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سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب : 
به جز جلیلی، بقیه با ما همراهی کرده اند

آیت ا... رئیسی جز کاندیداها ست

دبیرکل حزب مردمی اصالحات : 
اصالح طلبان توافق کردند در کنار

»روحانی« گزینه های دیگری داشته باشند

رحیم مشایی : 
شاید از نظر برخی کاندیداتوری بقایی شوخی 

باشد همان طور که احمدی نژاد در 84 شوخی بود

ا... هاشمی / واکنش کوهکن به کاندیداتوری نزدیکان احمدی نژاد : آرزو بر جوانان عیب نیست / اصالح طلبان برای روحانی رقیب می تراشند / صفحه ۲ قاضی زاده هاشمی ، معاون اول دولت روحانی خواهد شد / پیشنهاد مطهری با احضار روح آیت  
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

سرمقاله

آرامش ، نیاز استان
* سردبیر

و  اسالمی  ایران  مردم  تاریخی  هویت  بررسی 
شهروندان خراسان جنوبی حکایت از وجود نکات 
مهم و برجسته ای می کند که گاهی در البالی 
هیاهوهای سیاسی گم شده اند. از جمله این نکات 
مهم و قابل توجه، هوشمندی ، صبوری و متانت و 

در عین حال زمان شناسی این مردم است. 
ها  احزاب، جمعیت  متأسفانه سیاسیون،  هر چند 
جامعه  سازان  جریان  و  نخبگان  گاهی  وحتی 
جلوتر  آنها  از  یا  و  اند  افتاده  ملت عقب  از خیل 
حرکت کرده اند؛ لذا نظرات، مواضع، اظهارات و 
 ایده آل های آنان چه اصولگرا و چه اصالح طلب
، موردتوجه قرار نگرفته و به زودی به فراموشی 

سپرده شده است  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( ری
رهب
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آرامش ؛ نیاز استان

امام خامنه ای : 

انتفاضه سوم شکست دیگری
به صهیونیستها تحمیل می کند  / صفحه 2

به زعم همه ی مردم اتفاقات اخیر ، دلسوزی برای شهروندان و برای استان نیست، مردم بیش از هر چیز، از هر دوجناح  مطالبه ی سعه صدر 
، شکستن کبر و غرور مسئولیتی و دست برداشتن از تخریب ها و بازی با احساساتشان را دارند / در چنین شرایطی، عقل، وجدان، تکلیف و 
مسئولیت های مردمی و اخالقی حکم می کند که به خاطر مردم و برای کاستن از تنش هایی که به نفع هیچکس و هیچ فرد و هیچ جناحی 
 نیست، در فضایی مسالمت آمیز و با حضور علمای قوم و دلسوزان استان، به ماجرا فیصله داده شود /  سیاسیون، احزاب، جمعیت ها 
وحتی گاهی نخبگان و جریان سازان جامعه از خیل ملت عقب افتاده اند و یا از آنها جلوتر حرکت کرده اند / این روزها سنگ محکی روی 
پیشخوان انصاف  برای آزمودن صداقت ها در  شعارها و سنجش دقت و ظرافت در نگاهها به مسیر و مقصد پیش روی ماست / هیچ کدام 

از دو طیف ماجرا نمی پسندند که به دوقطبی میان آنها دامن بزنند و گسست های اختالفی شان را عمیق کنند / مشروح در سرمقاله ) همین صفحه (

در نشست آسیب شناسی کودکان کارمطرح شد :

نهادهای مسئول 12
کار مفید هیچ

پرونده باز کودکان کار با انتشار گزارشی از وضعیت 
به  بیرجند و دو سرمقاله  راه های  کودکان در چهار 
نشست آسیب شناسی رسید که ... ) مشروح در صفحه ۳ (

سرفرازی : مدیران کار  را 
تکمیل نمی کنند به بخش 

خصوصی هم  نمی دهند
مدیران  ما  دانم  نمی  عنوان کرد:  استاندار  معاون 
دستگاه های اجرایی چه روحیه ای داریم که کاری 
بخش  داریم  عقیده  حتی  کنیم  نمی  تکمیل  را 

خصوصی هم نمی تواند!... ) مشروح در صفحه 7 (

گلریزان فتّوت  
آیین مرّوت  

در امتداد  راه روشن فتوت وآِیین مروت پهلوانان 
خراسان جنوبی بیست و سه سال است  در بیرجند 
چراغ عاطفه را روشن می کنند ... ) مشروح در صفحه ۴ (

جناب آقای مهندس محمد تبریزی
فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت 

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و سالمتی و طول 
عمر با عزت و صبر و اجر برای جناب عالی و خانواده ارجمندتان

 از پروردگار متعال خواهانیم.

تعاونی مسکن طلوع عدالت خراسان جنوبی  

عیـدانــه 
فقط تا 96/1/15 

شرکت مامـوت سازه شرق
 )دارای پروانـه طراحی و مونتـاژ( 

سرویس و نگهداری رایگان آسانسور
با ما تماس بگیرید

09155658288- 09155658277
32445999- 32425100

هنر جوی عزیز آقای جواد حسینی 
کسب رتبه اول مسابقات مفاهیم قرآن

 در سطح شهرستان بیرجند
 را تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را 

از خداوند متعال خواستاریم.
کارکنان و هنرجویان هنرستان کاردانش امام خمینی )ره(

سرکار خانم مهندس میرابی 
انتصاب شایسته شما را به عنوان

 مشاور امور کار و کارگری استاندار محترم خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، از خداوند منان موفقیت و سربلندی روز افزون تان را در راستای

 خدمت رسانی به جامعه کارگری خواستاریم.
مدیر عامل ، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و همسری دلسوز

 مرحومه فاطمه فدوی 
همسر محمد باقر ضیائی مدیر بازنشسته اداره پست شهرستان بیرجند 

جلسه یادبودی پنجشنبه 95/12/5 از ساعت 15:30 الی 16:30 در محل 
 مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران بیرجند برگزار می گردد.

خانواده های: ضیائی، فدوی و سایر بستگان  

جناب آقای مهندس حاجی زاده 
معاونت محترم پارک علم و فناوری خراسان جنوبی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 
آمرزش الهی و برای جناب عالی و بازماندگان محترم صبر و بردباری از خداوند منان آرزومندیم.

شرکت راهسازی و ساختمانی کویر زدا بیرجند 

جناب آقای مهندس محمود عباسی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان 

را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 
صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه احدیت خواستاریم.

آهن آالت میالد  

خانواده محترم تبریزی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان حاج علی اکبر تبریزی
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان

 صبر و بردباری از خداوند متعال خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

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

  برادران خیریه ، فرزین ، صابر تنها 

دوست عزیز جناب آقاي غدیر آبشناس
با قلبي آکنده از اندوه مصیبت فقدان پدر بزرگ گرامي تان را تسلیت عرض مي نماییم

براي آن مرحوم رحمت و مغفرت الهي و براي بازماندگان محترم صبر و شكیبایي مسئلت داریم.

رضا آزاد ، بابك شیباني ، محسن خزاعي

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم(گردان های بیت المقدس و کوثر بسیج

زمان: 5 و 6 اسفند ماه 1395
مکان: همزمان در مناطق عمومی رزمایش سراسر استان 

جناب آقای حاج علی اکبر عباسی 
و خاندان محترم عباسی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان حاج عباس عباسی 
را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای روح بزرگوارشان آرامش

 و برای بازماندگان محترم صبر و بردباری مسئلت می نمایم.
موسسه خدمات فنی و مهندسی خاور کوالک - حسینی 

جناب آقای مهندس محمود عباسی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

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

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمود عباسی
مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن عزیز

 علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شكیبایی آرزومندم.

مرکز خدمات پرستاری همیاران سالمت - غالمحسین جهانی  

جناب آقای مهندس محمود عباسی 
فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز

 از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

شرکت فراسازه فجر )محمدی، فیض بخش(

اطالعیه شرکت عماد  آسانبر البرز
قابل توجه مدیران ، مالکان محترم مجتمع های مسکونی و تجاری 

پیرو دستورالعمل اداره کل استاندارد خراسان جنوبی مبنی بر اجباری بودن بازدید ادواری و تمدید 
گواهینامه بازرسی آسانسور خواهشمند است جهت ثبت نام و تكمیل مدارک به دفتر شرکت مراجعه فرمایید 
در صورت عدم مراجعه و بروز هر گونه حادثه ، عواقب ناشی از آن به عهده شخص مدیر یا مالک ساختمان 

به چند نفر خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم.  32342244-09012048426  ساعت تماس: 11 ظهر الي 17خواهد بود. بلوار صیاد شیرازی، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 122 

به مناسبت سومین روز درگذشت

شادروان عید محمد زرنگ
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه95/12/4 از ساعت

2:30 الی 3:30 بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی 
 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده زرنگ و سایر بستگان
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نرخ دستمزد کار دانشجویی اعالم شد

جهان نیوز- رئیس سازمان امور دانشجویان از افزایش تعرفه های کار دانشجویی خبر داد و گفت: برای دانشجویان با معدل خوب امکان افزایش این تعرفه ها 
تا ۲۰ درصد وجود دارد.وی افزود: به نسبت اعالم قبلی، تعرفه های کار دانشجویی بیش از دو برابر شده است. از مقطع کاردانی تا دکتری از یک هزار تومان 
شروع شده و تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ساعت افزایش یافته است.وی ادامه داد: دانشجویان در ماه حداکثر ۸۵ ساعت می توانند کار دانشجویی داشته باشند 

اخیر  های  تنش  که   کنیم  می  تأکید  هم  باز 
زمینه  از  و  یابد  فیصله  فوریت  قید  به  باید  می 
و  ناپایدار  حوادث  برخی  وقوع  برای  سازی 
گردد. خودداری  استان  در  نشده  بینی   پیش 
 تداوم این شرایط به نفع هیچ کس نیست و قبل از 
 همه،  مردم در صورت بروز هر حادثه و عقب رفتی
، آتش بیاران معرکه از هر دو طیف را که قطعاً از 
همان ابتدا هم به ماجرا نگاه دلسوزانه ای  نداشته 

اند،  مقصر خواهند دانست .
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 

تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(
 

پرداخت کمک هزینه اجاره به کم درآمدها

برخی  ای  مصوبه  در  دولت  هیئت  مهر- 
دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا به حمایت 
از تامین مسکن گروه های کم درآمد بپردازند. 
خانوارهای  اجاره  هزینه  کمک   راستا  این  در 
کم درآمد ماهانه به ترتیب تا دو میلیون ریال 
برای شهرهای زیر )۵۰۰( هزار نفر و تا چهار 
میلیون ریال )با افزایش ساالنه ۱۰ درصد( برای 

شهرهای باالی ۵۰۰ هزار نفر تعیین شد.

آغاز بخشودگی جرایم تسهیالت کمتر
 از ۱۰۰میلیون مشتریان بانک کشاورزی

مرکزی،  بانک  دستورالعمل  ابالغ  با  مهر- 
از  کمتر  تسهیالت  جرایم  و  سود  بخشودگی 
یکصد میلیون تومان مشتریان بانک کشاورزی 
ریزی  برنامه  شد.معاون  آغاز  گذشته  روز  از 
این زمینه گفت:  اقتصادی وزارت جهاد در  و 
میلیارد  یک  سقف  تا  بانکی  تسهیالت  سود 
ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی 
بخشوده می شود و جریمه دیرکرد متعلقه نیز 

در زمان تسویه بدهی بخشوده خواهد شد.  

