی
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده
 علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و  شکیبایی آرزومندیم.

شرکت کوشا رخشان نوین شرق

حجت االسالم  و المسلمین

 حاج سید محمود موسوی رستگار

درگذشت ابوی گرامی تان مرحوم حاج سید کاظم موسوی رستگار 
را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران الهی

 و برای شما و خانواده محترم صبری جمیل از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

حضرت حجت االسالم و المسلمین
 حاج سید محمود موسوی رستگار

با نهایت تأسف و تألم درگذشت ابوی گرامی تان

 مرحوم حاج سید کاظم موسوی رستگار
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران ایران

همکارمحترم سرکار خانم صالحی
با نهایت تاسف و اندوه درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت گفته 

ما را در غم خود شریک بدانید.

از طرف آزمایشگاه پاتوبیولوژی پیشگام

خاندان محترم لطفی ، فرزین ،خیریه وفاطمی

فقدان جانگداز  حمیدرضا لطفی

موجب تاثر عمیق خاطر گردید. ضمن ابراز همدری از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید
 رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان معظم صبر و سالمتی مسئلت می نمایم.

سید محمد حسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل      از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل

خانواده های محترم لطفی و دانشگر، پویا ، بهناز، سونیا و آرمین عزیز

فقدان غم انگیز زنده یاد حمید رضا لطفی

 را صمیمانه تسلیت گفته، برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان سالمتی و  صبر مسئلت داریم.

حسین رقیمی و بانو ، بهاره و بهنام فروهی

خانواده های معزز لطفی ، فرزین ، خیریه
 دانشگر و سایر وابستگان

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت شادروان حمیدرضا لطفی 

را حضور شما عزیزان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مغفرت و برای شما بزرگواران صبر آرزومندیم.

دکتر فروزانفر، خانواده و فرزندان

خانواده محترم لطفی
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان حمید رضا لطفی 

چنان سنگین و دلسوز است که به دشواری به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت حق چاره ای جز تسلیم 
و رضا نیست، این ماتم جانسوز را خدمت شما صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. ما را در غم خود شریک بدانید

خانواده های: شیوا ، اعلم نژاد ، شهنیا ، فرخی ، ورقانی

سرکار خانم دکتر بی بی عصمت سرفرازی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری

جناب آقای اسماعیل حسین پور
مشاور و مدیر کل محترم دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را تبریک عرض نموده، ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه جناب آقایان عابدی 
و خدمتگزار در دوران تصدی مسئولیت، توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
 شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

تقدیر و تشکر

با شایسته ترین و عالی ترین عبارات و سخنان محبت های شما بزرگواران اعم از اقوام، 
دوستان، آشنایان و کلیه ادارات، سازمان ها، ارگان ها ، نهادها و سایرین

 که در مراسم تشییع وتدفین، ترحیم و یا با حضور خود و اهدای گل و خط و جراید 
گرد غم از چهره ما زدودند از صمیم قلب تشکر و قدردانی می نماییم.

خانواده های هوشمندی  و فامیل وابسته

به مناسبت سومین روز 
درگذشت همسری مهربان و پدری عزیز مرحوم مغفور

 حجت االسالم و المسلمین حاج حبیب ا... محمدی
  امام جماعت مسجد امام رضا )ع( و مسجد حضرت ابوالفضل )ع( بیرجند
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 95/09/14 از ساعت 2/30 الی 3/30 
بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی )واقع درخیابان انقالب( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند باعث شادی روح
 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های محمدی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل افضل پور

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی 
که بیانگر توانمندی و مدیریت ارزنده جناب عالی است ، صمیمانه تبریک عرض نموده 

بهروزی و توفیقات روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

 سید محمد آذرکار- مدیریت هتل سپهر بیرجند
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جوانان استان را دریابید
*  تپش

من یک “جوانم”، جوانی از جنس آزادی وآزادگی، 
بدون کینه و دشمنی... نمی دانم چرا کسی به ما 
جوانها اعتماد ندارد و چرا توان طراوت جوانی ام را به 
کار نمی گیرد. مگر نه اینکه هروقت به ما اعتماد شد 
کارآمدی را به چشم خود دیدند.روز و هفته ی جوان 
بهانه ای هست تا مسئوالن به یاد جوانان بیفتند؛ شاید 
هرکس در روزی که به نام او نامگذاری شده است 
 احساس خوبی داشته باشد اما در این روز غم هایمان

 سر باز می کند.  من جوانی از خراسان جنوبی هستم 
اما از اینکه در شهر خود آنچنان که باید به ما جوانان 
توجه نمی شود، رنج می بریم وقتی می بینم توجه 
به ما جوانان و توانایی هایمان تنها در حد شعار است 

از درون پوچ می شویم.
 ما به ترحم، توجه و شادی های تصنعی نیاز نداریم 
بیا سرنوشت یک  فردا  برو  امروز  کالف سردرگم 
روزمره  نامالیمات  رابا  زندگیمان  از  حساس  دوره 
برای  دهنده  آزار  سرانجام،ترکیبی  بی  های  وعده 
پیله ی رویا هایمان ساخته است.ما باید هر روز با 
مشکالت بیکاری دست و پنجه نرم کنیم و تنها 
نظاره گر از دست رفتن فرصت هایمان باشیم. به 
این امید هستیم تا پس از اتمام تحصیل وارد بازار 
کار شویم اما حاال می بینم درس خواندنمان هم 
هیچ ثمری نداشته و تنها زمانی به کارخواهد آمد 
که انتظار اقدام و عمل مسئوالن به پایان برسد و 
شاید افراد غیر بومی که برای ما تصمیم می گیرند.

مشکالت ازدواج جوانان، مشکالت طالق های بی 
رویه، وضع کسب و کار مردم، وضع حجاب و عفاف، 
وضعیت امر به معروف و نهی از منکر  و فعالیتهای 
فرهنگی   فقط به کاغذ و قلم و بنر و همایش های 
تو خالی با هزینه های آنچنانی ختم می شود. بیاییم 
دلیل رفتن دکترهای بومی و نخبگان شهر و استان 

مان را جویا شویم.
و  نهبندان  از  مهاجرت  وضع  مهمتر  همه  از 
سایرشهرها را به استان های همجوار جویا شویم.

آنها را به  این دیار  از نیروی جوانان  عدم استفاده 
سمت اعتیاد و شغل های کاذب کشانده و بیشتراز 
این می کشاند.بعد از اندکی صبر خواهید دید این 
روزها انگار مجرد ماندن یا متاهل شدن جوانان برای 
کسی اهمیت ندارد.صحبت در مورد افزایش مبلغ وام 
ازدواج زیاد است ولی ای کاش مسئوالن بدانند که 
دادن ده میلیون وام در مقابل حقوق های نجومی و 
اختالسهای میلیونی برخی افراد حتی پول خورد هم 
به حساب نمی آید.کاش مسئوالن کاری کنند و باور 
کنند که این شهر برای حفظ قدرت و عزت خود به 
خوداتکایی و توجه به قدرت باالی جوانان نیاز دارد.

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  اتفاقا همین دیروز که برای 

خرید مایحتاج به یکی از فروشگاه های سطح شهر 
مراجعه کردم فقط با شنیدن یک جمله » ماستی 
به من بدهید که در استان خودمان تولید شده باشد 
« از یکی  از مشتریان بحثی شروع شد که حداقل 
4 نفر خریدار دیگر هم به واسطه تائید کردن این 
حرکت  ، محصول تولید داخلی را از فروشنده طلب 
کردند و به نظر می رسد همین نوع اقدامات است 
که جرقه حرکت های بزرگی است که می تواند 
بد  عادات  برخی  تغییر  و  مان  منطقه  توسعه   به 

فرهنگی مان کمک کند .
اگر از همین فردا برای تغییر به خودمان قول بدهیم 
در محل کار به جای پیداکردن ایرادات یک پرونده 
، راهکار های استفاده از تسهیالت بهتر را به ارباب 
رجوع یادآوری کنم انرژی مثبت این کار، می تواند 
تا پایان روز نتایج شگفت انگیزی داشته باشد . اگر 
از همین االن به جای خصاصت ، فرهنگ بخشش 
بیاموزیم نسل بعدی ما  به فرزندانمان  را  انفاق  و 
نسلی با کرامت خواهد بود . اگر از هم اکنون به 
، به فکر  جای سرک کشیدن به زندگی دیگران 
کمک به همنوعانم باشیم سال آینده همین موقع 
 دیگر کسی مردم شهرمان را به کنجکاوی های 

بی جا و شاید فضولی متهم نمی کند .
 از این اگر ها بسیار است فقط الزم است آفت نا امیدی
 را دور کرده و همین حاال با امید برای فرهنگ سازی

بزرگ  اتفاقات  که  کنیم  باور  باید   . برداریم  گام 
فرهنگی از بین ما مردم شروع می شود و فرهنگ 
هیچ گاه تابعی از دستورالعمل ها و قوانین قرار نگرفته 
است . باید بپذیریم که نقش من شهروند ) حتی به 
تنهایی ( نقش پررنگی در توسعه فرهنگی جامعه 
هست و جامعه ما متشکل از همین من هایی است 
که ما شده و اتفاقات بزرگ را مدیریت کرده است 
. باور نقش خودمان در هر تغییر عادت فرهنگی 
های تالش  و  بود  خواهد  تغییر  ایجاد  سرآغاز   ، 

 ما هر چند کوچک و حتی در مقیاسی نظیر پیامک 
اشاره شده در ابتدای متن ، می تواند در کوتاه ترین 
زمان جای خود را فرهنگ ما باز کند . همه این 
اتفاقات منتظر تصمیم های ماست  . یادمان نرود 
بزرگترین ضربه ها طی سال های اخیر را از عادات 
بد فرهنگی خودمان خورده ایم و شاید به جرات 
می توان گفت توسعه نیافتگی خراسان جنوبی ، 
معلول علت هایی چون عدم وجود روحیه مطالبه 
اندیشی و  گری ،  کم رنگ بودن نگرش مثبت 
گاها تنگ نظری و نبود روحیه تعامل و کار گروهی 
در بین ما مردم است . امید است روزی برسد که 
با تغییر رویکردهای فرهنگی ، خراسان جنوبی به 

افق های روشن رهنمون گردد . انشاء ا...

یادداشتسرمقاله

کدخدایی: این واقعیت ندارد که می گویند 
شورا هر سال به نامزدی سوق دارد

این  به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
که این شورا هر سال بر نامزدی سوق دارد، 
بارها  من  ندارد،  واقعیت  ها  این  کرد:  تأکید 
توضیح دادم اگر کسی سندی دارد اعالم کند. 
زیاد  نام  ثبت  مشکل  در خصوص  کدخدایی 
برای انتخابات نیز گفت :  خوشبختانه با سیاست هایی که از سوی 
مقام معظم رهبری ابالغ شد ان شاءاهلل امیدواریم که قوانین متناسبی 
هم وضع شود و این پاالیش های مرحله ای انجام گیرد که با حضور 

ده هزار نفری افراد در شب انتخابات برای ثبت نام مواجه نشویم.

ترامپ: سیاست خارجی من این است؛ 
توقف براندازی حکومت ها

دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در 
در جمع مردم یکی از ایاالت این کشور گفت 
: سیاست جدیدی را در حوزه سیاست خارجی 
خواهیم داشت. سیاست ما این است؛ براندازی 
حکومت ها را متوقف می کنیم، هدف ما ثبات 
است نه ایجاد آشوب. هدف ما ساخت کشورمان است. ترامپ گفت 
تنها ۶ هزار میلیارد دالر در خاورمیانه هزینه کرده ایم و وضعیت آنجا 
از همیشه بدتر است. وی افزود : با هرکشوری که داعش و تروریسم 

را بخواهد نابود کند، متحد می شویم.

فتاح  : بارها گفته ام و تکذیب کرده ام که 
کاندیدای ریاست جمهوری نخواهم شد

 رئیس کمیته امداد  در واکنش به اینکه برخی 
وی را یکی از گزینه های احتمالی اصولگرایان 
برای ریاست جمهوری می دانند، گفت: هرگونه 
تکذیب  بارها  را  کاندیداتوری  برای  قصد 
سفرهای  خصوص  در  فتاح  پرویز  کرده ام. 
متعددش به استان های نیز گفت: بنده یک مدیر میدانی هستم کار ما 
هم در کمیته امداد این گونه است که تا سفر نکنیم، شرایط را درک 
نمی کنیم. فتاح در مورد دیدارهای انتخاباتی اش با ضرغامی گفت: 

تاکنون هیچ جلسه ای با ضرغامی نداشتیم، دیداری هم نداشتیم. 

توکلی : قوه قضائیه منتظر اعالم دولت برای 
برخورد با فیش های نجومی نباشد

نماینده ادوار مجلس گفت: قوه قضائیه اصال 
نباید منتظر اعالم دولت برای برخورد با فیش 
جنبه  مسئله  این  زیرا  بماند  نجومی  های 
انجام  را  کار  این  است  الزم  و  دارد  عمومی 
دهد. احمد توکلی ابراز داشت: ظلم اثر وضعی 
خودش را بر کشور می گذارد و اگر حرکتی صورت نمی گیرد، مردم 
را از دست می دهیم زیرا حکومت کفر می ماند اما حکومت با ظلم 
باقی نمی ماند. دولت می گوید چیز مهمی نبود و قوه قضائیه هم می 
گوید اسامی را برای ما نفرستادند! قوه قضائیه اصال نباید منتظر بماند

فومنی : تمدید تحریم های 10 ساله از سوی 
آمریکا بزرگ ترین نقض برجام است

دبیرکل حزب مردمی اصالحات با بیان اینکه 
آمریکا  سوی  از  ساله  تحریم های 10  تمدید 
بزرگ ترین نقض برجام است، گفت: مسئوالن 
ما باید نسبت به تمدید تحریم های 10 ساله 
واکنش نشان دهند و شکایات خود را به مراجع 
بین المللی ببرند. فومنی با تاکید براینکه تمدید تحریم های 10 ساله در 
سنای آمریکا غیر قابل توجیه است، تصریح کرد: باید ایران شکایت 
خود را به مراجع بین المللی تنظیم کند و اگر در مقابل این حرکت ضد 

برجامی آمریکا سکوت کنند آنها گستاخ تر شده و جلوتر خواهند  آمد.

توصیه کواکبیان به اوباما : حواست را 
جمع کن زحمات جان کری به باد نرود

از  نیست  قرار  دبیر کل مردم ساالری گفت: 
نقض صریح برجام به راحتی عبور کنیم و قطعا 
بود. مصطفی  نخواهد  ایران معمولی  واکنش 
کواکبیان، اظهار داشت: به اوباما باید توصیه 
کرد که حواسش را جمع کند تا تمام زحماتی 
که جان کری و تیم مذاکره کننده آمریکایی به آن مدعی بودند و وقت 
گذاشتند با یک اقدام نابخردانه بر باد نرود. این نماینده م گفت: اگر 
برجام نقض شود، در مسائل هسته ای به وضعیت قبلی خودمان برمی 

گردیم البته فکر می کنم اوباما عاقل تر از این حرفا باشد .