شرایط شماره گذاری خودروهای مزایده ای 

بیان  با  روحی  سعید  سرهنگ  نیوز-  جهان 
مزایده  خودروی  گذاری  شماره  برای  اینکه 
ای، پرداخت دیون دولتی، عوارض شهرداری و 
داریی، هزینه شماره گذاری الزامی است، افزود: 
شناسنامه  هویت  احراز  مدرک  باید  متقاضی 
یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه معتبر، 
کاردکس تنظیم شده توسط مرجع مزایده گذار 
و همچنین مدرک سکونت مالک ارائه دهد.به 
گفته سرهنگ روحی، ارائه سند فروش کارخانه 
برای خودروهای تولید داخل یا اسناد گمرکی 
نداشتن  صورت  در  وارداتی  خودروهای  برای 

سابقه شماره گذاری هم الزامی است.

آغاز رزرو اسکان نوروزی فرهنگیان

ایسنا-  عباسعلی باقری از آغاز رزرو اینترنتی 
فرهنگیان  اسکان  فضاهای  از  درصد   2۵
رزرو  گفت:  و  داد  خبر  ماه  اسفند  پنجم  از 
سامانه  طریق  از  ماه  اسفند   22 تا  اینترنتی 

www.eskan.medu.ir  ادامه دارد.

دارندگان سهام عدالت سود می گیرند

جام جم- سازمان خصوصی سازی مکلف شد تا 
زمان آزادسازی سهام عدالت، سود این سهام را 
از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با 
میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به 

پرداخت سود به مشمولین اقدام کند.

جز جلیلی، بقیه با ما همراهی کرده اند ؛ رئیسی جز کاندیداها  است

مرضیه وحید دستجردی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت : جز یک فرد که 
آقای جلیلی هستند و امید داریم همراهی کند بقیه کاندیداها با جبهه همراهی کرده اند. 
وی با اشاره به کاندیداتوری مقام دولت احمدی نژاد گفت: کسانی کاندیدای جبهه مردمی 
هستند که منتخب این سه هزار نفر باشند و بقایی از سوی سه هزار نفر معرفی نشده است.

دستجردی همچنین گفت: آقای ابراهیم رئیسی نیز جز نامزدهای معرفی شده از سوی ۳ 
هزار نفر جبهه مردمی هستند. وی گفت: ۵۰ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری به جبهه انقالب معرفی شدند.

اصالح طلبان توافق کردند در کنار »روحانی« گزینه های دیگری داشته باشند

دارد  امکان  که  هستند  معتقد  طلبان  گفت:اصالح  اصالحات  مردمی  حزب  دبیرکل 
آقای روحانی نتواند آرای قشر خاکستری را به خود جذب کند. زارع فومنی گفت: اینکه 
اصالح طلبان گزینه جدیدی را در کنار آقای روحانی مطرح کنند قطعی است و این فرد به 
نوعی یار کمکی و ضربه گیر کاندیدای مورد نظر است. وی ادامه داد: مکانیزم تعیین نامزد 
نهایی اصالح طلبان به این گونه است که هر کدام از کاندیداها بیشتر مورد اقبال مردم 

قرار گیرد، کاندیدای نهایی اصالح طلبان است و آقای روحانی در حال حاضر نامزد نهایی اصالح طلبان نیست.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
داخلِی  جنگهای  و  فتنه ها  هدف  اسالمی 
تحمیلی در منطقه را کمرنگ شدن حمایت از 
آرمان مقدس آزادی قدس خواندند و با تأکید 
بر لزوم پرهیز گروه های مقاومت فلسطینی 
و  مذهبی  و  قومی  اختالفات  به  ورود  از 
اختالفات داخلی کشورها خاطرنشان کردند: 
موظفند  ملی،  و  اسالمی  جریان های  همه 
و  گیرند  قرار  فلسطین  آرمان  خدمت  در 
گروه های  با  اسالمی  جمهوری  رابطه  عمق 
به  آنان  پایبندی  میزان  به  فقط  مقاومت 
اصل مقاومت مرتبط است. ایشان همچنین 
با تشریح دستاوردهای درخشان و افتخارآمیز 
الگوی مقاومت قهرمانانه انتفاضه مقدس در 
زمین گیر کردن رژیم صهیونیستی، و با اشاره 
به اثبات نادرستی طرح های قبلی »سازش« 
به دنبال  که  اخیر دوست نمایانی  و تالشهای 
انحراف مقاومت و انتفاضه و هزینه کردن آن 
در معامالت سری با دشمنان هستند، تأکید 
که  است  آن  از  هوشمندتر  مقاومت  کردند: 
در این دام فرو افتد و انتفاضه سوم باذن ا... 
شکستی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد 
کرد و تالش برای آزادی فلسطین باید محور 
وحدت همه ملت های مسلمان و آزادی خواه 
از  یکی  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  باشد. 
دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه را 
مطرح کردن اولویت نخست جهان اسالم و 

آزادی خواهان جهان یعنی موضوع فلسطین و 
ایجاد فضای همدلی برای تحقق هدف واالی 
حمایت از مردم فلسطین و مبارزات حق طلبانه 
و عدالت جویانه  آنان خواندند و تأکید کردند: 
هرگز نباید از اهمیت حمایت سیاسی از مردم 

فلسطین غافل بود که این مسئله در جهان 
و  است  برخوردار  ویژه ای  اولویت  از  امروز 
ملت های مسلمان و آزادی خواه با هر سلیقه و 
روشی، می توانند در یک هدف، یعنی فلسطین 
و ضرورت تالش برای آزادی آن گرد هم آیند. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به پدیدار شدن 
نشانه های اُفول رژیم صهیونیستی و ضعفی 
که بر متحدان اصلی آن به ویژه آمریکا حاکم 

این شرایط مشاهده  در  افزودند:  است،  شده 
اندک، فضای جهانی به  اندک  می شود که 
سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیرقانونی 
و غیرانسانی رژیم صهیونیستی میل می کند، 
البته هنوز جامعه جهانی و کشورهای منطقه 

این  برابر  در  خود  مسئولیت  به  نتوانسته اند 
مسأله ی انسانی عمل کنند.

حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به استمرار 
و غصب  فلسطین  ملت  وحشیانه  »سرکوب 
سرزمین های آنان و بنای شهرک در آنها«، 
»دستگیری های گسترده«، »قتل و غارت«، 
»تالش برای تغییر چهره و هویت قدس و 
مسجداالقصی و دیگر اماکن مقدس اسالمی 

اولیه  حقوق  »سلب  و  آن«  در  مسیحی  و 
شهروندان« که با پشتیبانی همه جانبه آمریکا 
و برخی دولتهای غربی انجام می شود از نبود 
این  مقابل  در  جهانی  شایسته  عکس العمل 

جنایتها اظهار تأسف کردند.

ایشان با اشاره به دستاوردهای عظیم الگوی 
انتفاضه مقدس  مقاومت قهرمانانه و مستمر 
در مقابل روند سازش، هجوم به »مقاومت« 
و مورد سؤال قرار دادن »انتفاضه« از سوی 
مراکز معلوم الحال و دشمنان را به علت همین 
از  افزودند:  و  دانستند  برجسته  دستاوردهای 
دشمن انتظاری جز این نیست، زیرا به درستِی 
این راه و ثمربخش بودن آن وقوف کامل دارد 

اما گاه برخی از جریان ها و حتی کشورهایی 
که در ظاهر ادعای همراهی با مسئله فلسطین 
را دارند، در حقیقت درصددند تا مسیر درست 
این ملت را منحرف کنند، به مقاومت حمله 
این  ادعای  ماهیت  تبیین  در  می کنند.ایشان 
جریانها و کشورهای دو رو، گفتند: ادعای آنان 
این است که مقاومت در پی چند دهه از عمر 
خود، هنوز نتوانسته است آزادی فلسطین را 
محقق سازد، پس این روش نیازمند بازنگری 
است! حضرت آیت ا... خامنه ای در پاسخ به 
این ادعا گفتند: درست است که مقاومت هنوز 
نتوانسته است به هدف غایی خود یعنی آزادی 
است  توانسته  اما  یابد،  دست  فلسطین  کل 

مسئله فلسطین را زنده نگه دارد. 
رهبر معظم انقالب  اما تنها شرط کمک به 
مقاومت فلسطین را هزینه شدن کمک ها در 
ساختار  و  فلسطین  مردم  بنیه  تقویت  جهت 
مقاومت خواندند و خاطرنشان کردند: پایبندی 
به اندیشه ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت 
در همه ابعاد آن، ضامن استمرار این کمک ها 
جمهوری  موضع  تبیین  در  ایشان  است. 
اسالمی نسبت به مقاومت فلسطین، گفتند: 
موضع  یک  مقاومت  به  نسبت  ما  موضع 
ندارد  به گروه خاصی  اصولی  است و ربطی 
و هر گروهی که در این مسیر استوار باشد، با 
او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر 

خارج شود، از ما دور شده است.

انتفاضه سوم شکست دیگری به صهیونیستها تحمیل می کند

اصالح طلبان برای روحانی
رقیب می تراشند 

حمایت  طلبان  اصالح  بنای   : نوشت  تابناک 
اعتدالگرایان  و  طلبان  .اصالح  است  روحانی  از 
 بازهم در ائتالف با هم به میدان انتخابات 96 وارد

طلبان  اصالح  اما  میان  این  در   . شوند  می   
تکاپوی  دیگردر  زمان  هر  از  بیش  روزها  این 
یافتن چهره جدیدی هستند تا بتوانند به عنوان 
»کاندیدای دوم« »کاندیدای ثانی«یا »کاندیدای 
های  رقابت  راهی  روحانی  پای  هم   » سایه 
دادن  دست  از  هراس  کنند.  رو  پیش  انتخاباتی 
که  دلیلی  هر  به  انتخابات  راه  نیمه  در   روحانی 
می تواند به ذهن خطور کند ، اصالح طلبان نگران 
کرده است.البته این نگرانی تنها یک نسخه دارد 
و آن هم یافتن و معرفی کاندیدای ثانی است که 
دیگری  شاخص  کاندیدای  هر  همچون  بتواند 

محبوب باشد و قابلیت رای آوری داشته باشد .

 شاید از نظر برخی کاندیداتوری 
بقایی شوخی باشد 

رحیم مشایی کاندیداتوری حمید بقایی را جدی 
توصیف کرد.   مشایی در پاسخ به اینکه برخی 
سیاسیون می گویند کاندیداتوری بقایی شوخی 
باشد،  شوخی  آنان  نظر  از  شاید  گفت:  است 
همانطور که کاندیداتوری احمدی نژاد در ۸۴ و 

خاتمی در ۷6 ازنظر آقایان شوخی بود!

 آرزو بر جوانان عیب نیست

کوهکن فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اعالم 
کاندیداتوری  نزدیکان احمدی نژاد، اظهارداشت: 
برخی افراد ادعا و مطرح می کنند که می خواهند 
به صحنه بیایند. به هر جهت وصف العیش نصف 

العیش است و آرزو هم بر جوانان عیب نیست.

پیشنهاد مطهری با احضار
 روح آیت  ا... هاشمی

از  در خاطره ای که  پیش  علی مطهری چندی 
که  بود  کرده  ادعا  کرده،  نقل  هاشمی  آیت ا... 
آیت ا... »۲ بار« به او گفته بود »بعد از انتخابات 
نهاد  یک  افراد  برخی  دخالت  از  من   ۸۴ سال 
به  آنها  از  نفر   11۰ و  کردم  شکایت  نظامی 
زندان های کوتاه مدت محکوم شدند و اسناد آن 
در  فرمانده کل سپاه  دارم.« مشاور  نزد خود  را 
فاکتور  را  نفر  :  »ما 1۰9  بود  زمینه گفته  این 
می  گیریم، مطهری فقط یک نفر از آن 11۰ نفر 
را که در دادگاه محکوم شده است، به ما معرفی 
کند!«. در پی این سخنان مقدم فر، علی مطهری 
دولتی  خبرگزاری  با یک  گفت وگویی  در  امروز 
از  که  کند  می  پیشنهاد  که  است  کرده  اذعان 
طریق احضار روح آیت ا... هاشمی از خود ایشان 

پرسیده شود که نام آن 11۰ نفر چیست!