 

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
و  امام  اندیشه های  از دشمنان  برخی  گفت: 
دوست نمایی  با  خامنه ای،  آیت اهلل  شخص 
به خیلی از مراکز حساس نفوذ کرده اند که 

هاشمی  ندارند.  ابایی  ستیزی  ایران  بیان  از 
این جمله که »کم کم  بیان  با  رفسنجانی، 
ایثارگران زمان جنگ و حتی زمان مبارزه و 
انقالب، پا به سن گذاشتند و یا به شهادت 
بزرگان  این  فرزندان  گفت:  رسیدند«، 
رسیده اند،  بزرگسالی  سن  به  اکنون  که 
که  هستند  کشور  برای  ارزشمند  سرمایه ای 
اگر چه تشکیالت خاصی دارند، اما می توانند 
با  وی  بدرخشند.  هم  ایثارگران  مجمع  در 
یادآوری شرایط کشور در زمان رحلت امام و 
انتخاب آیت اهلل خامنه ای، گفت: بارها گفته ام 

که هنوز بهترین انتخاب خبرگان بود و دعا 
باشد، چون  داشته  ادامه  روند  این  کنیم که 
برخی از دشمنان اندیشه های امام و شخص 
آیت اهلل خامنه ای، با دوست نمایی به خیلی از 
مراکز حساس نفوذ کرده اند که از بیان ایران 
اهداف  تشریح  با  وی  ندارند.  ابایی  ستیزی 
جنگ  سال   ۸ در  ایثارگران  و  رزمندگان 
ایران  ارضی  تمامیت  حفظ  که  تحمیلی 
هم  امروز  گفت:  بود،  مهمترین ها  از  یکی 
باید هدف اقدامات سیاسی ایثارگران، حفظ 
تمامیت ارضی ایران و حفاظت از ارزش های 

با  این مهم  باشد که  راحل)ره(  امام  متعالی 
تکیه بر آرای مردمی امکان پذیر است.

نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
مقاطع  در  مردم  معنادار  حضور  تحسین  با 
زمان  در  خصوص  به  انقالب،  گوناگون 
جنگ، گفت: ایثارگران فرزندان همین مردم 
هستند و در تشکیالت سیاسی و مذهبی باید 
نمایند که مردم اصل و  توجه  نکته  این  به 
ورود  رفسنجانی،  هاشمی  انقالبند.  اساس 
به تشکیالت سیاسی را حق و حتی وظیفه 
که  کسانی  اگر  گفت:  و  دانست  ایثارگران 

ایثارگران واقعی هستند، وارد کارزار نشوند، 
کسانی این عنوان مقدس را غصب می کنند 
اظهارنظرهایی  و  کار  ایثارگران،  اسم  به  و 
می کنند که هیچ سنخیتی با اصل ایثارگران 
اندیشه های  محور  را  اعتدال   ، وی  ندارد. 
سیاسی اسالم خواند و با بیان چند آیه قرآن، 
حزب  مؤسس  هیأت  اعضای  به  خطاب 
و  اظهارنظرها  در  گفت:  ایثارگران،  مجمع 
رفتار و گفتار، از اعتدال عدول نکنید که به 
قول موال علی)ع(، افراط و تفریط، انحراف 

از جاده ی اسالم است.

 بارها گفته ام که آیت ا... خامنه ای هنوز بهترین انتخاب خبرگان است
اگر کسانی که ایثارگران واقعی هستند، وارد کارزار نشوند، کسانی به اسم آنها، کار هایی می کنند که هیچ سنخیتی ندارد

اعالم آخرین مهلت جرایم معوق رانندگی

رئیس  اسد  کرمی  احمد  سرهنگ  اعتبار-  عصر 
پلیس راهور ناجا گفتبر اساس تبصره 20 قانون 
مالکان  که  صورتی  در  شده  مقرر   95 بودجه 
وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق 
 2 کنند،  اقدام   94 سال  پایان  تا  خود  رانندگی 

برابری دیرکرد آنها بخشوده شود.

 محاسبه مکالمه تلفن ثابت با موبایل 
براساس زمان های ۳0 ثانیه ای شد

با  ارتباطات  مقررات  تنظیم  تسنیم-کمیسیون   
کارکرد  محاسبه  خود،  پیشین  مصوبه  اصالح 
مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به 
تلفن همراه را از ثانیه به نیم دقیقه رساند.براساس 
مصوبه قبلی و تا پیش از 23 آبان ماه سال جاری 
محاسبه کارکرد مشترکان برای تمامی مکالمات 
انجام و  براساس دقیقه  استانی  ثابت داخل  تلفن 
باال گرد و معادل یک  به  از دقیقه  برای کسری 
دقیقه محسوب می شد که با اصالحیه اخیر عبارت 
“ برای کسری از دقیقه به باال گرد و معادل یک 

دقیقه محسوب می شد” حذف شده است.

آسمان ایران از سه شنبه برفی می شود

کارشناس  گودرزی  -فریبا  آنالین  جم  جام 
روز  از  کشور  هوای  گفت:  هواشناسی  سازمان 
می  برفی  بارشی،  جدید  موج  ورود  با  شنبه  سه 
در  باران  بارش  امروز  داشت:  اظهار  شود.وی 
استان های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و 
خراسان جنوبی باران به صورت رگباری می بارد.

کمیته تعیین حداقل هزینه معیشت 
کارگران تشکیل شد

عالی  کانون  رئیسه  هیأت  عضو  خدایی  علی 
شوراهای کار ایران از تشکیل کمیته کارگری برای 
تعیین حداقل هزینه سبد معیشت کارگران خبرداد و 
گفت: رقم تعیین شده، به ستاد مزد 9۶ ارائه می شود.

سه  بین  مشترک  مزد  کمیته  یک  زمینه  این  در 
تشکل رسمی کارگری یعنی کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار ایران، کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران ایران 
مزد  کمیته  تشکیل  از  شد،هدف  تشکیل  خواهد 
تعیین  کارگری،  رسمی  تشکل های  بین  مشترک 

حداقل مزد سال آینده است.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت تعاونی انرژی
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت 
تعاونی انرژی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمود رضا شبان با کد شناسایی بیمه 68913765 ادعای اشتغال 
در آن کارگاه با عناوین شغلی جوشکار، کارگر فنی و کارگر ساده داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور 
تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز 
کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل 

پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت ساختمانی پتواز
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت 
ساختمانی پتواز فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محسن حاجی زاده  با کد شناسایی بیمه 68916373 ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر ساختمانی بتن ریز داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور 
تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز 
کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل 

پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

قابل توجه کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی
 نظر به اینکه قرارداد انعقاد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در پایان آبان ماه 95 به اتمام 
می رسد و قرارداد مجدد با شرکت مذکور از اول آذرماه 95 لغایت آبان ماه 96 به مدت یک سال دیگر 
 تمدید گردیده لذا افرادی که تاکنون تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار نگرفته و خواستار بیمه تکمیلی 
می باشند و همچنین کسانی که تحت پوشش بیمه یاد شده قرار دارند و تمایلی به ادامه بیمه تکمیلی 
ندارند و خواهان انصراف می باشند از هم اکنون تا پایان بهمن ماه مهلت دارند به دفاترکانون های کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیران شهرستان محل دریافت مستمری خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم 
مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت مذکور در صورت مراجعه به کانون تا پایان قرارداد 
)پایان آبان 96( هیچگونه اقدامی مقدور نخواهد بود. ضمنا متقاضیان می توانند برای اطالع بیشتر با کانون 

های مربوطه تماس حاصل نمایند.
کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی خراسان جنوبی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی 32319263- 09151642377- وسیله کار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

دوم
ت 

نوب

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 941854 محکوم علیه آقای جعفر حیدری محکوم است به پرداخت مبلغ 201/427/489 

ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له سید محمد وسیله و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با 
توجه به توقیف یک دستگاه اتومبیل پژو پارس سفید رنگ مدل 1391 به شماره انتظامی 151 ب 93 ایران 85 که حسب نظریه کارشناسی 
موتور و گیربکس آن و گلگیر عقب سمت چپ مقداری صافکاری و نقاشی نیاز دارد و الستیک های عقب آن ضعیف است که به مبلغ 
230/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1395/09/30 از ساعت 10 الی 11 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 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.                                                                              
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول 

 نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950085 محکوم علیهم 
1- محمدرضا امیرآبادی زاده 2- مهدی امیرآبادیزاده 3- فرزاد 
فروزانفر 4- علی امیر آبادیزاده که محکوم علیه ردیف 1و2و3 
محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 2500000000ریال در 
حق محکوم له نظر علی نظری و پرداخت مبلغ25000000ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف سه دانگ از 
پالک ثبتی به شماره 2197 فرعی از 1 اصلی بخش 2 بیرجند  
متعلق به محکوم علیه ردیف سوم آقای فرزاد فروزانفر که حسب 
نظریه کارشناسی پالک تعرفه واقع در حاشیه خیابان شهید 
مفتح- نبش مفتح 4- واحد تجاری- طبقه همکف ساختمان 
مترمربع   76/27 اعیان  و  عرصه  مساحت  که  خیام  تجاری 
و امتیازات منصوبه برق و تلفن وگاز شهری و موقعیت ملک 
به صورت دو نبش وکاربری ملک تجاری که ارزش یک باب 
مغازه تجاری با زیربنای مفید 76/27 مترمربع با احتساب قدر 
الحصه از عرصه کل و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون 
آپارتمان ها از قرار هر مترمربع 60000000 ریال که جمعا به 
مبلغ2/288/100/000 ریال کارشناسی شده که از طریق مزایده 
در روز سه شنبه تاریخ 1395/09/30 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 
پیشنهادی فی  مبلغ  فروخته خواهد شد. 10 درصد  نمایند 
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 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنان داده شود.   هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 
به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  100% تضمینی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 14 آذر 1395 * شماره 3663

آوری  یاد  را  نکته  یک  اوقاف  محترم  کل  مدیر 
آن شاید  از  متولی وقف  به عنوان  کنم که شما 
باغ  دست  پایین  وقفی  اراضی  در  نباشید  آگاه 
زعفران کشت شده یک  امسال  که  آباد  شوکت 
کود  و  ای مشغول پخش کردن خاک  عده  روز 
حیوانی بودند که برایم قابل توجه بود رفتم جلو 
ریزند می  های  زمین  روزی  که  خاکی  دیدم   و 
با این حجم  حالتی شبیه خاک رس است گفتم 
خاک زعفرانی که تازه امسال کاشته شود قوتی 
مربوطه  مسئول  بیاید  بیرون  خاک  از  که  ندارد 
داده  دستور  چنین  ما  به  مهندس  که  گفت  آنجا 
تعجب  در کمال  ماه  از گذشت چند  بعد  االن  و 
بیرون  این خاک  از  بینم حتی یک گل هم  می 
نیامده لطفا یک نظارت بیشتر بر درآمدهای وقفی 

داشته باشید. 
ارسال شده به تلگرام 

های  سازمان  کمک  با  لطفا  محترم  مسئولین 
قدس  آستان  یا  مستضعفان  بنیاد  مثل  عمومی 
پیگیری  را  داروسازی  کارخانه  ساخت  رضوی 

کنید.
910...724
مسؤولین  ها،  رسانه  چه  هر  سالها  این  همه  در 
به وضعیت  دادن  و سامان  برای سر  و سازمانها 
و  ها  عزاداری  هنگام  در  ها  هیأت  و  مراسمها 
داده  نتیجه  کمتر  اند،  کرده  تالش  ها  مناسبت 
به  مردم  خود  که  است  این  واقعیت  ولی  است. 
مراسم  اینگونه  اصلی  صاحبان  و  متولی  عنوان 
وقتی وارد میدان عمل می شوند خیلی اثربخش 
تر و نتیجه بخش تر است. روز دوشنبه همزمان با 
روز رحلت پیامبر مکرم اسالم )ص( و امام حسن 
بیرجند،  در  گمنام  شهدای  تشییع  و  مجتبی)ع( 
خیابان  )ع(  مجتبی  حسن  امام  عزاداری  هیأت 
جریان  گرفتن  به دست  و  فعال  با حضور  معلم، 
شهدای  پارک  محل  از  مراسم  مداحی  و  صوت 
گمنام تا حسینیه جماران، واقعًا شور و حال بسیار 
به  خواستم  دادند.  کنندگان  شرکت  به  خوبی 
مناسب  اقدام  و  اخالص  از  شهروند  یک  عنوان 
این هیأت که به موقع و شایسته بود تشکر کنم و 
امیدوارم الگویی برای همه دلسوزان و مخلصین 

راه انقالب باشد.
  یک شهروند 
منطقه یک حد  مسئولین فضای سبز شهرداری 
مرکز  تا  فرزان  عالمه  دبیرستان  ورودی  فاصل 
تنومندی  کاج  درخت  خیابان جمهوری  بهداشت 
کج شده که امروز و فردا خواهد افتاد قبل از اینکه 

حادثه ای رخ دهد فکری بکنید. 
یک شهروند
لطفا  نسبت به نصب سرعت گیر خیابان امامت 
نمایید  اقدام  فرزانگان  و   فارسی  سلمان  تقاطع 

چون باعث مشکالتی برای اهالی محل شده 
915...923  
با تشکر از اینکه مشکالت را به گوش مسئولین 
می رسانید اداره راه و شهرسازی نهبندان آسفالت 
ورودی شهر شوسف را ترمیم کند متأسفانه چند 
ماهه که این مشکل وجود دارد و رسیدگی نمیشه 
آسیب و ضررش را ماشینهای مردم باید ببینند  
915...402
 حال که  آب و ریل توسط رئیس دولت از اولویت های 
بودجه سال 96 اعالم گردیده امید است مسؤالن 
و نمایندگان مجلس با هوشیاری و تالش مورد 
و  پیگیری  جدیت  با  را  استان   مطالبات  انتظار 
مردم مثل سالهای قبل سر کار نرفته باشند توقع 
ویژه به محرومیت استان نداریم حداقل استان ما 

را بحساب آورند
915...211
 باسالم، روزانه هزاران لیتر آب از آبرسانی سمک 
لوله  ترکیدگی  بدلیل  نهبندان  میغان  و  رومه  تا 
ها به هدر می رود و مردم این روستاها چندین 
اقدامی هیچ  مسولین  اند   تشنه  است   روز 

انجام نمی دهند
915...610
 در جاده مشهد بیرجند سه راهی سرایان ؛ حدود 
صد تا سرعت گیر در فواصل پنج متری از هم در 
مسیری یک طرفه زده اند که عابر پیاده هم تردد 
ندارد . ضمنا در اولین سرعت گیر سرعت کاهش 
براساس  اینکار  آیا   . است  اضافه  مابقی  و  یافته 
ای  نقطه  در  تاکنون  آیا  بوده؟   مهندسی   اصول 

از کشور این مدل را دیده اید؟  
915...074
طول  در  شورا  محترم   رئیس  و  شهردار  آقای 
بلوار  تقاطع  مسیر  شده  هم  بار  روزیک  یک 
ا...عبادی  آیت  میدان  تا  اعظم  پیامبر  و  عبادی 
و  گل  های  بوته  پای  بلوار  وسط  خصوصا  را 
از  انبوهی  با  ای  سبزه  درخت  که  را  ها  درخت 
زباله زینت یافته مخصوصا میدان آیت ا... عبادی 
این  آوری  جمع  بفرمایید  و  نمایید.  مشاهده  را 
کیست  وظیفه  کیلومتر  چند  طول  در  زباله  همه 
و آیا این حداقل هم از شهرداری ساخته نیست؟
یک شهروند

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران برگزار می شود
  

  ایرنا - دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند گفت: سومین همایش ملی باستان شناسی ایران روزهای 24 و 25 آبان ماه سال 96 در تاالر همایش های دانشگاه پیام نور تهران 
برگزار می شود.سومین همایش ملی باستان شناسی ایران برگزار می شودحسن هاشمی زرج آباد  افزود:پژوهشگران، استادان و دانشجویان می توانند از 15 آذرماه 95 با مراجعه به وب 

سایت دایمی همایش به آدرس www.birjand-arc.ir در همایش یاد شده ثبت نام و مقاله های خود را ارسال کنند.

رسیدگی به  معلوالن استان از شعار تا عمل!

در پیچ و خم های زندگی   نسرین کاری - 
ماشینی، اگر روزی در حالی که در خیابان قدم 
و  کاری  مشغله های  از  پر  ذهنت  و  می زنی 
بیندازی،  اطرافت  به  نگاهی  است،  مشکالت 
فردی را می بینی که شاید در ظاهر با تو کمی 
متفاوت باشد، اما خوب که به او نگاه می کنی، 
معلولیت  که  است  انرژی  با  و  تالش  پر  آنقدر 

وجودش سبب محدودیت برایش نمی شود.
برای عبور از خیابان در حالی که روی ویلچر 
نشسته منتظر است  خیابان آرام و  ماشین ها 
کم شود. پای درد و دلش که می نشینی خنده 
که   دستانش  به  اما  نمی شود،  لبهایش جدا  از 
 نگاه می کنی، پر از چین و چروک ها و زخم های 

زمانه است.
هنگامی که از سختی، کار و مشکالت جسمی 
که  است  موقع  آن  تنها  می گوید،  برایت 
باشی  سپاسگزار  حال  همه  در  باید  می فهمی، 
شاکر  تو  و  من  از  بیشتر  را  خدا  او  هم  باز  اما 
است و اگر پدر خانواده باشی با وجود آن همه 
مشکل باید به فکر هزینه تحصیل، اشتغال، بیمه 

و مسکن فرزندانت نیز باشی.
... اینها اندکی از درد و دل یک معلول است.

دانشگاه  و  ازدواج  آنها،  مشکالت  معلوالن، 
قشر  این  برای  معابر  سازی  مناسب  معلوالن، 
و  مقاله  گزارش،  خبر،  هزار  هزاران  و  جامعه  از 
در  بارها  معلوالن  موضوع  با  مختلف  یادداشت 
رسانه های مختلف منتشر شده است. آیا سازمان 
معلوالن  های  تشکل  و  رفاه  وزارت  بهزیستی، 
توانسته اند پاسخگوی نیازهای اساسی این قشر 

از جامعه باشند؟
زنگ اول:

برای رفتن به دانشگاه از خانه بیرون می آید و 
رساند.  می  اصلی  خیابان  به  را  خود  به سختی 
مدت زیادی منتظر رسیدن وسیله ای که او را به 
مقصدش برساند می ایستد. اتوبوس  را نمی تواند 
سوار شود چرا که او دچار معلولیت از ناحیه پا است. 
تاکسی  دارها هم با دیدن ویلچرش پا روی ترمز 

نمی گذارند و با سرعت از مقابلش می گذرند.  
زنگ دوم:

با عصایی که به او در راه رفتن کمک می کند به 
سختی خود را به سالن اصلی دانشگاه می رساند 
برای رسیدن به کالس باید بیش از 40 پله را باال 
برود این کار یکی دو روز نیست 4 سال دانشگاه را 

باید با این مشکل بسازد!
زنگ سوم:

نیازمند کمک  پله  تعداد  این  از  باال رفتن  برای 
ساعتی  هستند،  درس  کالس  در  همه  است. 
می گذرد و از کمک خبری نمی شود، البد همه 
وضع  اگر  اند!؟  دانش  و  علم  تحصیل  مشغول 
همین طور پیش برود باز هم ساعت اول کالس 

را غیبت می خورد.

فاصله بین معلولیت و سالمت یک ثانیه 

شنیده ایم که گفته اند معلولیت محدودیت نیست و 
این جمله برای همه مردم یک جامعه باید به عنوان 
 یک نماد اجتماعی در نظر گرفته شود.سال هاست
های  رسانه  در  را  معلوالن  حقوق  از  صحبت 
مختلف می بینیم اما دریغ از کمی توجه به آنها 
امیر رضا  دانشجوی معلول با اشاره به این مطلب 
ادامه می دهد: فاصله بین معلولیت و سالمت یک 
ثانیه است و در هر شرایطی امکان دارد فردی 
معلول شود و این وظیفه آحاد جامعه است که 
افراد معلول را فراموش نکنند و با یک توجه انسان 
دوستانه و منطقی به این موضوع گام های مؤثری 

برای رفع مشکالت این افراد بردارند.

حل مشکالت معلوالن؛ شاید وقتی دیگر

با معلولیت  را  مرتضی که  کارشناسی ارشدش 
گرفته است می گوید: حقوق شهروندی تنها به 
یک طیف خاص و یا افراد سالم در جامعه تعلق 
ندارد و حق قانونی همه افراد جامعه است که باید 

با برنامه ریزی دقیق و تامین زیر ساخت های 
مناسب همه افراد از آن بهرمند شوند.

همیشه این شعار را می شنویم که  »معلولیت 
محدودیت نیست«، پس تفاوتی بین معلوالن و 
دیگر اقشار جامعه وجود ندارد از این رو افراد سالم 
باید برای خدمت مناسب و تصمیم گیری صحیح 
در راستای حل مشکالت این قشر اقدام کنند  ولی 
گویا این جمله از حد شعار باالتر نمی رود. چرا من 
به هر جا برای استخدام می روم بخاطر معلولیتم 
 پس زده می شوم بودن آن که به  توانایی هایم 
توجه شود!!؟؟ به گفته مرتضی از اینها که بگذریم، 

از دریچه  بار هم که شده  برای یک  بد نیست 
آنها نگاهی داشته  چشم معلوالن به مشکالت 
باشیم یا حتی یک روز را برای انجام کارهایمان 
از صندلی چرخدار استفاده کنیم تا بفهمیم که این 
قشر از جامعه با چه مشکالتی دست و پنجه نرم 
می کنند. یک بار هم شده با عصای سفید راه 
برویم! یک بار هم شده با زبان بی زبانی و ایما و 

اشاره صحبت کنیم!

دسترسی سخت
  به عابربانک ها و پیاده روها

معلوالن  برای  ساختی  زیر  مشکالت  دیگر  از 
دسترسی سخت  آنها به دستگاه های خودپرداز 
بانکی است.این دستگاه ها در بسیاری از خیابانها 
و شعب مختلف بر روی سکو قرار دارد و معموال 
دارای چندین پله هستند. صفحه کلید نیز به گونه 
به  قادر  نیز  نابینا  ای طراحی شده که معلوالن 
استفاده از این امکانات نیستند. مریم السادات دختر 
نابینای همشهری با بیان این مطالب ادامه می 
 دهد:  مشکالت معابر و عابربانکها و پیاده روها
حتی  بلکه  نیست  معلوالن  مشکل  تنها  البته 
سالمندان و زنان باردار نیز گاه برای استفاده از 
خودپردازها و باال رفتن از پله، عبور از کانال های 
پیاده روها  تعبیه شده در کنار  کوچک و بزرگ 
مشکل دارند. وی ابراز ناراحتی می کند:  نابینا که 
باشی همه جامعه جور دیگر به تو نگاه می کنند 
توانایی هایت دیده نمی شود و از خیلی حق های 
زندگیت کنار گذاشته می شوی. به عنوان مثال 
من درس خوانده ام و لیسانس علوم اجتماعی دارم 
ولی هر جا برای کار می روم با چند سوال الکی 
دست به سرم می کند.مریم ازدواج را  مشکل 
دیگر معلوالن می داند و بیان می کند: هر آدمی 
در زندگیش نیاز به یک مونس  و همدم دارد و این 
مسئله برای فرد معلول اگر بیشتر حس نشود کمتر 
نیست ولی وقتی معلول هستی از این حق هم 
باید بگذری با مواردی را انتخاب کنی که اصال 

هم کفو تو نیست! رضا قبل از اینکه تصادف کند 
ورزشکار بوده  او بیان می کند:  ورزش به آدم 
انگیزه و انرژی می دهد. از وضع ورزش استان 
گالیه مند است و می افزاید: ما حتی یک سالن 
ورزشی مناسب، ویژه معلوالن نداریم گاهی هم 
نامناسب  سالنهای  در  ورزش  خیر  از  مجبورم 
بگذرم. من زمانی که ورزش می کنم احساس 
وجود می کنم احساس اینکه با بقیه فرقی ندارم 

و می توانم برای جامعه مفید باشم اما افسوس...

سالن های ورزشی نامناسب

 برای معلوالن استان

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند 
با بیان اینکه هیئت جانبازان و معلوالن بیرجند در 
سال 1368 طی ابالغی که از سوی اداره تربیت 
بدنی داده شد راه اندازی شد می افزاید: در سال 
69 اولین دوره  والیبال نشسته و گلبال نابینایان 
 برگزار شد. سید حسین اصغری یادآور می شود: 
هیئت جانبازان و معلوالن استان  بارها در مسابقات 
منطقه ای و کشوری و جشنواره های کشوری 
شرکت کرده اند و مقامهای خوبی را کسب کرده 
اند.  به گفته وی مشکالت ورزشکاران معلول 
ها رشته  تعدد  با  مثال  عنوان  به  است   بسیار 
نیاز به یک سالن اختصاصی برای ورزش  آنها 
دارند ولی متاسفانه حتی ساعت های مخصوص 
فضاهای  شود.  می  داده  اجاره  هم  معلوالن 
ورزشی مخصوصا سالنها و ستخرها برای افراد 
می  بیان  است.او  نشده  سازی  مناسب  معلول 
کند: مشکل دیگر معلوالن ورزشکار مربوط به 
آموزش  با  رابطه  در  مربیان  درآمد  بودن  پایین 
و گستردگی کار است که باید با مشارکت بنیاد 
شهید و بهزیستی و سازمانهای مربوطه رفع شود.

نهادهای مسئول برای ورزشکاران 
معلول استان همکاری کنند

تثبیت جسم  و  سالم سازی  اهمیت  از  اصغری 
 معلول ورزشکار نام می برد و خاطرنشان می کند: 
توانبخشی  کمک  با  مداوم  مسابقات  برگزاری 
مراکز  سایر  و  بهزیستی  و  )ع(  اکبر  علی 
فضاهای  و  امکانات  که  معلوالن  نگهداری 
است.همچین  مفید  بسیار  دارند  ورزشی 
همجوار  استانهای  با  تدارکاتی  دیدارهای 
برای  فصلی  و  لیگ   مسابقات  برگزاری  و 
اهمیت  حائز  معلوالن  پیشرفت  و  آشنایایی 
است. به گفته مسئول ورزش بیرجند برگزاری 
 جلسات همیشگی ورزشکاران و خانواده هایشان

برگزاری  همچنین  و  کارشناسان  همراه  به 
اردوهای تفریحی ورزشی با خانواده ها و مربیان 

خیلی مثمر ثمر است.

دیدگاه نامناسب مردم به معلوالن 
ذهنی

توانبخشی  مرکز  روانشناس  جهانبازیان  محمد 
علی اکبر )ع( بیرجند هم ابراز تاسف می کند:  
خصوصا  معلوالن  حیطه  در  زیادی  مشکالت 
معلوالن ذهنی و چند معلولیتی در استان وجود 

امکانات  کمبود  شامل  آنها  مهمترین  که  دارد، 
زمان  در  است  استان  در  تخصصی  و  ورزشی 
برای  حجاب  ورزشی  سالن  یک  فقط  حاضر 
ندارد و  استانداردی  دارد که هیچ  ورزش وجود 
تقریبا بالاستفاده مانده است. وی یادآور می شود: 
آب  مرکز  و  استخر  مخصوص،  آبی  مجموعه 
درمانی در مجموعه توانبخشی در حال تکمیل 
گفته،  به  نیست.   همه  برای  جوابگو  اما  است 
متاسفانه  و  مردم  نامناسب  دیدگاه  جهانبازیان 
گیر گوشه  و  شدن  طرد  موارد  از  خیلی   در 

شدن معلوالن ذهنی و خانواده هاشون که فقط 
در  استان نیست و مختص کل ایران است یک 
معضل بزرگ در حوزه  زندگی معلوالن است.  او 
معتقد است: دیدگاه ترحمی نسبت به معلوالن 
همراه با ترس از معلوالن ذهنی درصورتی که 
این گروه  نیازهای عاطفی بیشتری دارند و توجه 
بیشتری را می طلبد و سهل انگاری خانواده ها 
در ارجاع آنها برای آموزش و تربیت صحیح چه 
به خاطر ترس از دیدگاه جامعه و باورهای سنتی 
که عموما  آنها را دیوانه خطاب می کنند مشکل 

بزرگتر معلوالن ذهنی است.
شناخت  و  تجربه  گذشته   در  گوید:  می  او   
معلوالن  وضع  بهبود  برای  دراستان  کافی 
اوضاع  اکنون  البته   که  نداشت  وجود 
های  دیدگاه  و  است  بهترشدن  حال   در 
مثال  به عنوان  تر شده است.  سنتی کم رنگ 
قبال شناخت و تجربه نسبت به اختالالت رفتاری 
و خلقی کمتر بوده و مشکالتی مثل اوتیسم و 
اسکیزوفرنی و....را تحت عنوان کلی می شناختند 
اما  حاال با تخصصی تر شدن کارها  امیدوارم  
درمان ها و روش های کمک به این معلولین 

بهتر شود.
به استعداد معلوالن بها داده نمی شود

 ، به معلوالن  نگاه خاص مردم  این روانشناس 
دلسوزی و شخصیت ندادن به این گروه از جامعه  
را درد دیگر آنها می داند و خاطرنشان می کند: 

استعدادیابی ناکافی در استان و کشور، چه ورزشی 
چه فرهنگی و چه صنعتی وجود دارد که  باید این 
دیدگاه نهادینه شود که استعداد نسبی وجود دارد 
و باید رشد داده شوند.وی معتقد است: متاسفانه 
حقوق اجتماعی مناسب در عرف ما تعریف نشده 
درصورتی که درتمام دنیا این حقوق شناخته شده 
هستند و حقوق معلوالن در استان ما  فقط در 
حد یک جای پارک برای معلوالن جسمی و چند 
چیز جزیی مثل شغل های تلفنچی  تعریف شده 
است و به عالیق معلوالن خصوصا ذهنی توجه 
تا  زیادی  راه  ما  وقوانین  درجامعه  است.  نشده 

دستیابی کامل به  حقوق مناسب برای معلوالن 
وجود دارد. به گفته جهانبازیان مشکل دیگر بچه 
های مرکز علی اکبر )ع( نبود امکانات ورزشی 
مخصوص و  فضاهای غیراستاندارد شهراست. 
اولیه  نیازهای جسمی و  بر  این بچه ها عالوه 

بیشترین نیاز به محبت دارند.