قاضی زاده هاشمی ، معاون اول 
 دولت روحانی خواهد شد

وزیر  حضور  نحوه  درباره   : نوشت  نیوز  جهان 
بهداشت در انتخابات سناریوهای مختلفی قابل 
پیش بینی است. یکی از محتمل ترین سناریوها 
درباره حضور قاضی زاده در ایام انتخابات ریاست 
جمهوری، آمدن پررنگ وی در مناظرات و دفاع 
از دولت تدبیر و امید و نهایتا کنار کشیدن به نفع 
حسن روحانی در روزهای آخر انتخابات است. در 
همین حال کنار گذاشتن، جهانگیری از معاون 
اولی رئیس جمهور نیز به صورت طبیعی افزایش 
سیاسی،  ناظرین  برخی  اعتقاد  به  یابد.   می 
روحانی  نزدیکان حسن  و  اعتدالیون  از  تعدادی 
نیز از احتمال حضور مستقل قاضی زاده هاشمی 
به همین دلیل  بوده و  نگران  آتی  انتخابات  در 
تالش می کنند با پیشنهاد معاون اولی به وی، 

وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید را مهار بکنند.

سرمقاله

آرامش نیاز  استان
* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( در مسیر حرکت قافله ی 
توسعه و پیشرفت، قافله ساالر وقتی سمت و سوی 
کاروان را به کندی یا سرعت بی مورد و یا احیاناً به 
مسیری انحرافی بکشاند، همه ی کاروان را از حرکت 
مطلوب و مقصد نهایی اش دور کرده است و هرچند 
در کاروان رهروانی باشند که متوجه ماجرا نشوند یا 
دیر متوجه شوند و حرفی نزنند و یا احیاناً  برای این 
انحراف از مسیر خوشحال باشند و پایکوبی کنند و یا 
حتی خودشان از برنامه ریزان برای این حرکت غلط 
باشند، به اندازه زاویه انحراف از مقصد و به اندازه 
روزهای تلف شده از عمرشان، از قافله ساالر طلبکار 
خواهند بود.این روزها سنگ محکی روی پیشخوان 
و  شعارها  در   ها  صداقت  آزمودن  برای  انصاف  
سنجش دقت و ظرافت در نگاهها به مسیر و مقصد 
پیش روی ماست. جمعی از مردم در کنار گود با 
چشمانی نگران و مطالبه آمیز از آنچه روی می دهد 
و آنچه روی خواهد داد ایستاده اند و تماشا می کنند. 
 حرف ها، نگاهها، اظهارنظرهای مردمی، مطالبه ی 
؛ هم مسؤولینی  دارد  را  با مسؤولین  اتمام حجت 
که خواسته یا ناخواسته، در دام  حرف ها و اظهار 
 نظرهای نامطمئن، انتقاد برانگیز و حساسیت بخش
افتاده اند و هم مسؤولینی که در سایه،  هدایت بخشی 
اصالح طلب در جریان  را چه  ها  آفرینی  موج   از 
و چه در جریان اصولگرا بر عهده گرفته اند.به زعم 
همه ی مردم، این ها دلسوزی برای شهروندان و 
برای استان نیست، مردم بیش از هر چیز، از هر دو 
جناح  مطالبه ی سعه صدر ، شکستن کبر و غرور 
مسؤولیتی و دست برداشتن از تخریب ها و بازی با 

احساساتشان را دارند.
اظهارات  موافق  شهروندان  از  جمعی  شک  بی   
جدی  صورت  به  هم  جمعی  و  مسؤول  مقام 
پرده بی  و  مخالف صریح  و  اظهارات  این   نگران 
یک  اعضای  همه  مردم،  این  هستند.  آن  با 
 جامعه، آنهم به نام جامعه استانی خراسان جنوبی
هستند که در کنار هم سالهای سال و دوشادوش 
آبادانی  برای  ها،  هفته  و  ماهها  و  روزها  هم، 
جمع اند،  آفریده  حماسه  اند،  کرده  تالش   استان 
بزرگ و پرهیمنه ی راهپیمایی های ضد استکباری 
هایی سلیقه  اختالف  البته  و  اند  زده  رقم   را 
 نیز با هم داشته اند، اما از هیچ کدام از دو طیف
 ماجرا نمی پسندند و نمی پذیرند که به دوقطبی
های گسست  و  بزنند  دامن  آنها   میان 
اینچنین   کند.  عمیق  و  وسیع  را  شان  اختالفی 
مرامی، الزمه ی یک جامعه پویای اسالمیست و 
در جای خود قابل احترام و برای برنامه ریزی ها 
است.   دقت  و  تأمل  مورد  شدت  به  ها  تصمیم  و 
ولی  معزز  نماینده  با  ها  دغدغه  طرح  برای  مردم 
فقیه دیدار و طرح موضوع کردند ، مدعی العموم 
نیز صراحتا اعالم نمود در حال پیگیری است و در 
خواهد  انجام  قانونی  برخورد  تخلف  احراز  صورت 
تکلیف و  شد.  در چنین شرایطی، عقل، وجدان، 
کند می  اخالقی حکم  و  مردمی  های   مسؤولیت 
 که به خاطر مردم و برای کاستن از تنش هایی 
جناحی  هیچ  و  فرد  هیچ  و  هیچکس  نفع  به  که 
نیست، در فضایی مسالمت آمیز و با حضور علمای 
قوم و دلسوزان استان، به ماجرا فیصله داده شود 
های خواسته  نافی  عنوان  هیچ  به  البته  این   و 
مطالبات  طرح  برای  متدین  و  دلسوز  شهروندان 
مهمشان نیست و از آن سو،  قفلی بر اظهار نظرهای 
نیز  ماجرا  شدن  روشن  برای  مقابل  طیف  تبیینی 
نخواهد بود.  ما علیرغم سوء برداشت های برخی 
از همکاران محترم رسانه ای - که در جای خود 
و در فصل الزمش در خصوص این عزیزان نیز به 

تفصیل سخن خواهیم گفت   

امام خامنه ای : توطئه جدید »دوست نمایان« علیه مقاومت ؛ هر گروهی در خط مقاومت باشد با او همراهیم

آگهی مزایده مرحله اول )بند ۱ الی 5(
آگهی مزایده مرحله دوم )بند 6 الی ۱3(

شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱34- 94/۱۱/۱7 شورای محترم اسالمی شهر بیرجند و 
با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب ۱3۵۵ و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک 
خود به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره برای مدت دو سال اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در 
مزایده دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در 
میدان ابوذر مراجعه فرمایند و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 9۵/۱2/۱4 نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه حراست شهرداری 
واقع در میدان ابوذر شهرداری مرکز اقدام نمایند. جلسه کمیسیون معامالت مزایده روز یکشنبه 9۵/۱2/۱۵ ساعت ۱۰ صبح در سالن 
جلسات برگزار خواهد شد. ارائه مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است. سایر شرایط شرکت در مزایده 
در اسناد مزایده لحاظ گردیده است. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. در صورت نیاز به کسب 
 اطالعات بیشتر با شماره 3- 322222۰۰ واحد امالک تماس حاصل نمایید. غرفه باطری سازی پایانه مسافربری    مبلغ پایه مزایده :
2/500/000 ریال- غرفه جنب رستوران پایانه مسافربری انجام امور پستی  مبلغ پایه مزایده : 6/000/000 ریال - کانکس 6 متری 
سواری کرایه پایانه مسافربری شرق    مبلغ پایه مزایده : 560/000 ریال - کانکس 6 متری سواری کرایه پایانه مسافربری شرق   مبلغ 
 پایه مزایده : 560/000 ریال -  زمین محل کانکس 6 متری سواری کرایه پایانه مسافربری شرق   مبلغ پایه مزایده : 700/000 ریال  
یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی)ره( جنب بانک ملت    مبلغ پایه مزایده :3/000/000 ریال - کیوسک واقع در ابتدای خیابان 
مدرس سمت راست   مبلغ پایه مزایده : 9/000/000 ریال - دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس مساحت 
53/60 متر مربع  مبلغ پایه مزایده :3/250/000 ریال - دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس مساحت 
48 مترمربع   مبلغ پایه مزایده : 3/000/000 ریال -  دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس مساحت 41/26  
 مترمربع   مبلغ پایه مزایده : 2/750/000  ریال -  طبقه فوقانی ساختمان بانک شهر واقع در خیابان مدرس    مبلغ پایه مزایده :
 10/000/000ریال - غرفه شماره 15/2 واقع در پایانه مسافربری )سوغات ، خوار و بار و خشکبار(   مبلغ پایه مزایده : 7/000/000 

ریال- غرفه شماره 11 واقع در پایانه مسافربری )امور بانکی(   مبلغ پایه مزایده : 12/000/000 ریال
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نمایشگاه جشنواره مد و لباس اسالمی ایرانی در بیرجند افتتاح شد

 تسنیم-جشنواره مد و لباس اسالمی و ایرانی و سومین نمایشگاه جشنواره مد و لباس اسالمی ایرانی خراسان جنوبی
با حضور مسئوالن استان در بیرجند افتتاح شد. محبی اظهار کرد: یکی از معضالتی که همیشه در بحث تولید  

برای ما مردم ) تاکید می کنم ما مردم ( کامال لباس وجود داشته است مبحث طراحی و ارتباط بین طراحان و تولیدکنندگان لباس بوده است.
اسم  به  که  هایی  جنجال  که  است  شده  روشن 
 مطالبه حق و حقوق ما و به اسم دین انجام می شود
از کجا آب می خورد لطفا تمامش کنید و بیشتر 
از این فضای عمومی جامعه که حق الناس است 

را درگیر بازی های سیاسی تان نکنید
936 ... ۷۷۰
باید نام میدان ابوذر را به نام میدان بنر و اطالعیه 
چهره  نوشته  پارچه  و  بنر  متعدد  داد.تعداد  تغییر 
بسیار زشت و زننده ای به میدان اصلی شهر داده 
است.شهرداری بیرجند با اندکی سلیقه میتواند از 
نظیر  زیباتر  و  تر  روز  به  اطالع رسانی  روشهای 

تلوزیون های شهری کوچک استفاده کند
ارسالی به تلگرام آوا
ورانندگی  راهنمایی  محترم  رئیس  سالم  با 
برای  فکری  تقاضامندیم  بیرجند  شهرستان 
چهارراه مفتح در بیست متری دوم بردارید از ما 
ناک  خطر  وبسیار  پیاده  عابر  تا  گرفته  رانندگان 
است واز همه مهم تر رانندگان حق تقدم یکدیگر 
را رعایت نمی کنند ومنجر به دعوا  می گردد، لذا 

معضل ترافیکی را رفع کنید .تشکر
915 ... 161
میوه  سازمان  مدیرعامل  عباسی  آقای  درجواب 
وتر بار که گفتند برای ۷۰۰ نفرشغل ایجاد کردند 
باید گفت:اکثر این افراد افغانی هستند که مشغول 
فروش میوه وتر بار هستند . راه شکستن انحصار 
این نیست که در مخروبه های جنب مصلی،کانال 
جنب مزار شهدا و گاری ها یی که قبال مخصوص 
خرید نان خشکی بوده اقدام به عرضه میوه های 
مردم  این که شما می گوید   . بکنید  کیفیت  بی 
که  است  اقتصادی  بد  اوضاع  دلیلش  اند  راضی 
نه  ندارند  رو  یک  درجه  میوه  خرید  توان  مردم 
باوضع موجود مردم  نحوه عمل کرد شما!درواقع 
مجبورند از این مکان ها خرید کنند. حکایت شما 
همان حکایت پادشاه و وزیر است که پادشاه گفت 
اوضاع کشور چگونه است.وزیرگفت : همه کسانی 
که کفش تعمیر می کردند به مکه رفتند . پادشاه 
گفت باید گریه کرد . حاال هم اگه مردم توان خرید 
میوه درجه یک از محیط بهداشتی مغازه رو داشتند 