خراسان جنوبی باالی
 18 هزار نفر معلول دارد

کارشناس مسئول امور توانبخشی و توانپزشکی 
بهزیستی استان عنوان می کند: به استناد سامانه 
آمار اطالعات کامپیوتری جامعه هدف اداره کل 
از  شده  شناسائی  معلوالن  جمعیت  بهزیستی، 
سوی بهزیستی در استان، 18835 نفر و تعداد 
بیرجند  شهرستان  در  شده  شناسائی  معلوالن 

6955 نفر می باشند. 
عباس آبادی درباره صدور کارت های معلولیت 
صدورکارت   1394 سال  از  کند:  می  عنوان 
طبق  بر  معلولیت  المللی  بین  شناسایی 
و  ناتوانی  عملکرد،  بندی  طبقه  دستورالعمل 
سالمت )ICF (در حال انجام است و تاکنون  
تعداد  4523 کارت شناسایی صادر گردیده است. 

1055 کارت نیز در حال صدور می باشد.
 با توجه به نیاز به بررسی مددجو در کمیسیونهای 
جدید و طوالنی بودن فرایند ثبت و صدور، مابقی 

کارتها نیز به مرور صادر خواهند گردید.
بانکها  سازی  بهینه  مورد  در  کارشناس  این 
سال  حدود  از  اینکه   بیان  با  موسسات  و 
مناسب  پیگیری  و  هماهنگی  ستاد  1385؛ 
ستادی  سطح  دو  در  استان،  در  سازی 
افزاید:  می  شده  فعال  شهرستانی    و 
  با پیگیری های فراوان تاکنون؛ از منظر حساس سازی

مسئوالن و دولتمردان و موضوع فرهنگ سازی، 
به افقهای بسیار خوبی رسیده ایم و بر اساس 
ادارات  اغلب  ارزیابی،  قابل  مستندات  و  شواهد 
عمومی  فضای  و  بانکها  و  دستگاهها  دولتی، 

بررسیهای  و  اند  شده  سازی  مناسب  شهری 
گواه  نیز  میدانی  بازدیدهای  و  دقیق  آماری 
و  استان  مرکز  در  که  آنگونه  است؛  مدعا  این 
شهرستانهای تابعه، رقم پیشرفت اقدامات مناسب 
سازی بیش از 35 درصد  برآورد شده است. لیکن 
هنوز تا رسیدن به نقطه ایده آل، کماکان فاصله 

وجود دارد.

برخی موسسات و نهادها تمایلی
 به استخدام معلوالن ندارند

 3 طرح  چرا  اینکه  سوال  مورد  در  وی 
نمی  اعمال  معلوالن  استخدامی  درصد 
کارخانجات  و  موسسات  به  و  گردد 
گردد  نمی  تاکید  مورد  این   در 
در  گردد  خاطرنشان  است  الزم  کند:  می  ابراز 
موضوع  اخیر،  سالهای  طی  متعدد   مکاتبات 
و  شرکتی  دستگاهی،  اداری،  بدنه  پایبندی 
درصد   3 سهمیه  اعمال  به  استان  صنعتی 
استخدامی معلوالن به استناد تبصره ذیل ماده 
7 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن؛ گوشزد 
 شده و بر آن تاکید شده است. ضمن آنکه گمان 
دولتی،  موسسات  هایی؛  برهه  در  رود  می 
کثیر  خیل  وجود  با  کارخانجات   و  شرکتها، 
به  برای  تمایلی  اشتغال،  متقاضی  سالم  افراد 

کارگماری معلوالن نشان نداده باشند.
آزمونهای  برخی  در  کنیم  اذعان  باید  لیکن 
استخدامی و حتی در مواردی که دستگاه متولی 
در خصوص اعمال سهمیه استخدامی معلوالن و 
اختصاص آن، اعالم آمادگی نموده اند، متاسفانه 
توانخواه فارغ التحصیل در رشته مورد تقاضا در 
یا معلوالن واجد شرایط  استان وجود نداشته و 
کسب  را  الزم  امتیاز  نصاب  حد   بکارگیری، 
ننموده اند.به گفته عباس آبادی عمده تسهیالت 
سوی  از  شده  گرفته  نظر  در  بهره  کم  وام  و 
بهزیستی؛ صرفا به مقوله اشتغال جامعه هدف، 
من جمله معلوالن واجد شرایط اختصاص دارد 
و به آن دسته از توانخواهان که طرح و پروژه 
اشتغالزایی مناسبی را ارائه دهند، با درصد سود 
بسیار پایین تا سقف 150 تا 200 میلیون ریال 

تسهیالت پرداخت می گردد. 

ازدواج های موفقی در بین معلوالن 
استان داشته ایم

معلوالن  ازدواج  موضوع  است:  معتقد  وی 
امور  معاونت  حوزه  مهم  های  دغدغه  از  نیز 
مستلزم  البته  که  است  استان  توانبخشی 
مالحظات  رعایت  با  خاص  پیگیریهای 
مشاوره  انجام  موارد،  ای  پاره  در  و  مرتبط 
باشد. می  خاص  ژنتیکی  و  پزشکی   های 
رویه ای که فعال در واحدهای مددکاری ادارات 
رایزنی  شامل  گردد؛  می  اجرا  تابعه  بهزیستی 
با  که  توانبخشی  مددکاران  موردی  پیگیری 
شناختی که از روحیات و ویژگی های هر یک 
از معلوالن دارند، مقدمات ازدواج توانخواهان با 
یکدیگر یا با سایر افراد را فراهم می نمایند که 
در این زمینه ازدواجهای موفق بسیاری صورت 

گرفته که می تواند الگو مورد قرار گیرند.
دهد:  می  ادامه  بهزیستی  حوزه  کارشناس 
خیریه  موسسات  جز  به  بیرجند  شهرستان  در 
نامه خود و طبق  بر اساس اهداف اساس  ای 
پروانه ای که از کمیسیون ماده 26 بهزیستی 
استان دریافت نموده اند. موسسه های خیریه 
ا...)ص(    حضرت علی اکبر)ع(، حضرت رسول 
بنیاد  خاوران،  مهر  کیش  کوثر،  امید  خیریه 
خراسان  فرهیختگان  و  پیشکسوتان  فرزانگان 
جنوبی، تشکلهای غیر دولتی معلوالن نیز شامل 
انجمن نابینایان بشارت، کانون ناشنوایان شهید 
دستغیب انجمن معلوالن جسمی حرکتی ثبت 
چه  اگر  فعالیت هستند  حال  در  و  قانونی شده 
 برخی از این تشکل ها پویایی و تحرک و فعالیت

الزم را ندارند.

اتوبوس ها و معابر شهری برای معلوالن بیرجندی مناسب سازی نشده است

عکس : کاری

نقد و اقساط تعمیر لوازم خانگی   در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...   

   نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

ایزوگام 
شرق بخشـی

آدرس: میدان توحید
 -32442331 

09155622050

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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از صادرات کفش ملی به شوروی تا پای ایرانی در کفش چینی
  
عصر ایران-  گمرک چین از صادرات 110 میلیون دالری کفش به ایران - طی 5 ماه اول سال 2015 - خبر داده است. این در حالی است که شرکت و کارخانه 
کفش ملی به ارزش 110 میلیون دالر و با 8 هزار کارگر و کارمند و تولید کفش در حد 25 میلیون جفت، نه تنها برای ایرانیان بلکه برای کشورهای عربی و اتحاد 
جماهیر شوروی نیز کفش تولید می کرد. حکایت وقتی تلخ تر می شود که بشنویم خود کفش ملی هم این روزها کفش چینی وارد می کند!

حسینی- صبح دیروز همایش پیشگیری از کودک 
شاعر  دوست  رحمان  مصطفی  حضور  با  آزاری 
وسفیرکودکان درکشور در سالن اجتماعات بهزیستی 
شهرستان بیرجند برگزار شد. عرب نژاد مدیر کل 
بهزیستی در این همایش خواستار حساسیت هرچه 
بیشتر مسئوالن و والدین شد و عنوان کرد: همایش 
امروز با هدف آگاه سازی به عنوان گام اول در مقابله 

با این معضل برگزار شده است.
وی کودکان امروز را سرمایه و آینده توسعه فردای 
کشور عنوان کرد و افزود: مسئوالن اگر می خواهند 
سرمایه گذاری داشته باشند توجه خود را به همین 
بهزیستی  کل  مدیر  کنند.  معطوف  کودکی  دوره 
استان فرهنگ سازی از طریق رسانه ملی را از مهم 
ترین راه های پیشگیری دانست و افزود: با پرداختن 
به این موضوع و ایجاد توازن فرهنگی متناسب با 

توسعه جامعه می توان این معضل را حل کرد.

آگاهی رسانی به خانواده ها
از مهم ترین راه های پیشگیری

عرب نژاد بیان کرد: افرادی که با کودکان بدرفتاری 
می کنند، در کودکی با آنان بدرفتاری شده است 
درنتیجه آگاهی رسانی به خانواده ها از جمله بنیادی 
ترین کارهایی است که می توان برای پیشگیری 
انجام داد. وی کاهش فقر و تامین رفاه اجتماعی، 
بازنگری در نظام آموزش و قوانین مربوط به کودک 
و خانواده را از دیگر راه های پیشگیری عنوان کرد 
و افزود: در ایران با ایجاد پایگاه هایی برای رسیدگی 
به شکایات کودکان، ایجاد کمیته های مددکاری و 

باالبردن سطح آگاهی مردم موثر خواهد بود.
نخعی معاون امور بانوان استانداری نیز به کار در 
معضل کودک  از  جلوگیری  برای  آموزشی  زمینه 
آزاری اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در سال های 
نامناسب  رفتارهای  دادن  نشان  با  ها  رسانه  اخیر 
کودکان، نقش خوبی را ایفا نکرده اند که باید به 

این موضوع توجه بیشتری نشان داد.

کودک را با ایجاد نشاط، شادی
و آرامش از نظر عاطفی سیر کنیم

رحمان دوست شاعر وسفیرکودکان درکشور هم 
در این همایش با بیان به این که باید کودکان 
را با ایجاد نشاط، شادی و آرامش از نظر عاطفی 
سیر کنیم عنوان کرد: با این روش کودکان مورد 

آزار و اذیت قرار نمی گیرند. وی مهم ترین راه 
مقابله با کودک آزاری را ایجاد اعتماد به نفس 
اظهار  مربیان  به  خطاب  و  دانست  کودکان  در 
کرد: از شغلی که دارید لذت ببرید و سعی کنید با 
خواندن شعرها و داستان ها فضای آرامی را برای 
کودکان ایجاد کنید. رحمان دوست همچنین در 
فرزندان  دست  داد:  ادامه  ها  خانواده  به  توصیه 
اظهار  بر  عالوه  کار  این  با  که  بگیرید  را  خود 

محبت، آرامش نیز در کودکان ایجاد می شود.

آموزه های بهزیستی برای کودکان
باالتر از سن آنان است

وی با اشاره به سخن امام کاظم )ع( که اگر کودکان 
در این دوران بچگی نکنند، در بزرگی ادای بچه ها را 
در خواهند آورد ادامه داد: بسیاری از آموزه هایی که 
سازمان بهزیستی می خواهد به کودکان آموزش داده 
شود باالتر از سن آنان است. رحمان دوست با تاکید 
بر اینکه فرهنگ دینی را به زبان کودکان ترجمه 
کنیم افزود: ده جلد کتاب ترانه های نیایش برگرفته 
 از احادیث و آیات قرآنی است که به صورت کودکانه 

آموزه های دینی را عنوان می کند.

آسیب های کودک آزاری در دوران 
کودکی

پیامد های طوالنی مدت در زندگی دارد

استان  بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  امور  معاون 
از مهم  این که دوران کودکی یکی  بیان  با  هم 
عنوان  است  انسان  تکامل  و  رشد  مراحل  ترین 
تواند  می  دوران  این  در  آسیب  هرگونه  کرد: 
پیامدهای طوالنی مدتی را در طول زندگی ایجاد 
آزاری  کودک  که  این  به  اشاره  با  موهبتی  کند. 
از جمله مشکالتی است که آسیب های جبران 
روانی کودکان  و  بر سالمت جسمی  را  ناپذیری 
دارد ادامه داد: هر ساله حدود 40 میلیون کودک 
مورد آزار های مختلف قرار می گیرند که متاسفانه 
کشور ما نیز با وجود حمایت هایی که از کودکان 
قرار  آزار  مورد  زیادی  کودکان  هم  باز  شود  می 
می گیرند که اکثرا نیز از جانب خانواده کودکان 
بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  امور  معاون  است. 
را خصوصیات  آزاری  در کودک  موثر  پنج عامل 
آزارگر، اعضای خانواده، کودک، بافت اجتماعی و 
موقعیتی اعالم کرد و ادامه داد: آثار اولیه دراز مدت 

کودک آزاری شامل ترس های شدید، اضطراب، 
احساس گناه، افسردگی و رفتارهای نامناسب است 
که در کودکی به شکل وابستگی های شدید و در 

بزرگسالی به صورت خشونت بروز می کند.

افزایش 10 درصدی کودک آزاری استان 
نسبت به سال گذشته

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان با 
بیان این که متاسفانه آمار کودک آزاری امسال 10 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است 
عنوان کرد: متاسفانه در این موضوع استان وضع 
مطلوبی ندارد و بیشتر مشکل نیز به دلیل اعتیاد 

در خانواده ها است.
اورژانس  خطوط  شده  گزارش  آمار  موهبتی 
اجتماعی 123 از آزارهای جسمی 9 مورد دختر و 
36 مورد پسر اعالم کرد و افزود: آزارهای مربوط 
به غفلت با 140 دختر و 120 پسر بیشترین مورد 
بوده که همه خانواده ها گرفتار آن هستند و باید 

توجه بیشتری در این زمینه شود.
گفتنی است در این مراسم کودکان از مهدکودک 

های مختف به اجرای سرود و نمایش پرداختند.
الزم به ذکر است پس از پایان همایش، مسئوالن 
بهزیستی به همراه رحمان دوست از مرکز رویش 
مهر کویر و شیرخوارگاه بازدید کردند. همچنین در 
ادامه با حضور در پایگاه اورژانس اجتماعی استان 
با کارکنان آن جا دیدار داشتند. شایان ذکر است 
مراسمی نیز دیروز عصر با حضور مصطفی رحمان 

دوست و والدین کودکان برگزار شد.

سراینده » صد دانه یاقوت« در سرزمین یاقوت های سرخ

تشکیل ۹ هزار حلقه صالحین در مساجد  خزان طالی سرخ/ زعفران زیر تازیانه های سرما 

پراید است دیگر! گاهی دلش می خواهد مثل لیفتراک دور بزند ...قاب عکس عوارض شیرینی خامه ای       داده نما، آوای خراسان جنوبیمحسن اسدیکاریکاتور
. چاقی

. افزایش شدید قندخون
. افزایش استرس

. ایجاد جوش صورت
. کاهش مینای دندان

. مشکالت گوارشی
. باالرفتن کلسترول

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

در صورت نشت گاز در خانه ، خیلی ساده با ایجاد کوچکترین جرقه ، احتمال وقوع یک انفجار مهیب وجود دارد. هیچگاه 

روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبیدر سیستم لوله کشی گاز منزل، بدون تاییدیه شرکت گاز تغییرات ایجاد نکنید.

با متوسط قیمت 9   خانه های منطقه یک 
تومان در هر متر مربع  میلیون و ۷90 هزار 
گرانترین و واحدهای مسکونی منطقه 18 با 
دو میلیون و 140 هزار تومان ارزان ترین نقاط 

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

0۹15۹63۹065
علی آبادی 



5

با انگیزه شوید و با انگیزه بمانید

یکشنبه *14 آذر  1395 * شماره 3663

آیه روز  

 و اما كسانى كه كافر شده و آيات ما و ديدار آخرت را به دروغ گرفته  اند پس آنان در عذاب
حاضر آيند. سوره الروم، آيه 16

حدیث روز  

بین حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حّق است و چه بسا با 
گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى. امام حسن مجتبى )ع(

من خاک به دست روزگارى كه تويى
بر شانه من سنگ مزارى كه تويى

من سینه زخمى نسیمم وقتى
بگذشت ز سیم خاردارى كه تويى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

چرا بسیاری از مردان از نظر
 احساسی ضعیف تر هستند؟ 

دکتر دیوید پاول، رئیس مرکز بین المللی مطالعات 
سالمت می گوید: سیم کشی مغز مردان متفاوت 
است. او توضیح می دهد که ارتباط بین نیم کره 
مغز،  راست  کره  نیم  و  منطق،  جایگاه  مغز،  چپ 
محل عواطف و احساسات، در زنان قوی تر است، 
ارتباط بین دو نیم کره در زنان شبیه یک بزرگراه 
نیم  دو  بین  راحتی  به  توانند  می  بنابراین  است، 

کره حرکت کنند. 
اما در مردان این ارتباط مانند یک کوره راه باریک 
احساسات  به  دسترسی  شود  می  باعث  که  است 

برای ما مردها چندان آسان نباشد. 
نتایج 125 مورد مطالعه در فرهنگ های مختلف 
در  پسرها همواره   و  مردها   نشان می دهد که 
تفسیر پیام های غیرکالمی نهفته در ژست بدن، 
حالت صورت و لحن صدا دقت کمتری دارند. هم 
چنین واکنش مردان نسبت به احساسات ضعیف 

تر است و زودتر هم آنها را فراموش می کنند. 
انجام  استانفورد  دانشگاه  در  که  آزمایشی  در 
گرفت، عکس هایی از صحنه های تکان دهنده 
گسترده  بخش  تحریک  باعث  کننده  ناراحت  یا 

تری در مغز زنان شد. 
مردان  با  مقایسه  در  زنان  هفته،  سه  از  پس 
جزییات بیشتری از این تصاویر را به خاطر داشتند. 
به همین صورت محققان گمان می کنند که یک 
زن ممکن است به خاطر بگو مگو یا بی اعتتنایی 
کوچکی که شوهرش مدت هاست فراموش کرده 

هم چنان ناراحت و عصبانی باشد. 

به  عالقه ای  می کنید  احساس  که  هنگامی 
انجام کاری یا کارها یی ندارید، به خود بگویید 
این  یا  خواندم  را  کتاب  بخش  این  اگر  که 
بیرون قدم  را تمام کردم، می روم  گزارش ها 
می زنم و یک بستنی )یا هر چیز دیگری که 

به آن عالقه دارید( می خورم.
اگر  کنید:  رفتار  انگیزه  با  انسان  یک  مانند 
بی حوصله اید و انگیزه کاری را ندارید، تصور 
کنید که سرشار از انگیزه اید. حسن این کار 
در این است که به محض شروع، آرام آرام 
احساس می کنید که شور و عالقه، حقیقتا در 

وجود شما زنده شده است.
انگیزه  به خود  که  است  این  انگیزه  بهترین 
دهیم. چگونه می توان با انگیزه و با روحیه 
بود؟ چگونه می توان اشتیاق خود را حفظ کرد 

و هیجان خود را باال برد؟

1. در تصمیم خود جدی باشید
تصمیم بگیرید که تمام مسیر را تا نوک قله 
پیش بروید. اگربرای شروع قدمی برداشته اید 

و تا این زمان، تصمیمی از ذهن شما گذشته 
کل  پیمودن  برای  را  خود  ذهن  حال  است، 
مسیر تا نوک قله آماده کنید، پس از آن است 

که ذهن شما به پرواز درخواهد آمد.
زندگی شما مانند سایه ای است که از گوشه 
لحظه ای  تا  می آورد  بر  سر  تپه  یک  تاریک 
که تصمیم بگیرید »می خواهم در کاری که 
سوی  به  ناگهان  و  باشم.«  بهترین  می کنم 
ابد  تا  زندگی شما  و  روید،  باال می  خورشید 
مصمم  پس  می شود.  العاده  فوق  و  متفاوت 

باشید و دیگر با بی خیالی روزگار نگذرانید.

2. محدودیت ها را بشناسید
شما  پیشرفت  مانع  که  را  هایی  محدودیت 
می شود، بشناسید. دریابید برای این که در 
کارتان بهتر شوید چه گام هایی باید بردارید و 
چگونه؟ از دیگران هم بپرسید. دریابید چگونه 
می توانید در گام هایتان جدیت و پشتکار داشته 
برداشته شود  با جدیت  باشید. هر گامی که 

موفقیت امروز شما را تأمین می کند.

3. با افراد مناسب ارتباط
داشته باشید

چه کسانی افرادی مناسب هستند؟ برنده ها یا 
مثبت اندیش ها؟ با افرادی همنشین باشید که 

برای خود هدف و برنامه ریزی دارند.
با افرادی که از روحیه ای قوی برخوردارند. با 

عقاب ها همراه باشید.
با  می خواهی  »اگر  زیگالر،  زیگ  گفته  به 
و  نگرد.«  بوقلمون ها  با  پرواز کنی،  عقاب ها 
با افراد منفی نگر و کسانی که افکار مسموم 
دارند و دائم ناله و شکایت می کنند ارتباط مان 

را کم کنیم.

4. از خودتان مراقبت کنید
خیلی خوب از خودتان مراقبت کنید. به این 
و  باشید  خود  غذایی  رژیم  مراقب  که  معنی 
غذای  باید  که  می دانند  همه  کنید.  ورزش 
و خوب  کنند  ورزش  مرتب  بخورند،  بهتری 
بخوابند. اگر می خواهید در هفته پنج روز به 

سختی کار کنید، شب ها زود بخوابید.

5. خود را بهترین بدانید
مجسم کنید در هر کاری که انجام می دهید، 
همیشه بهترین هستید. به یاد داشته باشید تمام 
از  که  تصویری  با  زندگی شما  پیشرفت های 

پیشرفت خود در ذهن دارید، شروع می شود.

6. با خود به خوبی سخن بگویید
گفت و گوی درونی خود را کنترل و تمرین 
کنید که با خود مثبت سخن بگویید. چگونه 
می توان چنین کاری انجام داد؟ بگویید، » من 
بهترین ام.« همین جمله را بگویید. بگویید، » 
من خودم را دوست دارم،« » می توانم این کار 
را انجام دهم،«، » عاشق کارم هستم.« اگر این 
جمالت را به خود بگویید در حالی که به آن ها 
اعتقادی ندارید، این کار گفتن حقیقتی است که 
هنوز اتفاق نیفتاده است. مهم نیست از کجا 
می آیی، مهم این است که به کجا می روی و 

مقصدت کجاست.
با خود آن طور سخن بگویید که می خواهید 
باشید، نه آن طور که بر حسب اتفاق هم اکنون 

هستید. به یاد داشته باشید ممکن است موقعیت 
فعلی شما در حد زیادی بر اثر یک اتفاق به 
وجود آمده باشد، ولی موقعیتی که می خواهید 
در آینده به آن برسید چیزی است که هم اکنون 
طراحی می کنید و تصمیم می گیرید که باشید.

7. فعال باشید
به سرعت حرکت کنید. احساس نیاز و ضرورت 
باید  که  است  شما حسی  در  کار  یک  انجام 
کس  هر  از  را  شما  این حس،  کنید.  تقویت 
باشید  داشته  تعصب  می کند.  متمایز  دیگری 
به  خوبی  ایده  گاه  هر  کنید.  تقویت  را  آن   و 
چه  هر  کنید.  عملی  را  آن  رسید،  تان   ذهن 
هدف  به  تر  سریع  کنید،  حرکت  تر  سریع 
می رسید. هر چه بهتر به هدف برسید، بیشتر 
خود را دوست خواهید داشت و هر چه بیشتر 
خود را دوست بدارید، عزت نفس شما باالتر 
می رود و هر چه عزت نفس شما بیشتر باشد، 
در  بیشتر  و  می شود  بیشتر  شما  فردی  نظم 

کارتان پیگیری و مداومت داشته باشید.

عارفانه روز

خدايا:  تويي كه گره از بغض هاي
 حنجره ام مي گشايي و در دشتهاي 

وسیع معرفت جاري ام مي كني.

زندگی ما بازتاب باورهای ماست هنگامی
 که عمیق ترین باورهای خود را، درباره 

زندگی تغییر می دهید ،زندگی هم
 به همان اندازه تغییر می کند

فقط آنها که جرئت شکست خوردن دارند، 
موفق می شوند.اگر افتادی مهم نیست. 

به شرطی که موقع بلند شدن 
از زمین چیزی برداری

اگر يک دانه گندم بکارى، خوشه اى كه ده ها 
گندم درآن است را درو خواهى كردهمیشه 
يادتان باشه، اگر يک كار خوب انجام دهید 
 منتظر هزاران خوبى براى خودتون باشید.

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- انفجار ابرها – سناريو 
 – قالب - گزارش  2- شكل و 
پشتك  ضد   -3 اموال  ضبط 
چشم  عنبيه  در  اي  دريچه   –
دنباله  ستاره   -4 صحيح   –
نجار   بله   - - همراه ذهاب  دار 
 – سالن   - برنده  برگ   -5
 - اليموت  قوت    -6 درخشان 
شك و گمان - تكانه – محل 
7-پرتاب سنگ - گازي بدبو و 
به شعله سفيد -  قابل احتراق 
سرايندگان   سبك  به  ميهماني 
بدون  كه  شعري  يا  سخن   -8
انديشه قبلي بيان شود - فرزند 
به  اشاره   -9 زينتي  گلي   –
نزديك – ناهمخواني - كشوري 
در امريكاي جنوبي 10- همراه 
چوب   - آلماني  حكاك   - مرد 
و  خرد  حوض   - گاو  گردن 
كوچك 11- مسلك و عقيده - 
حل مشكل - پيشتاز دو رقمي 
ها 12- جايز - مسافر - عضو 
نان   - نازك  جامه   -13 گوش 
14-كوه  منافق   - گدايي  پاره 
عضو   - نارسا  كالم   - همدان 
بررسي  علم   -15 شنوايي 
ميكروسكوپي تشكيل، ساختار 
و كاركرد باف تها - تراز كردن 

حسابهاي مالي

ايراني  دودماني   -1 عمودي: 
و شيعه - ويزيتور 2- عقايد - 
وكيل  چند   - كنسروي  ماهي 
در  شهري   - حج  نوعي   -3
گرفته  انس   - اردبيل  استان 
4- مخترع ماشين بخار - همان 
يك است - محل ورود - ضمير 
در  شهري   - همه   -5 عربي 
استان فارس - مسطح -  پليد 
6-گلي با نام فرنگي - طبيعي7- 
مخترع لگاريتم - حباب - اسم 
دخترانه 8- الشه جانور - هالك 
شدن - ميوه تابستاني 9- بمب 

ويرانگر - پديد آمدن  و  مهلك 
دارا   - ترعه   -10 فراموشي   -
ترنج   - پراكندگي  غني11-  و 
– به معني دگر - كاله فرنگي 
12-چون صد آيد پيش ماست 
روانداز   - گونه   - قرآن  قلب   -
عمل   - 13-اعتراف  تابستاني 
باريدن - باني مكتب رومانتيسم 
14- ممكن - باال و پايين رفتن 
آب دريا - فلز چهره 15- نشريه 
اي كه به طور مرتب هر هفته 
 - شود  مي  منتشر  بار  يك 

خوراك سفر

خانه  به  را  مادرش  پسر،  پدر،  درگذشت  از  پس 
سالمندان برد و هر لحظه از او عیادت می کرد.

یک بار از خانه سالمندان تماسی دریافت کرد که 
مادرش در حال جان دادن است!

از  مادرش  اینکه  از  قبل  تا  رفت  شتاب  با  پس 
چه  مادر  پرسید:  مادرش  ببیند.از  را  او  برود،  دنیا 

می خواهی برایت انجام دهم؟
مادر گفت: از تو می خواهم که برای خانه سالمندان 
یخچال  و  ندارند  پنکه  آنها  چون  بگذاری،  پنکه 
بدون  که  شبها  چه  بگذاری،  خوب   غذاهای 

غذا خوابیدم.
فرزند با تعجب گفت: داری جان می دهی و از من 

این ها را درخواست میکنی؟
داد:  پاسخ  مادر  نکردی؟!  گالیه  من  به  قباًل   و 

بله فرزندم!
عادت  و  گرفتم  خو  گرسنگی  و  گرما  این  با  من 
پیری  در  فرزندانت  تو وقتی  کردم، ولی می ترسم 
گرسنگی و  گرما  به  آورند،  می  اینجا  به  را   تو 

 عادت نکنی. ....!
به  ما  رفتار  و  اعمال  که  بسپاریم  بخاطر  همیشه 

زودی به خودمان باز می گردد...
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

کار خوب اتفاقی نیست

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین قیمت خریداریم.
  09151630435 - 09159639253 - نیازی

به 3 نفر کارگر خانم و آقا برای 
کار در پیتزا فروشی نیازمندیم.

  09034431888
05631993

به چند نفر برای کار در
فست فود نیازمندیم.

خیابان فردوسی - پرپیمون
09353315656- 31052

 به یک منشی خانم برای کار دفتری نیازمندیم.
32322169

  09158138113 - غالمی

به یک چرخکار ماهر خانم نیازمندیم.
32423365

09151637794

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده  09156706538

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 
    09158651167 - شهریاری

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره 

دسته دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قیمت كاماًل توافقى

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
 و نیسان و كارگر ماهر

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

فروش آپارتمان در حال ساخت 
) غفاری ( محدوده ظفر ، 90 متر مفید 

 دو خوابه با پرداخت 30 میلیون تومان  
09155614208 - 09155612431

فروش استثنایی
 زمینی به مساحت 9400 متر ، سند 

ششدانگ همراه با چشمه آب ، زمین به 
مساحت 6000 متر هر دو زمین متری 
15هزار تومان   مکان: پشت پلیس راه 

)مهرشهر(      09153620375

به یک شاگرد نیمه ماهر و یک 
 MDF استادکار برای کار در کارگاه

نیازمندیم.
 کابینت ایده آل - نبش پاسداران 27
09155626909 - شهریاری

دعوت به همکاری
یک شرکت معتبر برای تکمیل کادر 
دفتری خود در شهر بیرجند از بین 

خواهران واجد شرایط نیرو می پذیرد
* تسلط به کامپیوتر
* روابط عمومی باال

ساعت کاری 8 الی 16
عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر و هماهنگی جهت مراجعه 

حضوری با شماره های
 32323292 و 09159371053

 تماس حاصل فرمایند.