خوب بود . نه وضع موجود .  
915...693
بیرجند  مسئوالن  برای  داره  تاسف  جای  سالم 
موقع امدن رئیس جمهور به فکر بدبختی بیکاری 
فقر مردم باشند باهم اختالف دارند راه کار برای 
بیکاری جاده ها و برای رونق اقتصادی بدید نه 
اون سری کاری برا شهر کردید نه این سری با 
این اختالفات می ذارید کار کنن رئیس جمهور 
صرف  هست  که  ای  بودجه  همان  بهتره  نیاد 
تجمالت میشه فگر کنید از مردم خجالت بکشید
915...۷65  
باسالم، از اینکه سازمان میادین میوه وترباربرای 
۷۰۰ افغانی اشتغال زایی کرده کمال تشکر دارم، 
برای  شده  بازاری  بازار،  چهارشنبه  اینکه  واز 
فروش میوهای یخ زده شمالی بسی جای تاسف 

برای شهرداری دارد. 
915...44۷
بنده به عنوان یک شهروند بیرجندی تمام هیاهوی 
ایجاد شده برای یک جمله معمولی در یک جلسه 
موشکافی  اش  کلمه  هر  نبوده  قرار  که  معمولی 
استاندار  نه در شأن  بطورکلی  را  بشود  تخصصی 
نماینده  جایگاه  و  در شأن  نه  و  دانم  محترم می 
محترم حضرت آقا و فرمانده محترم سپاه استان اما 
از یک نکته کلیدی نباید غافل شد و بهانه دست نا 
اهالن هوچی پرداز داد . ما ملتی دینی و فرهنگی 
بوده که در استان محروم ما به دلیل فقر جاذبه های 
طبیعی همیشه دلمان به مواریث  دینی و فرهنگی 
مان  خوش بوده که اتفاقأ هنرمندانه هر دو را کنار 
هم حفظ کرده ایم . ما سالیان زیادی در مناسبت 
های مختلف حتی در خیلی از مزارها ) که بقول 
 عامه شادی بردار بوده اند ( هم عبادت کرده ایم
از این  و هم رقصیده ایم و هیچ مفسده ای هم 
مراسم گزارش نشده و اگر امروز بعضی ها دغدغه 
 به حق افتادن به گناه را دارند مربوط به پوشش های
 غرب گرایانه و استعماری جوانان است که در راه 
رفتن معمولی هم زشت است  تا برسد به رقصیدن 
. که آن مثل معروف تداعی می شود که : مبارک 

قشنگ بوده آبله هم درآورده ۰
915 ... 639
با سالم ۲۷ ماه از انحالل موسسه میزان گذشت 
ولی ما هنوز به پولمون نرسیدیم آخر سال است 
مسئوالن خواهشمندیم یه کاری بکنند خدایی برا 
بکنند  کاری  مسئوالن  کردیم  گیر  خوردن  نون 
صندوقهای  پای  دوباره  است  انتخابات  نزدیک 
بگذره  ازهمه چیز  باشیم خدا  داشته  رای حضور 

از حق الناس نمیگذره
9۰1...338

در نشست آسیب شناسی کودکان کار در روزنامه آوای خراسان جنوبی مطرح شد:پیام شما

سازمانهای مسئول 12؛کار مفید هیچ

 )Ava.news11@gmail.com(

با  کار  بازکودکان  برزجی-پرونده  عصمت 
در  کودکان  وضعیت  از  گزارشی  انتشار 
در  سرمقاله  دو  و  بیرجند  های  چهارراه 
نشست  به  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
 ۲8 پنجشنبه  روز  که  رسید  شناسی  آسیب 
بهمن ماه با حضور جمعی از دست اندرکاران 
این نشست ۲ ساعته  . گرچه در  برگزار شد 
صندلی مدیرکل امور اتباع بیگانه ، مدیرکل 
امداد  کمیته  مدیرکل  و  اجتماعی  امور 
اما  ماند،  خالی  وقت  پایان  تا  خمینی  امام 
نیروی  نماینده  زارعی  حسن  دوم  سرهنگ 
کارشناس  رستمی  صدیقه  استان،  انتظامی 
مسایل اجتماعی فرمانداری بیرجند، منصوره 
امیرآبادی مسئول مرکز جمع آوری متکدیان 
پیشگیری  کارشناس  کاووسی  رضا  بیرجند، 
آسیب های اجتماعی اداره آموزش و پرورش 
امور  مسئول  کارشناس  بهالگردی  بیرجند، 
خراسان  بهزیستی  کل  اداره  دیدگان  آسیب 
بنیاد  نماینده  مطلق  پور  ولی  و  جنوبی 
قاسمی  محمدرضا  اجرای  با  استان  کودک 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  تحریریه  دبیر 
در این نشست به بررسی علل گسترش روز 
افزون پدیده کودکان کار در استان پرداختند. 

عامل  مهمترین  مردم  ترحم 
ماندگاری

 کودکان در کار خیابان

پدیده  بروز  دالیل  نشست  این  سوال  اولین 
نماینده  بهالگردی  که  بود  کار  کودکان 
علل  داد:  پاسخ  اینگونه  استان  بهزیستی 
نظر  در  توان  می  پدیده  این  برای  متعدد 
فقر،  شده  انجام  های  بررسی  با  گرفته 
از  و...  خانوار  سرپرست  اعتیاد  بیکاری، 
خیابان  در  کار  به  کودکان  ترغیب  عوامل 
که  است  معتقد  کارشناس  این   . هستند 
ریزی  برنامه  از  جلوتر  همواره  ها  آسیب 
عاملی که  و مهمترین  کنند  ها حرکت می 
ها  چهارراه  در  کودکان  این  ماندگاری  باعث 
و خیابان ها می شود ترحم مردم و کمکی 
است که از سر دلسوزی به این کودکان می 
کنند. وی با بیان اینکه اکثریت این کودکان 
کند:  می  نشان  خاطر  هستند  بیگانه  اتباع 
از  بابت یک دستمال کاغذی  وقتی کودکی 
شهروندی 5 یا 1۰ هزار تومان کمک جانبی 
نیز دریافت می کند مسلما این خیابانگردی 
کمک  تا  دارد  او  برای  بیشتری  سودی  ها 
هایی که بهزیستی بخواهد در قالب توانمند 

سازی خانواده او انجام دهد. 

رویکرد سازمان بهزیستی
 جمع آوری  کودکان کار نیست

تشویق  را  مردمی  های  کمک  بهالگردی 
می  شهر  در  گداپروری  برای  ای  زمینه  و 
از  خواهد  می  اگر  مردم  گوید:  می  و  داند 
یک  مثل  باید  بخرند  چیزی  کودکان  این 
کاسب با آنها برخورد کنند. وی با تاکید بر 
آوری  بهزیستی جمع  اینکه رویکرد سازمان 
در  ما  کند:  می  اظهار  نیست  کودکان  این 
اجرایی  های  نامه  آیین  طبق  که  تالشیم 
توانمند  و  جذب  شناسایی،  را  کودکان  این 
خیابان  در  کار  از  مرور  به  تا  کنیم  سازی 

کنند.  گیری  کناره 

5 سال زمان برای توانمندی سازی 
خانواده های آسیب پذیر

کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اداره 

است  معتقد  جنوبی  خراسان  بهزیستی  کل 
قهرآمیز  رفتار  با  بخواهد  بهزیستی  اگر  که 
خیابان  سطح  از  را  کودکان  این  اجبار  و 
آسیب های  پرده  پشت  در  کند  آوری  جمع 
بود  خواهد  کار  کودکان  متوجه  تری  جدی 
زیرزمینی  های  کارگاه  به  خیابان  از  آنها  و 
تاسیس  از  بهالگردی  شوند.  می  منتقل 
نظر  تحت  آفتاب  مهر  خصوصی  موسسه 
این  در  و گفت:  داد  بهزیستی خبر  سازمان 
پذیر  آسیب  خانواده  هر   ، روزانه  موسسات 
های  برنامه  در  جذب  و  شناسایی  از  پس 
پوشش  تحت  سال   5 تا   1 طی  مختلف 

قرار گرفته و توانمند می شوند. 

کودکان کار؛ چاشنی همیشگی
 کارگروه های اجتماعی 

از  کودک  هر  که  ای  روزانه  درآمد  میزان 
دارد  ها  چهارراه  و  خیابان  در  دستفروشی 
استفاده  سوء  برای  عطفی  نقطه  تواند  می 
دهی  سازمان  تشکیالت  در  کودکان  این  از 
شده باشد. لذا وجود باندهایی در پشت پرده 
بحث  مورد  دیگر  موضوع  نیز  کودکان  کار 
سازمان  نماینده  که  بود  نشست  این  در 
تحقیقات  طبق  کند:  می  عنوان  بهزیستی 
شدند  شناسایی  نفر  دو  بهزیستی  کل  اداره 
که از این کودکان سوء استفاده می کردند ؛ 
این موضوع بررسی و گزارش آن تهیه و به 
ارسال شده  نیز  انتظامی و دادستانی  نیروی 
اما در گزارش نیروی انتظامی این موضوع رد 
تاکید  با  نیز  بیرجند  فرمانداری  نماینده  شد. 
بر اینکه کودکان کار به عنوان یک دغدغه 
همواره چاشنی کارگروه های اجتماعی بوده 
اظهار می کنند: در جلسات تخصصی ذیل 
این کارگروه ها بهزیستی متولی جمع آوری 
این کودکان است که هنوز در این خصوص 
در  است.  نشده  انجام  توجهی  قابل  اقدام 
بهزیستی  نماینده  صحبت  این  به  پاسخ 
نیز مجدد تاکید کرد که کار بهزیستی جمع 
آوری قهرآمیز کودکان کار نیست بلکه طبق 
دستورالعمل باید شناسایی جذب ، پذیرش و 
سخنان  از  که  آنطور  شوند.  سازی  توانمند 
در  فرمانداری  آمد  می  بر  نماینده  دو  این 
مکلف  را  بهزیستی  سازمان  خود  مصوبات 
آیین  اما  کرده  کار  کودکان  آوری  جمع  به 
سازمان  این  برای  دیگری  تکلیف  ها  نامه 
صورت  به  توانند  نمی  آنها  و  کرده  تعریف 
از  مستقیم کودکان کار را جمع آوری کنند. 
طرفی سازمان بهزیستی مدعی است که 11 
دستگاه دیگر نیز متولی ساماندهی کودکان 
نمی  همکاری  بهزیستی  با  که  هستند  کار 

کنند. به طور مثال صدا و سیما باید با آگاه 
سازی مردم و ساخت برنامه های تلویزیونی 
پدیده  این  خطرات  از  را  جامعه  انیمیشن  و 

آگاه کند .