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
7 صبح موجود است
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برد تیم فوتبال طالی سرخ قاین با انصاربهاباد یزد
 درلیگ فوتبال آزادگان کشور

درهفته  یزد  استان  بهاباد  انصار  با  قاین  سرخ  تیمهای طالی  دیدار 
بانتیجه 1 بر 0 به نفع تیم  آزادگان  نهم لیگ دسته سه کشور جام 
طالی سرخ قاین به پایان رسید.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش 
وجوانان قاین این دیدار در زمین چمن استادیوم شهید امین زاده قاین 
برگزار شد وتیمها درساعت 14عصر به مصاف هم رفتند که دردقیقه 
38 بازی تیم طالی سرخ قاین دریک حمله منسجم باضربه نصراهلل 
یافت.  دست  برتری  گل  به  تیم  این   20 شماره  بازیکن  مهر  آریان 
درنیمه دوم دوتیم حمالت زیادی را برروی دروازه ها ترتیب دادند ولی 
نتوانستن توپی راازخط دروازها عبور دهند.در دقیقه 88 نیمه دوم بازی 

بازیکن شماره 88 قاین بادریافت کارت زرد دوم ازبازی اخراج شد.

نفرات برتر مسابقات دارت و پینگ پنگ گزیک در رده 
سنی)بزرگساالن و نوجوانان(مشخص شد

مسابقات دارت و پینگ پنگ آقایان گزیک در دو رده سنی)نوجوانان و 
بزرگساالن( با  شرکت بیش از 100 شرکت کننده برگزار شد.در رشته 
پینگ پنگ و در رده سنی  بزرگساالن:محمد گل خسروی از روستای 
نصر الدین اول شد.محمد شفیعی از دستگرد به مقام دوم رسید.ساجد 
سرحدی از دستگرد سوم شد.در رده سنی نوجوانان و در رشته پینگ 
و  از دستگرد  اول شد.یحیی ساالری  گزیک  از  رحمانی  پنگ:مجید 
رشته  شد.در  دستگرد سوم  از  پنهان  راز  رسید.مرتضی  دوم  مقام  به 
از دستگرد  پنهان   راز  اول شد.حامد  از گزیک  دارت:منصور رضایی 

دومو افضل جعفری از گزیک سوم شد.

19 آذرآغاز فینال جایزه بزرگ تکواندو به میزبانی باکو

ایرنا-این پیکارها به مدت دو روز به میزبانی »باکو« مرکز جمهوری 
»مسعود حجی  و  هادی پور«  »آرمین  که  می شود  برگزار  آذربایجان 

زواره« اولین نمایندگان ایران هستند.

ایران - ساحل عاج ، 19 دی به میزبانی دبی

برتر  لیگ  نیم فصل  تعطیالت  در  است  قرار  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
اردویی یک هفته ای را در کشور امارات برگزار کند.بر همین اساس 
برای این اردو فقط ملی پوشان داخلی به اردو دعوت می شوند ضمن 
اینکه شانس دعوت از بازیکنانی مانند حقیقی و دژاگه که هم اکنون 
بدون تیم هستند نیز وجود دارد و چه بسا بازیکنانی که در زمان فوق 
در باشگاه های خارجی خود فعالیتی نداشته باشند شاید تیم ملی را در 
این اردو همراهی کنند.تیم ملی قرار است اردوی خود را از تاریخ 13 
دی آغاز کرده و ملی پوشان در این اردوی 8 روزه در باشگاه ایرانیان 

مستقر خواهند شد.

براساس دستور  یا استفاده  مصرف داروهای مسکن 
نمی کند،  ایجاد  مشکلی  معموال  داروساز،  و  پزشک 
ولی مصرف خودسرانه می تواند خطرناک باشد. توصیه 
میشود هیچ گاه برای درمان دردهای مزمن به مصرف 
عالوه  که  چرا  نیاوریم،  روی  مسکن ها  خودسرانه 
خطرناک  بالقوه  بیماری های  تشخیص  در  برتأخیر 

می تواند موجب بروز عوارض جانبی خطرناک و پایدار 
شود.یکی از پر مصرف ترین داروها برای تسکین درد، 
منشأ  که  دردهایی  برای  دارو  است.این  استامینوفن 
التهابی دارند چندان موثر نیست. استامینوفن به صورت 
ترکیب با کدئین نیز وجود دارد که در مصرف مداوم 
این دارو نسبت به اثرات تسکینی آن در بدن تحمل 

ایجاد می شود. یعنی مصرف آن در دوز معمول دیگر 
اثرات تسکینی ایجاد نمی کند بنابراین بیمار به مرور 
مصرف را افزایش داده و عالوه بر آسیب های کبدی، 
دچار نوعی از اعتیاد نیز می شود.داروهای ضدالتهاب 
برای تخفیف دردهای مفصلی، کشیدگی عضالت، 
سایر دردهای عضالنی- اسکلتی و بعضی از دردهای 

در  داروها  این  دارند.  مناسبی  کارایی  شکمی  داخل 
مصرف کوتاه مدت معموال عارضه حادی ندارند، اما 
زمانی که برای مدت طوالنی استفاده شوند می توانند 
عوارض شدیدی ایجاد کنند. شایع ترین عارضه این 
داروها مشکالت گوارشی است که از تهوع و دل درد 
تا ایجاد زخم های گوارشی در بلند مدت متفاوت است. 

ز عوارض شدید مصرف بلند مدت این داروها می توان 
به نارسایی کلیوی، احتباس مایعات، نارسایی قلبی، 
سرگیجه و وزوز گوش و بندرت عوارض کبدی اشاره 
کرد. میزان معین باعث رفع بیشتر درد نمی شود، بلکه 

فقط عوارض جانبی را بیشتر خواهد کرد.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 نحوه استفاده از مسکن ها

گوجه بخور چاق نشو

می  حساسیت  ایجاد  افراد  بعضی  در  گوجه 
کند که باید به آن توجه کرد.گوجه فرنگی با 
ایجاد احساس سیری برای مدت طوالنی، در 
کنترل وزن افراد تأثیر زیادی دارد.متخصصان 
علوم تغذیه پیشتر دریافته بودند، گیاهخواران و 
افرادی که میوه و سبزی زیادی مصرف می 
کنند، در مقایسه با افرادی که از رژیم غذایی 

فراوری شده  استاندارد مدرن حاوی غذاهای 
اما  استفاده می کنند، الغرتر هستند،  فراوان 
اکنون دریافتند، این امر صرفاً ناشی از پایین 
نیست.گوجه  ها  میوه  و  سبزی  کالری  بودن 
فرنگی سرشار از لیکوپین است که بنابرعقیده 
به  اشتها،  هورمون  کاهش  با  دانشمندان، 

احساس سیری کمک می کند.

آدامس دوست یا دشمن دندان؟

از  پس  قند  از  عاری  آدامس  های  جویدن 
خطر    کاهش  به  است  ممکن  غذا  خوردن 
پوسیدگی دندان و خوشبو کردن دهان کمک 
کند. عمل فیزیکی جویدن آدامس  پس از 20 
را در دهان شما تحریک  بزاق  دقیقه جریان 
به  می تواند  بزاق  جریان  افزایش  می کند. 
هنگام  که  اسیدهای  شستن  و  خنثی کردن 

تجزیه غذاها بوسیله باکتری ها تولید می شوند، 
کمک کند. در طول زمان این اسید ها می توانند 
ایجاد  باعث  و  کنند  تخریب  را  دندان  مینای 
بزاق  جریان  افزایش  شوند.  دندان  پوسیدگی 
به  بیشتر  فسفر  و  کلسیم  تولید  با  همچنین 
تقویت  مینای دندان کمک می کند.ضمنا آدامس 

جویدن نمی تواند جایگزین مسواک زدن شود.

زرشک برای کبد گرم و چرب

موادخوراکی ای که دارای مزاج سرد و خشک 
که  تر  و  گرم  مزاج  موادغذایی ای  با  هستند، 
باعث افزایش فشارخون، چاقی و غلظت خون 
می شوند مصرف شوند تا به این ترتیب تعدیل 
بگیرد.مزاج زرشک هم  مزاج صورت  اصالح 
سرد و خشک است و زمانی که به تنهایی به 
برنج که مزاج سرد و تری دارد، مخلوط شود 

کار درستی نیست مگر اینکه به آن زعفران، 
شود.مصرف  اضافه  هم  پسته  و  بادام  خالل 
زرشک در افراد مبتال به کبدگرم می تواند با 
اثرات مثبتی همراه باشد، زرشک دارای طبع 
در  به خصوص  دلیل  همین  به  است،  خنکی 
تابستان باعث می شود گرمای بدن و حرارت 

کبد گرفته شود. 

فواید میوه گالبی

گالبی میوه ای که دارای طبعی سرد و خشک 
است ، این میوه آرامش بخش بسیار خوب و 
تب بر است . همچنین برای از بین بردن غم 
تقویت  برای  است.  آمد  کار  بسیار  ناراحتی  و 
این  مصرف  هضم  همچنین  و  معده  و  قلب 
میوه یک ساعت بعد از غذا توصیه میشود. این 
بسیار  بعالوه خفقان  رفع تشنگی  برای  میوه 

رنج  مثانه  از سوزش  که  کسانی  است.  موثر 
میبرند این میوه را در دو وعده صبح و عصر 
میل کنند.شکوفه گالبی ورم چشم را از بین 
می برد. تخم گالبی ضد کرم است ولی ایجاد 
آشفتگی می کند میزان مصرف 10 گرم است.

است.برگ  اسهال  ضد  گالبی  درخت  برگ 
خشک درخت گالبی التیام دهنده زخم است.

خواص لیمو عمانی

لیمو عمانی، لیمو ترش از میوه  هایی است که 
خشک شده ی آن را معموال به عنوان چاشنی 
قورمه  چون  ایرانی  خورش  های  طبخ  در 
 سبزی و قیمه استفاده می  کنند.مواد متشکله 
لیمو عمانی را ترکیبات تلخ، فالونوئیدها، اسید 
سیتریک، امالح، ویتامین  ها به ویژه ویتامین 
C و مواد فرار تشکیل می  دهد.ترکیبات موجود 

آلفا-ترپینئول،  در روغن فرار گیاه را لیمونن، 
دهد.این  می  تشکیل  ترپینولن،  ترپینن،  گاما 
میوه به عنوان کاهنده ی فشار خون و چربی 
خون شناخته شده است.خوردن دم  کرده آن 
فشار  کاهش  در  گاوزبان  گل  چای  با  اغلب 
خون موثر است. افراد با فشار خون طبیعی نیز 
مصرف دم  کرده ی آن با عسل توصیه می  شود.

قتل راننده مسافرکش

مرد میانسالي که با پراید مسافرکشي مي کرد، با 20 ضربه چاقو در منطقه مولوي به قتل رسید.
 خبر کشف جسد مرد میانسالي داخل یک پراید در خیابان پیرمرادي منطقه مولوي، از سوي ماموران 
کالنتري 11٦ مولوي به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد. بازپرس امور جنایي تهران به 
همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهي و کارشناسان پزشکي قانوني در صحنه جرم حاضر شدند و 
طي بررسي اولیه مشخص شد مرد 4٩ ساله )راننده پراید( با 20 ضربه چاقو به قتل رسیده، همچنین 
کارشناسان پزشکي قانوني در بررسي اولیه جسد مقتول اعالم کردند، ضربه کشنده به سینه مقتول 
وارد شده است.پس از شناسایي هویت مقتول، همسر وي در صحنه جرم حاضر شد و در اظهاراتش 
به بازپرس ویژه قتل پایتخت گفت: »همسرم با پراید مسافرکشي مي کرد؛ صبح امروز از منزل خارج 
شد و دیگر از او خبري نشد.«سرانجام جسد مقتول با دستور بازپرس پرونده به پزشکي قانوني منتقل 

شد و تحقیقات درباره شناسایي و بازداشت متهم یا متهمان این پرونده ادامه دارد.

واژگونی اتوبوس در زاهدان 16 مصدوم بر جای گذاشت

در پی حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور زاهدان - بیرجند، 
1٦ نفر از مصدومین این حادثه بالفاصله توسط آمبوالنس های 11۵ 
به بیمارستان های زاهدان منتقل شدند.دکتر غالمعلی رفعت، رییس 
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل ضمن 
اعالم این خبر گفت: این اتوبوس که به علت خواب آلودگی راننده 
واژگون شد، دارای 48 مسافر بود که 1٦ نفر از آنان نیاز به انتقال به 
مراکز درمانی داشتند و بالفاصله بعد از اعالم حادثه به 11۵ تعداد ٦ 
دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد. رفعت افزود:ساعت 3:۵4 
دقیقه بامداد یک دستگاه اتوبوس در محور زاهدان - بیرجند واژگون 

شد و 1٦ مجروح برجای گذاشت.

واژگوني سواري پژو 405 یک کشته و چهار  مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی یک دستگاه پژو40۵ در طبس یک کشته و 
چهار مجروح برجای گذاشت.سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت:روز گذشته با اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور طبس-یزد بالفاصله مأموران 
پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور 
در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه خودروی پژو 40۵ واژگون شده است که در 
این سانحه رانندگی،یک کشته و چهارنفر از سرنشینان خودرو به شدت مجروح شدند 
که جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند.سرهنگ رضایی تصریح کرد:کارشناس 
پلیس راه علت حادثه را بي احتیاطي راننده سواري پژو 40۵ به علت عدم توجه به جلو 
اعالم کرد.رئیس پلیس راه استان به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی 

و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:1518:1016:10 سانس ها

32222636 - 056تلفن

سالم بمبئیآس و  پاس
   20         18

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی 
 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

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

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

از همشهریان عزیز دعوت می شود

 به بازارچه خیریه در تاریخ 13 الی 16 آذر ماه 
به مدت 4 روز در محل نگارخانه )واقع در میدان ابوذر( 

که با همکاری مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
 و موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( برگزار می شود تشریف فرما شوند.
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شناسایی استقرارهای هفت هزار ساله در دهستان پترگان شهرستان زیرکوه

دادرس مقدم-  مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی گفت: در پروژه بررسی و شناسایی دهستان پترگان 42 اثر شامل آب 
انبار، مسجد، مزار، قلعه، برج، رباط، محوطه استقراری و صنعتی مورد شناسایی قرار گرفت که از این تعداد 37 درصد آثار، محوطه های استقرار 

یکشنبه * 14 آذر 1395 * شماره 3663و 17 درصد آنها محوطه های صنعتی هستند. برآبادی عنوان کرد: در این بررسی، 8 محوطه با آثاری از ذوب فلزات صنعتی نیز شناسایی شد.
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محصوالت معدنی
زیرساخت  توسعه و
اشتغال در طبس است

اساس  بر  گفت:  طبس  ویژه  فرماندار  تسنیم- 
سند توسعه برنامه ششم کشور درباره محصوالت 
بهره برداری  و  فرآوری  تولید،  می توانیم  معدنی 
و  دهیم  انجام  طبس  در  را  معدنی  محصوالت 
این  در  اشتغال  و  توسعه  زیرساخت های  اینگونه 
جلسه  در  طالیی مقدم  می شود.  مهیا  شهرستان 
سند  کرد:  اظهار  اداری شهرستان طبس  شورای 
توسعه شهرستان باید براساس سند توسعه برنامه 
صادرات  برنامه  این  در  که  باشد  کشور  ششم 
تولیدات معدنی ممنوع می شود و همین امر کمک 
ارزشمندی به شهرستان طبس می کند. وی افزود: 
خراسان جنوبی توجه ویژه ای به شهرستان طبس 
دارد و دولت نیز نگاه خاصی به این شهرستان دارد 
اما آنچه موفقیت طبس را رقم می زند، صدای واحد 
و همدلی برای پیگیری امور شهرستان است. امام 
جمعه شهرستان طبس نیز با بیان اینکه مشکالت 
کار  دستور  در  باید  طبس  دامداران  و  کشاورزان 
در  تولید  زیرساخت های  گفت:  باشد  مسئوالن 
شهرستان مهیا و تقویت شود و از سرمایه گذار نیز 
حمایت جدی شود. در پایان جلسه سعید برقی به 
عنوان معاون سیاسی اجتماعی معاونت استانداری 
و فرمانداری ویژه شهرستان طبس و محمدعلی 
شیردل به عنوان بخشدار دستگردان معارفه شدند.

تعیین تکلیف اراضی موقوفه در
دستور کار مسئوالن ذی ربط قرار گیرد

گروه خبر- استاندار عنوان کرد: مسئوالن ذی 
موضوع  سریعتر  هرچه  تا  کنند  تالش  باید  ربط 
شوند.  تکلیف  تعیین  موقوفه  اراضی  مالکیت 
کل  اداره  پرسنل  و  مدیرکل  با  دیدار  در  پرویزی 
اوقاف و امور خیریه استان شفاف سازی درآمدهای 
حاصل از وقف در استان را مورد تاکید جدی قرار 
داد و افزود: درآمدهایی که از محل موقوفات در 
در  بایست  گردد می  مناطق مختلف حاصل می 
یک فرایند زمانی مشخص به اطالع مسئول محلی 

آن شهرستان و مردم آن منطقه رسانده شود.

برگزاری آیین رونمایی آلبوم بازخوانی 
سبک های مداحی اصیل و سنتی بیرجند

گفت:  بیرجند  مداحان  کانون  مسئول  قوسی- 
با  مداحی  اصیل  و  سنتی  آثار  از  ای  مجموعه 
که  است  شده  گردآوری  هنری  حوزه  همکاری 
قدمت این آثار به 40 سال قبل برمی گردد. سروری 
عنوان کرد: نواهایی که در این آلبوم خوانده شده 
به دلیل اینکه شعر و محتوای آثار هم متعلق به 
خودشان بوده، کم نظیر است. وی خاطرنشان کرد: 

ای  آینده  در  هم  آلبوم  دوم  مجموعه  است  قرار 
نزدیک عرضه شود تا جوانان بیشتر به این سمت 
بیان  بیرجند  بیاورند. مسئول کانون مداحان  روی 
کرد: در طول یک سال قبل در کانون مداحان بالغ 
بر 400 ساعت در بیرجند و 100 ساعت درامیرآباد 

آموزش مداحی برای ذاکرین انجام گرفته است.

همایش ملی کویرنوردی
در بشرویه برگزار می شود

مهر- فرماندار بشرویه از برگزاری همایش ملی 
کویرنوردی در بشرویه خبر داد و گفت: کویر بشرویه 
ظرفیتی مناسب برای معرفی شهرستان است. زمان 
برای  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  جلسه  در  زاده 
برگزاری همایش کویر نوردی گفت: برگزاری این 
همایش فرصتی مغتنم برای شناساندن شهرستان 
برگزاری  است.زمان  کشور  سطح  در  بشرویه 

همایش از 2۵ آذرماه لغایت 27 آذرماه اعالم شد.

11 هزار تله زنده گیری هوبره معدوم شد

غالمی- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
در  هوبره  گیری  زنده  تله  و  دام  هزار  گفت: 11 
استان، کشف، جمع آوری و معدوم شد. مسعود 
را  هوبره  پرنده  قطعه  هر  شکار  جریمه  مستقیم 

200 میلیون ریال عنوان کرد.

بازگشایی بازارچه خیریه معلوالن
و کم توانان ذهنی نگارخانه بیرجند

کاری- همزمان با روز جهانی معلوالن  بازارچه 
گذشته  روز  ذهنی  توانان  کم  و  معلوالن  خیریه 

یافت.  گشایش  بیرجند  شهر  نگارخانه  محل  در 
سرپرست موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( 
این  کرد:  عنوان  نمایشگاه  این  مسئول  و  بیرجند 
نمایشگاه از 13 تا 16 آذر برای بازدید عموم دایر 
است. خزاعی هدف از این نمایشگاه را آشنایی مردم 
با توانمندی های معلوالن و حمایت و خرید از آثار 
تولیدی آنان ذکر کرد و یادآور شد:  در این نمایشگاه 
هنرهای صنایع دستی معلوالن از توانبخشی علی 
اکبر)ع(، موسسه خیریه “صدف” و “دستان پرتوان” 
در زمینه های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

قدردانی اداره کل حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس از حضورگسترده 
مردم در مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام

ارزش  آثارونشر  حفظ  کل  اداره  آبادی-  رحیم 
حضور  از  پیامی  در  استان  مقدس  دفاع  های 
باشکوه و گسترده اقشارمختلف مردم شهید پرور 
در مراسم استقبال، تشییع وتدفین شهدای گمنام 
تشکر و قدردانی کرد. در این پیام آمده است: درود 
خدا بر شما مردان و زنان و بر پیر و جوان و همه 
والیتمدار،  ی  خطه  این  انقالبی  و  متدین  اقشار 
شهید پرور و استکبارستیز که با حضور مسئوالنه 
و شکوهمند و پرصالبت خود در مراسم استقبال، 
این الله  گمنام  باشکوه شهدای  تدفین  و  تشییع 
های پرپر اسالم ، صفا و معنویت سال های دفاع 
مقدس را زنده کردید. در ادامه این پیام تاکید شده 
است: حضور باشکوه شما در این مراسم نشان از 
قلب پاک، بیدار، با بصیرت مردم و دلدادگی آنان 
به شهدا، نظام و والیت است و برگ زرینی و با 

افتخاری را در تاریخ شهربیرجند و درح  رقم زد.

97 کارگاه اقتصاد مقاومتی
در قاین راه اندازی شد

ناحیه  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول  ایرنا- 
های  طرح  تسهیالت  از  استفاده  با  گفت:  قاین 
تاکنون 97 کارگاه  از سال 94  اقتصاد مقاومتی 
در این شهرستان راه اندازی شده است. سرگرد 
رجائی فر، عنوان کرد: با ایجاد این تعداد کارگاه 
از  نفر   112 اشتغال  زمینه  مقاومتی  اقتصاد 

جویندگان کار در منطقه فراهم شده است.

5 پروژه در منطقه ویژه اقتصادی استان 
در دهه فجر به بهره برداری می رسند

گروه خبر- مدیرکل گمرکات گفت: واحدهای 
بسته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی ، واحد 
تولید هیدروکربور سبک و سنگین ، واحد ریسندگی 
نخ پشمی ، واحد تولید ماشن آالت کشاورزی و 
مواد  و  سنگ  صادراتی  پایانه  اولین  ساختمان 
از  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  معدنی کشور 
در دهه فجر سال  پروژه هایی هستند که  جمله 

جاری به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر امور عشایری درمیان
خواهان خرید تضمینی دام عشایر شد

درمیان  شهرستان  عشایری  امور  مدیر  ایرنا- 
پیشنهاد کرد که خرید تضمینی دام مازاد عشایر به 
منظور حمایت از آنان به عنوان فعاالن اقتصادی 
در این عرصه در دستور کار دولت قرار گیرد، که 
عملی شدن این موضوع به بهبود وضع معیشتی 
کرد:  بیان  نسب  کند. حسینی  می  عشایر کمک 
به دلیل نبود خرید تضمینی دام عشایر، این قشر 
نیاز خود  بر  مازاد  دام  به فروش  ناچار  زحمتکش 
به دالالن با قیمت پایین هستند که این موضوع 

باعث ضرر و زیان زیادی به عشایر می شود.

جشن روز جهانی معلوالن در مرکز توانبخشی 
حضرت علی اکبر )ع( برگزار شد

 بهره مندی182واحد تولیدی در استان
از تسهیالت سامانه بهین یاب

علی  حضرت  توانبخشی  خیریه  موسسه  کاری- 
معلوالن،  جهانی  روز  گرامیداشت  مناسبت  به  اکبر)ع( 
با  جشن  این  کرد.  برگزار  مددجویان  برای  جشنی 
دانشجویان  از  جمعی  و  معلوالن  مسئوالن،  همراهی 
برپا شد.  مجموعه  این  سالمندان  امید  خانه  در  استان 
“اکبری مطلق” مدیرعامل این مرکز توانبخشی گفت: 
هدف ما در مرکز علی اکبر)ع( تنها نگهداری از معلوالن 
تامین  و  رساندن  به شکوفایی  قصدمان  بلکه   نیست 

خواسته های آنان است. وی از مجتمع تجاری رفاهی 
به مانند خانه  این مجتمع  افزود:  یاد کرد و  سالمندان 
که  است  تخصصی  مرکزی  بلکه  نیست  سالمندان 
سالمندان استان بتوانند با جدیدترین متد پزشکی و ارائه 
بهترین خدمات روزهای خوبی را بگذرانند و چه خوب 
است که هم استانی های عزیز در هر جای کشور اگر 
نیاز شد سالمندشان را به جای بسپارند از این مرکز که 

در کشور مانند آن کم است استفاده کنند.

تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس  برزجی- 
استان از پرداخت 132 میلیارد تومان به 182 واحد 
داود  خبرداد.  یاب  بهین  سامانه  طریق  از  تولیدی 
با  ما  خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی  در  شهرکی 
بهین  سامانه  تسهیالت  پرداخت  وضع  به  اشاره 
از  شده  نام  ثبت  واحد   703 تعداد  از  افزود:  یاب 
پایان شهریور 9۵ در سامانه بهین یاب ۵77  تا  تیر 
واحد و طرح باالی 60 درصد در کارگروه تخصصی 
معرفی  استان  های  بانک  به  و  تصویب  استانی  و 
شده اند و بانک ها نیز تا کنون 363 مورد را برای 

اند. پرداخت تسهیالت به شعبات معرفی کرده 
363 واحد معرفی  تعداد  از  وی خاطر نشان کرد: 
گردش  در  سرمایه  تسهیالت  دریافت  برای  شده 
اخذ  به  موفق  واحد   182 تعداد  تاکنون  شعبات  به 
تعداد  از  شهرکی  گفته  به  اند.  شده  تسهیالت 
در  درخواست   181 تعداد  شعبات،  به  معرفی   362
نیز به  دست بررسی و تشکیل پرونده و 182 واحد 
تسهیالت  تومان  میلیون   96۵ و  میلیارد   131 مبلغ 
دریافت کرده اند. شهرکی خاطر نشان کرد: از تعداد 

703 واحد وطرح باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی 
 296 حدود  که  بوده  صنعت  حوزه  در  طرح   20۵
میلیارد تومان درخواست تسهیالت ثبت شده آن ها 

در سامانه بهین یاب بوده است.
حوزه  در  تسهیالت  نام  ثبت  به  اشاره  با  وی 
وطرح   واحد   498 تعداد  کرد:  عنوان  کشاورزی 
حوزه  در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   60 باالی 
تومان  میلیارد   219 مبلغ  به  جمعا  کشاورزی 
اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  تسهیالت  درخواست 
در راستای رونق واحد های تولیدی از ابتدای سال 
 60 باالی  و طرح  واحد   1۵۵ به   ها  بانک  تاکنون 
بصورت  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۵3 حدود  درصد 
مستقیم پرداخت کرده اند افزود: در مجموع تاکنون  
برای رونق تولید نزدیک به 18۵ میلیارد  تومان به 
پرداخت شده  60 درصد  باالی  و طرح  واحد    337
انجام شده  ارزیابی  برمبنای  کرد:  اضافه  است. وی 
در سامانه بهین یاب، خراسان جنوبی به نسبت ثبت 
در  تولیدی  های  واحد  به  تسهیالت  پرداخت  و  نام 

قرار گرفته است. بیستم  رتبه 

هشدار  با  بیرجند  شهردار  مدیح  مالئی- 
گذارند  نمی  هایی که  و مکان  ها  بانک  به 
مشترینشان از پارکینگ استفاده کنند تاکید 
احداث  هزینه  باید  یا  ها  مکان  این  کرد: 
پارکینگ را به شهرداری بدهند یا بعد از دو 

اخطار پلمپ می شوند.
جلسه هفتگی شورای شهر بیرجند با حضور 
بررسی  و  شورا  جلسات  سالن  در  شهردار 

پرونده های کمیسیون عمران برگزار شد.
“زنگویی”  جلسه  رسمی  شروع  از  قبل 
شهر  مهر  ساکنان  کرد:  عنوان  شورا  رئیس 
سازی  آماده  های  هزینه  دوباره  پرداخت  از 
کنند که شهرداری  فکر می  و  دارند  گالیه 
مقصر است. وی با اشاره به این که ساکنان 
سازی  آماده  کامل  هزینه  شهر  مهر  قدیم 
نامه هم  اند و  به دهیاری پرداخت کرده  را 
بنیاد  به  شهروندان  که  اکنون  افزود:  دارند، 
مسکن مراجعه می کنند مسئوالن این اداره 
های  هزینه  نویسند  می  هایشان  نامه  در 
آماده سازی تا مرحله آسفالت پرداخت شده 

و باید هزینه آسفالت را ساکنان بدهند.

زرنگی بنیاد مسکن!؟
رئیس شورا با بیان اینکه به استنباط من 
کرد:  تاکید  کند،  می  زرنگی  مسکن  بنیاد 
به  را  آماده سازی  ساکنان مهر شهر هزینه 
بنیاد  و  اند  کرده  پرداخت  زمان  آن  قیمت 
به شهرداری  را  آسفالت  هزینه  باید  مسکن 
عمران  کمیسیون  رئیس  “صباغ”  بدهد. 
کرد:  بیان  باره  دراین  نیز  شهر  شورای 
قسمت  شهر  مهر  وارد  زمانی  شهرداری 
آن  های  زیرساخت  که  شده  هکتاری   7۵
ناقص بوده و بنیاد می خواهد از آب گل آلود 
استفاده کند. مقررشد در این باره شهرداری 

با بنیاد مسکن مکاتبه کند.

کمیسیون ماده 100
کمیسیون رفع تخلف

ادامه  قرائت  با  شورا  منشی   “نیک” 
پرونده های کمیسیون عمران جلسه گذشته 
سازی  شهر  و  راه  کل  مدیر  کرد:  عنوان 
سامانه  در  اطالعات  ثبت  برای  درخواستی 
جامع IT برای پیشبرد اهداف ستاد بازآفرینی 

پایدار شهری دارد مانند منطقه مهر شهر که 
بدون مجوز ساخت و ساز انجام داده اند.