بهزیستی جایی برای نگهداری
 طوالنی مدت کودکان کار ندارد

ساماندهی  نامه  آیین  طبق  همچنین 
بودجه  و  ریزی  برنامه  سازمان  کار،  کودکان 
نیز موظف است اعتبار الزم را برای اجرای 
سازمان  اختیار  در  شده  تعریف  های  برنامه 
این  که  دهد  قرار  اجتماعی  تامین  و  رفاه 
های  دستگاه  پیگیری  به  نیاز  ها  سرفصل 
این  با  فرمانداری  کارشناس  دارد.  مسئول 
اعتقاد که خطرات زیادی کودکان کار را در 

بر  زمان  برنامه  و  کند  می  تهدید  جامعه 
کودکان  این  سازی  توانمند  برای  بهزیستی 
آمارهای  باالرفتن  به  منجر  است  ممکن 
در  تری  جدی  اقدام  خواستار  شود   موجود 
نماینده  اما  شد.  کودکان  آوری  جمع  زمینه 
اگر  گوید  می  خصوص  این  در  بهزیستی 
جمع  را  کودکان  این  بخواهد  بهزیستی 
آوری کند جایی برای نگه داری آنها ندارد و 
برگردند  خانواده  به  این کودکان  باید مجدد 
لذا از آنجایی که خانواده های این کودکان 
حل  مشکلی  عمال  هستند  زا  آسیب  نیز 
مشکالت  کنیم  تالش  باید  و  شد  نخواهد 
برنامه های  با  را  این کودکان  خانواده های 
توانمند سازی حل شود تا به مرور کودکان 
از خیابان به محیط امن خانواده برگردند. 

برای  شهرداری  آمادگی  اعالم   
منظور  به  ساختمانی  واگذاری 

نگهداری کودکان کار و خیابانی

جمع  مرکز  مسئول  خصوص  همین  در 
آوری متکدیان بیرجند نیز از تجربیات خود 
و  گوید  می  متکدی  کودکان  با  ارتباط  در 
هایی  مقاومت  از  نیز  ما  گرچه  افزاید:  می 
که این کودکان هنگام دستگیری می کنند 
ناراحت می شویم اما راه دیگری برای جمع 
دستگیری  از  .امیرآبادی  نیست  آنها  کردن 
خبر  امسال  ابتدای  از  متکدی  کودک   6۰
  4۰ تعداد  این  از  گوید:  می  و  دهد  می 
که  بودند  افغانی  نفر   ۲۰ و  ایرانی  کودک 
داشتند.  اعتیاد  نیز  کودک   16 آنها  بین  از 
برای  روزی  ایجاد مرکز شبانه  وی خواستار 
نگه داری کودکان بد سرپرست خیابانی شد 
در  بهزیستی  که  فعلی  روند  کرد:  اظهار  و 

ما  زحمات  رفتن  بین  از  باعث  گرفته  پیش 
نیز می شود چرا که ما با هزینه های زیاد 
می  درمان  و  شناسایی  را  معتاد  کودکان 
تحویل  کودکان  این  اینکه  از  پس  و  کند 
خانواده  به  بالفاصله  شوند  می  بهزیستی 
همچنین  وی   . گردند  بازمی  بدسرپرست 
واگذاری  برای  شهرداری  آمادگی  اعالم  از 
ساختمانی در پارک صیاد شیرازی به منظور 
داد.  خبر  خیابانی  و  کار  کودکان  نگهداری 

حل بحران های مالی خانواده ها،
 چاره کار کودکان کار

استان  پرورش  و  آموزش  نماینده  کاووسی 
کار  کودکان  8۰ درصد  است که  معتقد  نیز 
دانش آموز افاغنه هستند و بهترین کار نیز 

کودکان  این  نگهداری  و  جذب   ، شناسایی 
منظور  به  که  است  این  نیز  او  نظر  است. 
این کودکان فعال  آمار  افزایش  از  جلوگیری 
که  شود  اقدام  آنها  آوری  جمع  به  نسبت 
خطرات دیگری این کودکان را تهدید نکند.

پیشگیری  و  آموزشی  های  برنامه  از  وی 
در  گوید:  می  و  دهد  می  خبر  مدارس 
از این برنامه های خانواده هایی  هیچکدام 
هستند  دار  مشکل  و  زا  آسیب  والدین  که 
اعتقاد  این  با  کاووسی  کنند.  نمی  شرکت 
این  مالی  باید مشکالت  اول  که در مرحله 
کند:  می  اظهار  ها حل شود  خانواده  قبیل 
کودکان  مالی  های  بحران  حل  صورت  در 
نیز مجبور به کار در خیابان نخواهند بود. 

جمع آوری کودکان کار 
فقط با دستور مقام قضایی

اعالم  با  نیز  انتظامی  نیروی  نماینده 
البته  کار  کودکان  آوری  برای جمع  آمادگی 
با دستور مقام قضایی اظهار می کند: تهیه 
منظور  به  سیما  و  صدا  در  هایی  مستند 
کار  کودکان  پدیده  گسترش  از  پیشگیری 

می تواند موثر باشد. 

دستگاه   12 که  ای  نامه  آیین  با 
هستند  آن  اجرای  متولی  مسئول، 

کار به جایی نمی رسد

نماینده  نیز  نشست  این  پایانی  بخش  در 
از  متفاوت  کامال  نظراتی  با  کودک  بنیاد 
اظهار  نشست  در  حاضر  کارشناسان  سایر 
به  کار  کودکان  ورود  از  قبل  باید  کند:  می 
خیابان فکری اندیشیده شود. وی با تشریح 

گفت  سخن  این  از  کودک  بنیاد  اهداف 
نیازمند  مستعد  کودکان  بنیاد  این  در  که 
می  رسانی  کمک  و  جذب   ، شناسایی 
به  مالی  مشکالت  از  فارغ  بتوانند  تا  شوند 
تحصیل ادامه دهند. ولی پور مطلق معتقد 
دستگاه   1۲ که  ای  نامه  آیین  با  است 
به  کار  هستند  آن  اجرای  متولی  مسئول 
چارچوب  از  فراتر  باید  و  رسد  نمی  جایی 
آیین نامه ها اقدام عملی صورت گیرد. وی 
به  باید  مردمی  های  کمک  اینکه  بیان  با 
سمت سازمان های مردم نهاد هدایت شود 
تا شاهد شبه تکدی گری در جامعه نباشیم 
در  کار  با  کودکان  وقتی  شود:  می  یادآور 
قطعا  کنند  کسب  باالیی  درآمد  خیابان 
فرهنگ  یک  به  تبدیل  برایشان  روش  این 

خواهد شد .

نگاه به کودکان کار و خیابانی 
باید تخصصی شود

خراسان  در  کودک  بنیاد  نمایندگی  رئیس 
یک  را  خانواده  اساسی  مشکل  حل  جنوبی 
می  عنوان  کار  کودکان  بحران  برای  راهکار 
افزاید: برای کمک به خانواده ها  کند و می 
یک  در  و  شده  تخصصی  ها  نگاه  باید  نیز 
آنها رسیدگی  بلند مدت به مشکالت  پروسه 
شود. ولی پور مطلق خواستار حضور سازمان 
بخش  های  کارگروه  در  نهاد  مردم  های 
همان  از  که  در صورتی  افزود:  و  شد  دولتی 
و  شده  شناسایی  نیازمند  های  خانواده  ابتدا 
مشکالت آنها حل شود قطعا در مراحل بعدی 
برای  ها  خانواده  این  کودکان  حضور  شاهد 
تامین نیازهای مالی در خیابان نخواهیم بود. 
بنیاد کودک  اینکه حمایت های  بیان  با  وی 
توسط خیرینی از خارج کشور تامین می شود 
خاطر نشان می کند: هیچ محدودیتی در این 
حمایت ها وجود ندارد. رئیس نمایندگی بنیاد 
عدم  از  انتقاد  با  جنوبی  خراسان  در  کودک 
در  مسئول  های  سازمان  از  برخی  همکاری 
نیز  نیازمند  مستعد  کودکان  شناسایی  جهت 
نهادهای  به  باید  مسئولین  کند:  می  اظهار 
مردمی اعتماد کنند. تاثیر اعمال قدرت دفتر 
اتباع بیگانه در جمع آوری کودکان کار افاغنه 
به  این نشست  بود که در  از موضوعات  نیز 
بحث گرفته شود اما علی رغم دعوت قبلی 
این  بیشتر  تشریح  و  توضیح  برای  مسئولی 
پایان  در  نداشت.   جلسه حضور  در  موضوع 
نیز مقرر شده جلسه مشترکی با دستگاه های 
جمع  تا  شود  گرفته  فرمانداری  در  مسئول 
جدیت  با  کار  کودکان  ساماندهی  و  آوری  

بیشتر به نتیجه برسد. 

قبل از ورود کودکان به کارهای خیابانی باید فکر چاره بود

پاسخ مسئوالن به پیام شما

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

در پاسخ به درخواست مشترک محترم مبنی بر وجود 
ریگ و شن در توری ظرفشویی و دوش حمام در 
منطقه سجادشهر به استحضار می رساند:براساس 
انجام  منطقه  در  که  ای  دوره  کیفی  های  پایش 
نگردیده  مشاهده  آلودگی  یا  و  کدورت  شود،  می 
بر مشکل  مبنی  گزارشی  نیز  تاکنون  و همچنین 
کدورت در آن منطقه به امور آب و فاضالب بیرجند 
واصل نشده است، لذا جهت رسیدگی بیشتر، نیاز 
آب  امور  با  تماس  محترم،ضمن  مشترک  است 
تماس 3۲4۲48۰5  شماره  به  بیرجند  فاضالب  و 

،آدرس دقیق محل سکونت خود  را اعالم  نماید.”

شرکت توزیع نیروی برق بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/11/1۷ در خصوص قطع برق جمعه شب 
با اطالع می رساند علت قطعی برق برخی از مناطق 
شهر سنگینی شاخه های درختان بعلت ریزش برف 
روی آنها بوده که با خمیده شدن شاخه ها و قرار 
گرفتن بر روی سیم های شبکه برق موجب پارگی 
و قطع آن ها شده است الزم به ذکر است با اعزام 
9 اکیپ اتفاقات برق،مشکل اکثر مناطق در همان 

ساعات اولیه رفع گردید.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/11/14 در خصوص جابجایی پایه و ترانس 
در خیابان ابوذر غفاری به استحضار می رساند شبکه 
موجود قبل از الحاق روستای مذکور به شهر بیرجند 
احداث گردیده و با توجه به اینکه پس از الحاق روستا 
به محدوده شهر،خیابان مورد نظر بدون اخذ استعالم 
از این مدیریت جدول کشی شده،لذا قسمتی از شبکه 
برق در معبر قرار گرفته است.از طرفی پس از اجرای 
جدول تعدادی از منازل نیز در معبر قرار گرفته اند لذا 
امکان جابجایی شبکه های برق میسر نبوده و نیاز به 
تخریب قسمتی از منازل مورد نظر )ایجاد پیاده رو( 
می باشد.بدیهی است جابجایی شبکه و پست هوایی 
 در محل مذکور پس از رفع موانع موجود می بایست
واجد  پیمانکاران  طریق  از  و  شهرداری  توسط 

شرایط انجام گیرد.