نیز  شورا  عمران  کمیسون  رئیس  صباغ 
بیان کرد: در مهر شهر ساخت  باره  این  در 
که  شود  می  انجام  غیرمجاز  سازهایی  و 
ماده  کمیسیون  در  بررسی  از  پس  پرونده 
برابر  چند  مالک  اما  شود  می  جریمه   100
کمتر از مجوز اصلی جریمه می پردازد. وی 
افزود: افراد اطراف زمین را حصار می کشند 

تا شهرداری حق ورود نداشته باشد.
اداره  فرمانداری،  نماینده  شد  مقرر 
ای  جلسه  شهرداری  و  اسناد  و  ثبت  کل 
و  برگزار  موضوع  این  بررسی  برای   ویژه 
شهرداری  مدیح  کنند.  تفکیک  را  ها  زمین 
زیر  تامین  اینکه  به  اشاره  با  نیز  بیرجند 
همکاری  با  شهر  مهر  های   ساخت 
شود،  انجام  باید  اجرایی  های  دستگاه 
صورت  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  با   گفت: 
جلسه ای مبنی بر آسفالت خیابان های همت، 
تنظیم  شهر  مهر  در  بهجت  و  علی،   امام 

کرده ایم که امیدواریم این کار ادامه یابد.
  

مجوزهای تجاری موقت
تا پایان سال اعتبار دارند

های  مجوز  ساماندهی  بعدی  کار  دستور 
تجاری موقت بود که براساس آن مجوزهای 
شود.  می  تبدیل  دائم  تجاری  به  موقت 
“نیک” منشی شورا بیان کرد: هزینه های 
تجاری موقت را خودمان سال گذشته زیاد 
کردیم و اکنون در آن مانده ایم. وی با اشاره 
باید  را  موقت  تجاری  مجوزهای  اینکه  به 
مجوزها  این  کرد:  خاطرنشان  کنیم،  ارزان 
باید طبق  شوند  تبدیل  دائم  تجاری  به  اگر 
مصوبه قبلی ذی نفع یک سوم آن را نقد و 

الباقی در سه سال پرداخت کند.

نباید به کسبه مستاجر
فشار مالی وارد شود

باره  این  در  نیز  بیرجند  شهردار  مدیح 
بر  مالی  فشاری  نباید  براینکه  تاکید   با 
شود،  وارد  هستند  مستاجر  که  ای  کسبه 
افزود: با افزایش بهای تجاری دائم و موقت 
همه  در  اقساط  پرداخت  و  هستم  مخالف 

جای شهر بدون کارمزد و هزینه نگهداری 
چک باید باشد. وی با اشاره به این که باید 
و  تمدید  دوره  دو  موقت  تجاری  مجوزهای 
بعد تبدیل به مجوز تجاری دائم شود ادامه 

داد: نباید اقشار کم درآمد آسیب ببینند.

“ُمر قانون” در شرایط ایده آل
انجام می شود

قالیبافان نایب رئیس شورا با تاکید براینکه 
کسب  های  پروانه  گذشته  سال  سه  در 
چندین برابر شده است خاطرنشان کرد: در 
که  شود  می  رعایت  قانون”  “ُمر  شرایطی 
همه چی ایده آل باشد درمحل های محروم 
 200 اش  سرمایه  تمام  که  ای  کسبه  شهر 
هزار تومان است اما باید بیش از یک میلیون 

تومان هزینه تجاری موقت بدهد.  
ما  اینکه  بیان  با  شورا  رئیس  زنگویی 

در  باید  موقت  تجاری  باید  که  معتقدیم 
افزود: چون قشر  آینده هم داده شود،  سال 
و  ها  نانوایی  مانند:  ای  کسبه  و  درآمد   کم 
خیاطی ها نمی توانند در خیابان اصلی مغازه 

اجاره کنند باید به این قشر توجه کنیم.
“حسنی صفت” عضو دیگر شورا یادآورشد: 
تجاری  اخذ  برای  ساالنه  شهرداری  درآمد 
موقت به 400میلیون تومان هم نمی رسد با 
این همه کمیسیون ماده ۵ با صدور هرگونه 

مجوز تجاری موقت مخالفت می کند.
“یزدانشناس” رئیس اتاق اصناف و عضور 
شورای شهر نیز دراین باره عنوان کرد: مردم 
با وجود خشکسالی های متعدد به بازار روی 

آورده اند و بدون مجوزهم کار می کنند.

وی با تاکید براینکه متاسفانه بعضی از کسبه 
بعد از راه اندازی مغازه و بازرسی دستگاه های 
ذی ربط برای کسب مجوز اقدام می کنند، 
خاطرنشان کرد: مجوز واحد های صنفی باید 
ساماندهی شود و تعطیلی واحدهای صنفی در 

هر زمانی به صالح نیست.

تذکر سلیم به زنگویی !
رئیس  “زنگویی”  به  “سلیم”  ادامه  در 
بحث  این  شدن  طوالنی  درباره  شورا 
تذکردادو عنوان کرد:من نمی دانم موضوعی 
قانون است چرا  و  دارد  از پیش مصوبه  که 
باید بیش از ۵0 دقیقه روی آن بحث و وقت 
را هدر دهیم؟ وی با تاکید براینکه نمی توان 
موقت  تجاری  مجوز  خواستیم  که  هر  به 
باید  هم  شهر  شمال  مردم  افزود:  بدهیم، 
به قانون عمل کنند. گفتنی ست بر اساس 

مصوبه قبلی شورا مجوزهای تجاری موقت 
تا پایان سال اعتبار دارد و از سال آینده هیج 

مجوزتجاری موقتی داده نخواهدشد.
مدت  در  که  شد  مصوب  باره  این  برای 
به  3 سال هزینه ی تجاری دائم یک سوم 
و  کارمزد  گرفتن  بدون  الباقی  و  نقد  شکل 
نگهداری هزینه چک دریافت شود و هزینه 
پرداخت  موقت  تجاری  برای  که   هایی 
می شده برای تجاری دائم هم محاسبه شود.

“هزینه  که  ما  سوال  به  شورا  اعضای 
نگهداری چک” چیست ؟ پاسخ ندادند.

هشدار شهردار به بانک ها !
شهر  شورای  جلسه  این  بعدی  دستورکار 

شهر  گوناگون  نقاط  در  پارکینگ  احداث 
طرحی  آن  برای  که  بود  شهرداری  توسط 
رئیس  نایب  قالیبافان  است.  شده  پیشنهاد 
پارکینگ  از  بانک ها  شورا عنوان کرد: چرا 
هایشان استفاده نمی کنند و به مشتریانشان 
کار  واین  دهند  نمی  را  استفاده  اجازه  هم 
دیگر  عضو  “صباغ”  نیست.  قانونی  بانک 
افزود: بانک ها نکات  باره  این  نیز در  شورا 
پارکینگ  از  نکردن  استفاده  دلیل  را  امنیتی 
های داخل  اعالم می کنند. “بهترین” عضو 
موقع  ها  بانک  کرد:  خاطرنشان  دیگر شورا 
مشتریان  پارکنیگ  اینکه  تعهد  با  ساخت 
ساختمان  کنند  تامین  را  کارمندانشان  و 
بیرجند  شهردار  مدیح  ساختند.  را  هایشان 
 نیز با هشدار به بانک ها و مکان هایی که 
نمی گذارند مشترینشان از پارکینگ استفاده 
کنند تاکید کرد: این مکان ها یا باید هزینه 
احداث پارکینگ را به شهرداری بدهند یا بعد 

از دو اخطار پلمپ می شوند.

دوره  چند  در  شورا  عضو  یک  خانه 
پیش مانع تعریض خیابان مفتح 

شورا  هفته  این  جنجالی  دستورکار 
برای  مفتح  خیابان  ساکنان  درخواست 
به  شهرداری  که  بود  خیابان  این  تعریض 
علت نبود اعتبارات برای تملک ساختمان ها 
این کار را نکرده است. “نیک” منشی شورا 
دوره  چند  کرد:  خاطرنشان  باره  دراین  نیز 
اما  شد  می  تعریض  باید  خیابان  این  پیش 
واسطه های  و چه  به دالیلی  نیست  معلوم 
عضو  “بهترین”  است.  شده  کار  این  مانع 
دیگر شورا گفت: در آن زمان شورای شهر 
چه می کرده که خیابان تعریض نشده است.

این  شدن  روشن  برای  داد:  پاسخ  “نیک” 
خانه  چون  گفت  را  چیز  همه  باید  موضوع 
یکی از اعضای شورای آن زمان در آن خیابان 
قرار دارد. برای این دستورکار مصوب شد که 
ارسال  راه وشهرسازی  به  نامه ای  شهرداری 
کند و اگر نیاز به تعریض دارد در طرح تفصیلی 
عنوان  به  یزدانشناس  درپایان  بازنگری شود. 
نماینده ثابت شورای شهر در ستاد بازآفرینی 
شورا  از  جلسه  این  در  و  شد  معرفی  شهری 

13پرونده از کمیسیون عمران قرائت شد.

هشدار پارکینگی شهردار به بانک ها
در صحن شورای شهر و پس از طرح مشکل کمبود  محل پارک در خیابان های بیرجند عنوان شد:

جناب آقای دکتر مدیح  شهردار محترم بیرجند - جناب آقای مهندس زارع نژاد
جناب آقای دکتر زنگویی  رئیس محترم شورای اسالمی شهر بیرجند

جناب آقای دکتر حسنی صفت  عضو محترم شورای اسالمی شهر بیرجند
جناب آقای مهندس علیپور  رئیس محترم اداره منابع طبیعی شهرستان بیرجند

جناب آقای دکتر خامسان  مدیرعامل محترم جمعیت هالل احمر
جناب آقای دکتر لطیفی و جناب آقای سازنده ، جناب آقای مهندس رضا سبزی و جناب آقای نوفرستی

جناب آقایان: حاج رضا پامرغی و برادران محترم ، بیابانی ، برادران دادرس ، حبیب کریم زاده ، حاج محمد حیدری ، شاه غالم افضلی
 و ایمان حسین پور از پرسنل زحمتکش میدان میوه و تره بار، افضلی ، محمد رحیم باقری ، ابراهیم مقدم ، مهدی خورشیدی و حسین توفیقی

 تالش های بی شائبه و زحمات خالصانه شما سروران گرامی حالوتی خاص و توفیقی ارزنده در جهت خدمتگزاری زائران حضرت آقا علی بن موسی الرضا )ع(
 که با پای پیاده در ایام پایانی ماه صفر از بیرجند به مشهد مقدس مشرف شدند، بود. ضمن تشکر فراوان صحت و سالمتی شما عزیزان را آرزومندیم.

روابط عمومی کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیا )ص(

جناب آقای حاج سید علی خیریه
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر خانم گرامی تان زنده یاد حمیدرضا لطفی

 را خدمت شما و خاندان معزز تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان علو درجات را برای آن مرحوم 

خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

خانواده محترم فریور
مصیبت درگذشت پدر عزیزتان

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده
 علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

خانواده های محمودآبادی
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شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا  ) پخش گستر( 
نمایندگی انحصاری برندهای معروف غذایی و بهداشتی برای ایجاد الین فروش 
جدید خود تعدادی بازاریاب با روابط عمومی باال و حداقل مدرک دیپلم با مزایای  عالی 
 اعم ازحقوق+ پورسانت+ بیمه+ سایزمزایا  استخدام می نماید. )مراجعه حضوری(

       آدرس: بیرجند - شهرک صنعتی - تالش شرقی 3 
 آخرین بلوک       تلفن : 05632255723-6

همکار گرامی سرکار خانم لطفی
مدیر محترم دفتر هواپیمایی روژان گشت

با نهایت تأسف درگذشت ناباورانه پدر گرامی تان شادروان حمیدرضا لطفی

 را تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم.

آژانس هواپیمایی جلوه -  جلیلیان

جناب آقای فرزین
رئیس محترم مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

ضایعه درگذشت ناگهانی برادر خانم گرامی تان

 شادروان حمید رضا لطفی 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل و برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی مسئلت داریم.

مجمع خیرین مدرسه ساز ، اداره کل آموزش و پرورش
و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی

نیک اندیشان گرانقدر 
خاندان محترم خیریه ، فرزین و لطفی

با کمال تأسف و تأثر فقدان غم انگیز

 مرحوم حمید رضا لطفی
 را صمیمانه حضور شما تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای بازماندگان صبر و اجر جزیل

 و برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت خاورپیشه

همکار محترم جناب آقای حسین صالحی
با ابراز همدردی درگذشت

 مرحومه بی بی سکینه قرشی
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال علو درجات آن روانشاد 

و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

* نمایندگی انحصاری مبلمان تختخواب شو نیسا )ترک(
* نمایندگی انحصاری مبل حدیث )تهران(
* نمایندگی انحصاری مبل صابری )تهران(

* نمایندگی انحصاری تشک پرهام

همکار گرامی جناب آقای مهندس محمدی
هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفر کرده

 ابوی گرانقدر و عالم ربانی
 را خدمت شما و خاندان محترم تسلیت عرض می نماییم. ما را در این غم سترگ شریک بدانید

شرکت مهندسان مشاور ِکلوان فضا شهر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومه فاطمه بگم رضائی
همسر مرحوم محمد رضا هریوندی )بازنشسته بانک ملی(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع پیکر آن مرحومه امروز یکشنبه 95/9/14 
ساعت 14 الی 15 از محل بهشت متقین »غسالخانه بیرجند« انجام می شود 

حضور سروران معظم موجب امتنان است. 

خانواده های هریوندی و فامیل وابسته

خانواده محترم لطفي و سونیا عزیزم      
درگذشت پدر گرامي تان را حضور شما تسلیت گفته و از درگاه الهي برایتان صبر آرزومندم.
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  طـرح تقدیـر
با خرید یک دست مبل و معرفی 2 خریدار دیگر و همراهی شان به پاس تقدیر و تشکر 
هدیه ای به ارزش 2/000/000 )دو میلیون ریال( به انتخاب خود از مبل کیان دریافت 
نمایید، ضمنا با خرید هر عدد تشک به قیمت کارخانه یک عدد بالش پرهام هدیه بگیرید

لیست هدایـا
تخت، کمد، مبل کودک، روتختی و بالش، میز تحریر کودک، آباژور، ویترین، جلومبلی

سپرده گذاران نگران نباشند
موسسه کاسپین موظف به ایفای تعهدات تعاونی اعتبار فرشتگان است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها درخصوص تعاونی اعتبار منحله 
فرشتگان، براي تنویر افکار عمومی و اطالع سپرده گذاران محترم به استحضار می رساند:

موسسه اعتباری کاسپین در تاریخ 1394/12/27 و براساس مصوبه مورخ 1394/8/5 شورای پول و اعتبار، با 
انحالل تعدادی از تعاونی های اعتبار از جمله تعاونی اعتبار فرشتگان تشکیل شده است. هیئت مدیره موسسه 
اعتباری کاسپین موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، کلیه دارایی ها و بدهی های این تعاونی را به 
موسسه اعتباری کاسپین انتقال دهد. در این راستا الزم است هیئت مدیره موسسه کاسپین با نهایت دقت، 

حفظ منافع سپرده گذاران را در اولویت کاری خود قرار دهد.

هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف به انتقال  دارایی ها و بدهی های تعاونی 
منحله فرشتگان به موسسه کاسپین با تاکید بر حفظ منافع سپرده گذاران است 