خواندم. را  استاندار  سخنان  سالم.من  عرض  با 
مختلط  رقص  ایشان  منظور  است  روشن  کامال 
متوجه  استاندار  منتقدین  بنظر  است...آیا  نبوده 
چیست..چه  حرفی  چنین  گفتن  عواقب  نیست 
و  نکنیم  باشیم.تهمت  داشته  تقوی  است  خوب 

منطقی باشیم
915 ... ۰6۲
ورانندگی  راهنمایی  محترم  رئیس  باسالم 
فکری  تقاضامندیم  عاجزانه  بیرجند  شهرستان 
برای چهارراه مفتح در بیست متری دوم بردارید 
وبسیار خطر  پیاده  عابر  تا  گرفته  رانندگان  ما  از 
تقدم  رانندگان حق  تر  واز همه مهم  است  ناک 
یکدیگر را رعایت نمی کنند ومنجر به دعوا  می 

گردد لذا معضل ترافیکی را رفع کنید .تشکر
915 ... 161
این  به  هوای  در  اینکه  از  تعجبم  در  جان.   آوا 
سردی فواره های پارک شهدای گمنام باز است 
ولی در تابستان در هوای چهل درجه  فواره ها 

بسته است و در زمان تفریح مردم بسته است. (
9۰3 ... 11۰
نیست  کسی  شهرداری  لطفابه  آوا  سالم 
مدرس  ساکنین  به  اخطار  دادن  بگویدعوض 
چراخدمات آسفالت وگازرسانی وغیره نمی دهد و 
طرح تفکیک کوچه ومنازل راروشن نمی کندبلکه 
از استانداری می ترسند یا دست پیش رامی گیرند 
که پس نیفتند صدای ما مردم رابه گوش مسئولین 
برسان که استانداری وشهرداری ومیراث فرهنگی 

چه ظلمی به اهالی رحیم آباد میکند
915 ... 3۲6
باسالم شمارو به امام حسین )ع( قسم میدم این 
پیام من روپخش کنید یک فکر به حال کارگران 
ساختمانی بکنید کارمندان دولت وکمیته امداد و 
مسکن  وام  چون  ازخدماتی  غیره...  و  بهزیستی 
زمین وام   بادرصدکم وبازپرداخت بلندمدت عیدی 
پاداش سبد کاال بن کارگری تخفیف درامتیازبرق 
رفاهی  امکانات  وخیلی  تکمیلی  بیمه  وگاز  واب 
رو  کدام  هیچ  ساختمانی  کارگران  که  وتفریحی 

ندارند .ایا عدالت وانصاف اینطوری هست ؟  
915 ... 15۲

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه 
شماره ثبت: 1769     تاریخ انتشار: 1395/12/4

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه روز چهارشنبه 1395/12/18 ساعت 8:30 در محل 
سربیشه خیابان باهنر، مسجد علی ابن ابیطالب )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم از ساعت 8:00 الی 12:00 تا تاریخ 1395/12/17 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:  انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 

هیئت مدیره تعاونی  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950550 محکوم علیه علیرضا سیروسی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 

622.858.016 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له شرکت دان و علوفه شرق و پرداخت مبلغ 27.025.731 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی از ناحیه شخص ثالث به شماره 475 فرعی از 4157 اصلی بخش 1 بیرجند واقع 
در خیابان صمدی - صمدی 7 بعد از چهار راه دوم - قطعه دوم شمالی به مساحت عرصه 67/6 مترمربع و اعیان طبقه همکف و اول به صورت 
مسکونی مجموعاً حدود 100 مترمربع که سقف طبقه اول به صورت سقف سبک با کیفیت موجود و نمایی که به مبلغ 670.000.000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1395/12/21 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 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

حمل  اثاثیه منزلبا خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(09159639065  علـی آبادی 

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب

 *اجناس شب عید رسید*          سجادشهر، امامت 2 جنب بانک ملت    32412973

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی  به همراه طراحی دیوار با رنگ   09159617909- تنگلی

)ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه(

جلسه مجمع الذاکرین بیرجند
با حضور ذاکران و مداحان شهرستان بیرجند

زمان: هر هفته چهارشنبه از ساعت 18:30 الی 20
مکان: نمازخانه سازمان تبلیغات اسالمی استان

 روبروی درب ورودی پارک توحید
ضمناً حضور عموم برادران و خواهران در این جلسه بال مانع است.

روابط عمومی کانون مداحان شهرستان بیرجند
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ایرنا- مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: یکشنبه هشتم اسفندماه سال 95 )دو هفته پس از وقوع ماه گرفتگی نیم سایه( خورشید گرفتگی حلقوی رخ 
می دهد که در ایران قابل رویت نیست. مسعود عتیقی افزود: ساعت 15:40 دقیقه به وقت ایران، گرفت آغاز و خورشید گرفتگی به صورت جزئی ادامه می یابد. 
ساعت 16:45 دقیقه گرفت کامل خورشید به شکل حلقوی شروع و در ساعت 18:28 دقیقه به وقت ایران خورگرفت حلقوی به میانه )حداکثر گرفت( می رسد.

یادداشت

لذت خرید عید برای 
همه کودکان شهر!

* نسرین کاری 

همه مردمی باید آیین تو
همه رادی و راستی دین تو

برخوردی  و  باال  استعداد  با  دانش آموزی 
رنج  شدت  به  چیزی  از  انگار  ولی  مؤدبانه، 

می برد!
از صحبت کردن های طوالنی، باالخره  بعد   
کرد  اشاره  مطلبی  به  و  شد  باز  زبانش  از  گره 
آن حرف ها  از شنیدن  بعد  انسانی  روح هر  که 

آزرده می شود. 
راهروی  در  پیش،  سال  چند  گوید:  می  او 
مشخص  را  تکلیفم  تا  بودم  منتظر  دادگاه، 
با مادرم  کنند. پدرم مرا با خودش خواهد برد، 

زندگی بدون پدر سخت است. 
کسی  نه  و  درآمدی  نه  پشتوانه ای،  نه 
از  را  آنها  شود،  دعوایم  بچه ها  با  وقتی  که 
به  و  می روم  االن  بگویم  و  بترسانم  پدرم 
با  شهرمان  کودکان  از  خیلی  می گویم.  پدرم 
شوند  حمایت  اگر  که  هستند  روبرو  مشکالت 
بزنند.  رقم  را  خوبی  بسیار  آینده  توانند  می 
بضاعت  کم  گاها  و  دار!  مشکل  های  خانواده 
که نیاز به حمایت دارند.با حمایت این کودکان 

می توان قدم های موثری برداشت.
آبروی  بخاطر  حتی  که  هایی  خانواده 
این  در  کنند!  نمی  هم  کمک  طلب  خانوادگی 
کودکانی  دارند.  نقش  هم  کار  کودکان  میان 
معصوم و مهربانی که در سوز سرمای زمستان 
اصرارهایشان  با  مرتب  تابستان  گرم  آفتاب  و 

اشخاص را وادار به خرید می کنند.
خیلی  پدر،  بدون  سرپرست،  بدون  زندگی 
اما  باشد  مهربان  پدری  می توانست  ناپدری 
را  او  فقط  می کند،  محبت  دخترش  به  فقط  او 
فقط  می گیرد،  آغوش  در  را  او  فقط  می بوسد، 
صدا  فرزندم  را  او  فقط  می رود،  بازار  به  او  با 

می زند.
بی  کودکان  دل  درد  از  ای  گوشه  تنها  این 
در  امروز  و  است  سرپرست  بد  یا  سرپرست 
جشن گلریزان نوبت تک تک ما مردم بیرجند 
بودن معروف  اندیش  نیک  بودن و  به خیر  که 
هستیم هست که اول با شرکت در این جشن 
با  دوم  درجه  در  و  باشیم  داشته  پرشور  حضور 
دردی  آغاز سال جدید  در  کمک حداقل کمی 

از این کودکان برداریم.
به  تا  باشد  خودمان  فرزند  نیست  الزم  حتما 
او کمک کنیم . حمایت از یک کودک مستعد 
به  را  خوب  حال  و  حس  همان  تواند  می  هم 

منتقل کند. آدم 

23 سال از اولین یا علی گذشت وعده ما 
بیرجند مخابرات  سالن  امروز 
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به  و  رسید  استانبول  خیابان  به  که  بود  ظهر  نزدیک  امین جم- 
به کسی  ها  پول  این  از  ،صاحبش گفت: من  کرد  مراجعه  ای  مغازه 
برو!  و  بردار  را  دخل  آن  دارم.  ایمان  پهلوان  تو  به  ولی  دهم  نمی 

شد. خواهد  مصرف  درستی  محل  در  هستم  مطمئن 
 54 سال پیش، جهان پهلوان تختي به میان مردم رفت تا کمک 
آوري  جمع  زهرا  بوئین  زدگان  زلزله  براي  را  آنها  بشردوستانه  هاي 
کند. روز نهم شهریور ۱۳4 زلزله اي به قدرت 2/7 ریشتر شهرستان 
بوئین زهرا در جنوب استان قزوین را لرزاند. این زلزله موجب ویراني 
کامل شهر  و تمام روستاهاي اطراف شد. در پی این زمین لرزه بود 
به خانه های مردم  برای گرداوری کمک شخصًا  که غالمرضا تختی 

برای آسیب دیدگان زمین لرزه پول می گرفت. آنها  از  و  می رفت 
جایگاهي  مردم  میان  در  دولتي  امدادي  سازمان  هاي  که  آنجا  از 
کمک  دادن  از  بودند  اعتماد  بي  آنها  به  نسبت  مردم  و  نداشتند 

خودداري مي کردند. 
که  ایران  کشتي  قهرمان  تختي  غالمرضا  که  بود  هنگام  این  در 
عنوان جهان پهلوان را به همراه داشت، دست به کار شد و در نامه 
اي به روزنامه ها آمادگي خود را برای جمع آوري اعانه براي زلزله 
به در  نهایت تواضع شخصا  بوئین زهرا اعالم کرد. تختی در  زدگان 
برای  را  آنان  وبازار  کمکهای  درخیابان  ودر   رفت  مردم می  منازل 

مردم زلزله زده جمع آوری می نمود.
خراسان  پهلوانان  مروت  وآِیین  فتوت  روشن  راه  امتداد   در  اینک 
روشن  را  عاطفه  چراغ  دربیرجند  است   سال  وسه  بیست  جنوبی 
ایمان  دارد.  نام  گلریزان  که  جشنی  بهاردر  درآستانه  کنند  می 
اندرکاران  دست  از  یکی  و  استان  سیمای  و  صدا  خوشحال،مجری 
تالش  گلریزان  در جشن  گوید:  می  باره    این  در  گلریزان    جشن 
نیازمندحفظ شود. چون در دین ما هم به حفظ  آبروی فرد  می شود 

است. تاکید شده  بسیار  نیازمند  افراد  آبروی 

»گلریزان « دنبال حفظ آبروی مردم است

نشان  خاطر  »خوشحال« 
قدیم هم  زمان  در  کند:  می 
برگزار  گلریزان  جشن  که 
نیازمند  افراد  اسم  شد،  می 
را نمی بردند و حتی به این 
که  گلریزان  گفتند  دلیل می 
گذاشتند  می  پول  گل  الی 
کردند. می  کمک  و 

کند:  می  اضافه  خوشحال 
بیرجند  گلریزان  درجشن 
نمی  داده  نیازمند  شخص  به  شد،مستقیم  خریداری  اقالم  وقتی  هم 
شود بلکه به مدارس برده می شود تا آنان این وسایل را اهدا کنند .

روزی که در پیشه
 واسه خواجه و درویشه

این  مضمونش  که  کند  می  اشاره  معروفی  المثل  ضرب  به  وی 
است: »روزی که در پیشه واسه خواجه و درویشه« و ادامه می دهد: 

گاه  حتی  یا  شویم  اقتصادی  مشکالت  دچار  است  ممکن  ما  همه 
بازار برویم و فراموش کنیم پولی برداریم و بچه کوچکمان  شاید به 
در  وجهی  پرداخت  توان  لحظه  آن  در  که  بخواهد  را  ای  وسیله 

نداریم. را  قبالش 

فرزند   جلوی  چیز شرمندگی  بدترین 

با  بدترین چیز این است که آدم جلوی فرزندش شرمنده شود.وی 
چه  که  کنیم  مرور  خود  ذهن  در  همیشه  گوید:  می  حرف  این  بیان 
حس بدی دارد اگر چنین اتفاقی برای ما پیش بیاید و بخاطر مسایل 
ثانیه آدم دوست دارد  اقتصادی شرمنده ی فرزندمان بشویم، در آن 
زمین دهن باز کند  و اورا ببلعد تا ناتوانی خود را در برابر اظهار نیاز 
کودک   « هم  و  خانواده  هم  چقدر  کنیم  تصور  نبیند.حاال  فرزندش 
رسد.  می  دستشان  به  هدایا  این  وقتی  شود  می  خوشحال  نیازمند 
کنم( کودکان  آورم که حضرت موسی)فکر  به خاطر می  را  داستانی 

آمین  خواستند  می  آنها  واز  کردند   می  جمع  دعادورخود  برای  را 
بگویند.بچه ها دعا می کنند و مطمئنٌا دعای کودکان مستجاب است 

و سبب خیر و برکت به زندگی انسان خواهد شد.

 هزار تومن خودش یک دانه لبخنداست

  ادامه می دهد:بعضی ها می گویند  وضع اقتصادی خوبی نداریم 
گوییم:شعارما  می  دوستان  این  به  پاسخ  در  کنیم.ما  کمک  زیاد  که 
این است که »یک هزار تومن هم خودش یه دونه لبخنده«هرکسی 
می  که  نکند  فکر  این  به  و  نباشد  این  نگران  بیاید،  خواهد  می  که 
خواهد چقدر کمک کند، مهم این است که کمک کنیم. »خوشحال« 
شکرانه  به  بیایم  افزود:  امسال،  خوب  بارندگی  وضع  به  اشاره  با 

شکر  خود،  نوعان  هم  به  کمک  با  خداوند،  آسمانی  نزوالت  برکات 
باشیم. آورده  به جا  نعمتی 

حتی از این پول
 هزینه های جلسه را نمی دهیم

را می  لنگ پهن شده   بانی مراسم   پایان جشن گلریزان،  از  قبل 
بندد ومی گوید: این پول که جمع شد برتمام این جمع حرام، و برای 
از این پول جمع  کسانی که این پول برایشان جمع شد حالل. حتی 
صرفا  و  کنیم  نمی  پرداخت  هم  را  جلسه  های   هزینه  شده،  آوری 
اصل پول برای خرید اقالم مورد نیاز کودکان نیازمند خرج می شود.

می  حقارت  احساس  واقعا  مردم  بزرگی  برابر  در  اینکه  بیان  با  وی 
کنم، ادامه می دهد: مردم خراسان جنوبی واقعا با حداقل ها،حداکثر 

را می کنند کمک 

نیازمندند آموزان  دانش  جامعه هدف صرفا 

نیازمند  آموزان  اینکه فعال جامعه هدف ما دانش  بیان  با  خوشحال 
ابتدای  از  آموزان  دانش  این  انتخاب  کار  کند:  می  اضافه  هستند، 
زیادی  های  با حساسیت  و  بوده  دقیق  و  منسجم  بسیار  شناساییشان 

ایم. پرداخته  این موضوع  به 

چهار پنج سالی است که
 با جشن گلریزان آشنا شده ام

از  گرگی  مجتبی 
استان،  برتر  عکاسان 
ماست. بعدی  مخاطب 

و  گلریزان  جشن  از  او 
این  با  اشناییش  نحوه 
گوید.  می  برایمان  جشن 
پیش  سال  شش  یا  پنج 
پوشش  برای  که  بود 
سالن  به  گلریزان  جشن 
قبل  تا  رفتم.  مخابرات 
این  با  آشنایی  هیچ  آن 

دیدم  را  افرادی  نداشتم.وارد سالن که شدم  آن  و کیف  و کم  جشن 
که در وسط زمین با لباس های ورزش زورخانه ای، ورزش می کنند 
آخر  اند.در  شده  ورزش  این  مجذوب  اطراف  در  هم  تماشاچیان  و 
جلسه،آقای قمری لنگی وسط سالن پهن کردند و مردم هم از هزار 
زمان،  همان  از  افزاید:  کردند.می  کمک  میلیون  چند  حتی  تا  تومان 
دست  به  کمک  توفیق  هم  حال  و  روم  می  جشن  این  به  هرسال 

اندرکاران این جشن را دارم.

مادر می گفت فرزندم با کفش ها راه
 نمی رود، با آن ها می خوابد!

مادری  درباره  داستانی  یکبار  قمری  اقای  دهد:  می  ادامه  گرگی 
تشکر. برای  بود  زورخانه،آمده  محل  به  که  کرد  تعریف  برایم 

گفت  می  فرزندش  داشت،از  درچشم  شوق  اشک  که  مادر  این 
عایدات  از  که  نو  های  کفش  گرفتن  از  بعد  که  ذوقی  و  شوق  و 
ها  کفش  با  فرزندم  گفت  می  مادر  بود.  شده  تهیه  گلریزان  جشن 
دارد  دوست  هارا  کفش  آنقدر  خوابد!  می  ها  آن  با  رود،  نمی  راه 
شود. می  خوشحال  و  گذارد  می  کنارش  در  آنهارا  شب  هر  که 

نیست! بلند  نیاز همیشه   صدای 

پوستر طرح گلریزان در سالهای اخیر از آثار ماندگاری است که که 
در شهر سروصدا به پا کرده و تقریبا همه آنرا دیده اند!جعفری طراح 
ای  پیش، جلسه  ماه  گوید:از حدود یک  اثرش می  درباره  پوستر  این 
خواستیم  می  عرصه  این  نظران  صاحب  و  اندرکاران  بادست  گرفتیم 
که  شد  این  جلسه  آن  برآیند  شود.  فراگیر  و  نوباشد  که  کنیم  کاری 
عمومی  فراخوان  یک  از  فقط  که  اول  کنیم.پوستر  طراحی  پوستر  دو 
زیادی  های  سوال  جای  ولی  دهد  می  خبر  کودکان  به  کمک  برای 
برای مردم می گذارد و به قولی ذهن مردم را درگیر این موضوع می 
وکیف  کم  از  و  کند  می  پر  را  سوال  جای  که  تکمیلی  پوستر  و  کند 
عملی  را  پروژه  این  دهد:  می  ادامه  دهد.جعفری  می  خبر  مراسم 
و  بخورد  جشن  به  که  کردیم  استفاده  عکسی  از  پوستر  در  و  کردیم 
حس نیاز یک کودک به کمک را برساند.وی اضافه کرد: وقتی پوستر 
را در فضای مجازی پخش کردیم،بازخورد های جالبی می دیدم که 
انتخاب  که  راهی  بودن  درست  به  امیدوار  و  کرد  می  خوشحالمان 
کرده ایم می گوید حتی برای خودم هم چندین نفر از دوستانم پوستر 
را فرستادند!جعفری عنوان می کند: شعار ما در این پوستر این است 
هم  کوتاهی  فیلم  افزاید  می   نیست!وی  بلند  همیشه  نیاز  که صدای 
بتوانیم  تا  کردیم  پخش  مجازی  فضای  در  و  ساختیم  رابطه  این  در 

از این طریق هم مردم را به آمدن به جشن گلریزان ترغیب کنیم.

گلریزان فتّوت  آیین مرّوت 
Ava.news16@gmail.com 

از »تختی« شروع شد:

23 سال از اولین گلریزان بیرجند گذشت/ خیران خریدار لبخند کودکان

انواع گچبری های پیش ساخته و دستی 
شامل: اُپن، ستون، گل های برجسته و نور مخفی ، ابزار

نصب بر روی انواع سقف های کاذب، آکاسیف و راویز و ...
با نصب سریع و با صرفه / با 30 سال سابقه کار

09151635431- 32256300 بهدانی 

گچبـری هنـر اصفهـان 
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www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه
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فشارهای روحی و روانی را چگونه تخلیه کنیم 

چهارشنبه *4  اسفند   1395 * شماره 3730

آیه روز  

پس چون فرمان ما آمد آن ]شهر[ را زير و زبر كرديم و سنگ پاره  هايى از ]نوع[ سنگ گلهاى اليه اليه 
بر آن فرو ريختيم. سوره هود، آيه 82

حدیث روز

تواضع، راضي بودن به نشستن در جايي است كه كمتر از شانش باشد و اينکه به هر كس رسيدي سالم كني، 
و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک كني. امام محمد باقر )عليه السالم(

پيوستن دوستان به هم آسان است
دشوار بريدن است و آخر آن است
شيرينى وصل را نمى دارم دوست

از غايت تلخيى كه در هجران است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

ضرب المثل

یک لحظه مکث کن

6 قدم دور از اضطراب

قدم اول: نگراني را به تنهايي تحمل نکنيد: با يك 
نفر - قابل اعتماد - راجع به مسايلتان حرف بزنيد. 
اين به شما كمك مي كند كه مسايلتان را از يك 
منظر ديگر نيز بررسي كرده و آن ها را در يك مسير 

صحيح قرار دهيد.
آيا  كه  دريابيد  كنيد:  پيدا  را  واقعيات  دوم:  قدم 
نگرانيتان پايه و اساسي دارد يا خير. ليست آن 
چيزهايي كه نگرانتان مي كنند را بنويسيد. اين كار 
به شما كمك مي كند كه معضالت واقعيتان را 

تفکيك و شناسايي كنيد.
براي  را  انرژي تان  يا  وقت  كنيد:  اقدام  سوم:  قدم 
نگراني بودن هدر ندهيد. بلکه با مسايل مواجه شويد 
و آن ها را از بين ببريد. دوري كردن )فرار كردن( از 
مصايب و سختي ها نه تنها آرامش ايجاد نمي كند، 
بلکه، در بلندمدت، باعث استرس بيشتر خواهد شد.

قدم چهارم: از بدن خود مراقبت كنيد: هميشه غذاهاي 
سالم بخوريد، خواب كافي و تمرينات ورزشي داشته 
و  عضالت  آرامش  باعث  ورزشي  تمرينات  باشيد. 
استراحت بدن مي شوند. مراقبت از جسم، به تنهايي، از 
فشار نمي كاهد بلکه باعث به دست آمدن انرژي بيشتر 

جهت مواجه شدن با مسايل خواهد بود.
نگران  هرگز  كنيد:  زندگي  لحظه  در  پنجم:  قدم 
آن چه كه در آينده رخ خواهد داد، و يا چيزي كه 
در گذشته اتفاق افتاده، نباشيد. بنابراين، فقط روي 

حال حاضر تمركز كنيد.
قدم ششم: مثبت باشيد:هميشه به جاي چنبره زدن 
بر افکار منفي، بر جنبه مثبت همه چيز تمركز كنيد. 

به اضافه، خوش خلقي را نيز در خود افزايش دهيد.

در روزگاران قديم پادشاهى تصميم گرفت كه دخترش 
هاى  آدم  بدهد.  كشورش  آدم  دروغگوترين  به  را 
زيادى نزد پادشاه آمدند و دروغ هاى زيادى گفتند و 
او را خنداندند.اما پادشاه همه ى آنها را رو كرد و گفت 
دروغ هاى شما باور كردنى هستند. تا اينکه جوانى دانا 
و باهوش تصميم گرفت كارى كند تا پادشاه را مجبور 
كند تا او را داماد خودش كند. پولى تهيه كرد و سراغ 
سبد بافى رفت و از او خواست خارج از دروازه ى شهر 
بنشيند و سبدى ببافد كه از دروازه ى شهر بزرگتر باشد 
و داخل دروازه نشود. بعد به سراغ پادشاه رفت و گفت: 
من دروغى دارم كه هم بايد بشنويد و هم بايد آن را 
ببينيد .پادشاه گفت: بگو چه كنمـ  گفت با من به دروازه 
شهر بيائيد با هم به دروازه رفتند جوان زيرک گفت 
اى پادشاه پدر شما پيش از مرگشان به پول احتياج 
داشتند از پدر من وام خواستند و پدر من هم هفت 
بار اين سبد را پر از سکه و طال كرد و براى پدر شما 
فرستاد. اگر حرف مرا باور داريد پس قرض ها را پس 
بدهيد . اگر باور نداريد اين دروغ مرا بپذيريد و دخترتان 
را به عقد من در آوريد.پادشاه تسليم جوان زيرک شد 
و چاره اى جز اين نداشت. از آن زمان به بعد به هر 
كس كه دروغ بزرگى بگويد مى گويند: دروغش از 

دروازه تو نمى آيد

فشار روحى به شما وارد شده، بغض گلوى تان را 
گرفته ، اشك تا پشت پلك هاى تان هجوم آورده، 
شود.  سرازير  اشك  و  بزنيد  پلك  است  كافى 
ناراحتى،  روانتان آزرده است و از شدت غم و 

صورت تان برافروخته شده .
 فشارهای روحی و روانی 

را سرکوب نکنید 
مى   تالش  و  مى كنيد  صاف  را  صداى تان 
كنيد محکم صحبت كنيد، اما لرزشش كامال 
پيداست. فقط مى خواهيد فرياد بزنيد، اما به هر 
دليل كه فقط خودتان مى دانيد، غم و بغض تان 
را  فرو مى خوريد. به خانه كه مى رسيد ديگر 
مى كنيد  گريه  قدر  اين  نمى دانيد.  را  حال تان 
ندارند.  ديدن  توان  ديگر  چشم هاى تان  كه 
كه  دليل  اين  به  نمى شود!  خوب  اما  حال تان 
واكنش  نکرده ايد.  احساسات  ابراز  موقع  به 
را  معروف حق طرف  قول  به  نداده ايد.  نشان 
عقيده  نگذاشته ايد.روانشناسان  دستش  كف 
دارند بايد به موقع، به جا و به اندازه، واكنش 
نشان داد. درغير اين صورت، خشم، غم، رنج 
و غصه و حتى گاهى شادى  در روان تان  جمع 

شده و به شکل هاى ديگرى مانند مشکالت 
جسمى، روانى و يا واكنش ناگهانى در شرايط 
مى كند.  بروز  نامناسب  شکل  به  و  نامناسب 
بايد ناراحتى و غم مان  به نظر شما چه طور 
دادن  نشان  راهکار  بهترين  بدهيم؟  بروز  را 

غم مان چيست؟
باور های غلط در مورد 

گریه نکردن را دور بریزید 
باور  است! هرچه  امکان پذير  اما  است؛  سخت 
متانت،  غم،  خوردن  فرو  نکردن،  گريه  درباره 
وقار، حفظ آرامش، حفظ غرور و... شنيده ايد، دور 
بريزيد. اين ها باورهاى نادرستى است كه فقط و 
فقط باعث تشديد غم و رنج شما، باقى ماندن 
حرف ها در دل تان و بروز نادرست آنها به شکل  
اختالل هاى جسمى و روانى مى شوند. بنابراين 
هر وقت از چيزى غمگين و دلخور شديد، حتما 
حس تان را به شکلى كه احساس مى كنيد از غم 
رها مى شويد، بروز دهيد. اين حس را همان جا 
بيان كنيد و آنها را مانند كوله بارى با خودتان 

حمل نکنيد.
بدهيد  اجازه  کنید:  راحت  گریه 

گريه  شوند.  سرازير  راحتى  به  اشك هاى تان 
كردن درواقع اولين و بهترين راهکار براى نشان 
دادن احساس درونى شماست. گريه نماد بيرونِى 
احساس درونى شماست. به همين دليل است 
كه بعد از گريه كردن، احساس آرامش مى كنيد 
چون هورمون هاى ايجاد كننده استرس با گريه 
كردن از بين مى روند. بعد از گريه كردن، روى 
تخت تان دراز بکشيد. نفس عميق بکشيد و به 
فرآيندى كه اتفاق افتاد، كمى فکر كنيد. در اين 

شرايط دو حالت را احساس خواهيد كرد:
بدهيد  اجازه  نکرديد،  آرامش  احساس   اگر 
روان تان تصميم گرفته و اگر نياز است، دوباره 
گريه كنيد. به هيچ وجه در هيچ شرايطى جلوى 

گريه  كردن تان را نگيريد.
احساس تان را بنويسيد :گاهى فقط گريه كردن 
باعث تسکين غم و اندوه تان نمى شود. يکى از 
بهترين راهکارهاى رها شدن از احساس هاى 
بدى كه در وجودتان جمع شده، نوشتن است. 
جاى ساكتى را انتخاب كنيد. احساس تان را از 
لحظه اول اتفاق به ياد بياوريد و بنويسيد. به نوع 
جمله بندى، ترتيب كلمه ها و...فکر نکنيد. هرچه 

را كه به ذهن تان مى رسد، بنويسد. حالت هاى 
فيزيکى، روانى و هر نوع احساسى را كه تجربه 
كرده ايد، يادداشت كنيد.به غير از نوشتن عادى 

مى توانيد اين روش ها را هم امتحان كنيد:
است  قرار  نامه  با  كنيد  فکر  نگاری:  نامه 
احساس تان را به طرف مقابل بگوييد. بنابراين 
براى او نامه بنويسيد. آن را نگه داشته يا پاره 
كنيد و دور بريزيد، اما هيچ وقت نامه را به دست 
او نرسانيد. اين حرف ها، حرف هاى شما در غم 
وعصبانيت است و بعد از رفع آن ممکن است از 
گفتن اين حرف ها پشيمان شويد. پس، نامه را 

در جايى پنهان كرده و يا دور بريزيد.
  شعر بگوييد: بعضى افراد كه مهارت ترانه يا 
شعر گفتن را دارند، مى توانند از اين روش براى 

ابراز احساسات شان استفاده كنند.
كه  نيست  مهم  اصال  کنید:  مچاله 
حرف هاى تان را تا كجا مى نويسيد. مهم نيست 
انشاى جمله ها درست است يا نه؟ فقط بنويسيد 
اين  بريزيد.به  را مچاله كرده و دور  بعد آن  و 
ترتيب حس مچاله كردن و دور ريختن غم و 

ناراحتى تان را حس خواهيد كرد.

 از هنر کمک بگیرید :از نظر روانشناسى، 
يکى از راهکارهاى تخليه روانى، هنر است. به 
همين دليل معموال در شرايط خاص، كيفيت 
وتعداد آثار هنرى افزايش پيدا مى كنند. از بين 
از  موسيقى،  نواختن  و  كردن  نقاشى  هنرها، 
هستند.  آرامش  كسب  براى  روش ها  بهترين 
در زمان انتخاب و كشيدن طرح، انتخاب رنگ، 
توجه به نقاشى و تمركز روى آن باعث تخليه 
روانى مى شود. بهتر اين است كه موضوعى را 
كه باعث ناراحتى تان شده، نقاشى كنيد. البته 
اين به معنى اين نيست كه به شکل حرفه اى 
نقاشى كنيد. به تصوير كشيدن آنچه باعث غم 
و اندوه تان شده، با چند خط ساده  هم كافى 
است، اما اگر نقاشى بلد هستيد، در شرايط غم و 

ناراحتى، حتما از آن كمك بگيريد.
از   : شوید  آرام  موسیقی  کمک  با 
موسيقى كمك بگيريد. اين موسيقى مى تواند 
آرام بخش و بدون كالم؛ با كالم و كمى غمگين 
يا حتى كامال شاد و هيجانى باشد. هر كدام از 
اينها مى توانند به شما كمك كنند تا از نظر روانى 

تخليه شويد.

عارفانه روز

هر بار كه از ُكنه قلب و با تمام وجود، آرزو 
و خواست خود را با خدا در ميان گذاشته 
و هيچ شك و ترديدي در اين باره نداشته 

باشيم، به مراد دل خود مي رسيم.

با رشد يقين و اطمينان، شادماني رشد مي يابد 
و با رشد شك و ترديد، تنش، بي قراري

 و بدبختي. شك و ترديد در نهايت
 به رنج و عذاب و نگراني مي انجامد

نشاط، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر 
مي سازد و باعث مي شود كه اطرافيان شما شادي 
بيشتري را احساس كنند. خوشدلي  فرار از مشکالت 

نيست، بلکه نشانه ي هوش و ذكاوت شما است.

هنگامى كه منتظريد ديگران هيجان را به زندگى 
شما بازگردانند، براى توليد عشق و شور و نشاط 

به آنان وابسته مى شويد و تماس خود را با
 منبع عشق درون خود از دست مى دهيد.

249513678
871946325
365728941
123859764
794361852
658472139
387695213
916234587
532187496

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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طراح: نسرین کاری

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش مغازه موبایل فروشی با  کلیه 
امکانات واقع در بیرجند میدان شهدا  

روبروی هیئت محبان الزهرا )س( 
با قیمت توافقی 

09153632045

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس  انباري ، 
پارکینگ ، واقع در غفاری با پرداخت

 30 میلیون تومان  
09155612431 - 09155614208

شاهسوند نمایندگی خراسان  جنوبی 
برای کادر شرکت تعدادی بازاریاب 

در سطح استان نیازمند است.
09152016208

32258273 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702
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د ت
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د د
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خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

تاالر درویشخریداریم.  09159632924 - امیرآبادی زاده
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار      
09011251205

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

کار خوب اتفاقی نیست

به تعدادی استادکار ماهر نقاش 
ساختمان نیازمندیم. 32430427

به تعدادی اکیپ گچ کار، سنگ کار، 
کاشی و سرامیک کار نیازمندیم.

09105475387 - پردلی

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

مدارک فارغ التحصیلی کاردانی و کارشناسی 
و شناسایی اینجانب عباس مهماندوست فرزند 

اسدا... به شماره شناسنامه 616 و شماره تایید 
سازمان مرکزی 129113101340 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

طراحی و اجرای پروژه های کناف )مشبک ، سقف ، دیوار، دکوراتیو( 
با جدیدترین طرح های اسپرت و کالسیک

به همراه رنگ آمیزی و نورپردازی 
knaufbir :09155622643 - زینلی     لینک کانال تلگرام
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ملی پوش المپیکی جودو جراحی شد

و  کیلوگرم   100 منهای  وزن  پوش  ملی  صفویه  رامین   - ایرنا 
المپیکی جودو ایران که در جریان تمرینات دچار آسیب دیدگی 
شده بود، کتف آسیب دیده خود را به تیغ جراحان سپرد.وی روز 
گذشته پس از انجام عمل جراحی، گفت: در جریان تمرینات آماده 
سازی اردوی ازبکستان با مصدومیت روبرو شدم و با تشخیص 
پزشکان، تحت عمل جراحی قرار گرفتم.تیم ملی جودوی ایران، 
اوایل سال آینده مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ کنگ را پیش 
روی دارد که به نظر می رسد، این جودوکار کشورمان حضور در 

پیکارهای فوق را از دست خواهد داد.

دژاگه بازی با قطر را از دست می دهد؟

دلیل  به  ولفسبورگ  ایرانی  هافبک  دژاگه  اشکان  ایسنا- 
که  بود  خواهد  دور  میادین  از  هفته   چهار  تا  سه  مصدومیت 
بدهد. دست  از  را  قطر  برابر  ایران  حساس  بازی  است  ممکن 
با جدایی  انتقاالت زمستانی  و  نقل   اشکان دژاگه که در فصل 
از العربی قطر به ولفسبورگ پیوست، هنوز نتوانسته برای تیم 
جدیدش بازی کند.به  این  ترتیب او باید هم چنان منتظر باشد 

تا اولین بازی اش را برای ولفسبورگ انجام دهد.

سرخ  آبی های پایتخت بار دیگر جریمه شدند

 ایرنا - تیم های استقالل تهران و پرسپولیس با رای کمیته 
هواداران  برخی  تخلف  دلیل  به  فوتبال  فدراسیون  انضباطی 
به  تهران  استقالل  تیم  شدند.  روبرو  نقدی  جریمه  با  خود 
پرتاب  در  تیم  این  به  منتسب  تماشاگران  برخی  تخلف  دلیل 
نارنجک به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
است.همچنین تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل پرتاب ترقه در 
تماشاگران  برخی  سوی  از  که  سپاهان  برابر  بازی   85 دقیقه 
ریال  میلیون  پرداخت 100  به  داد،   تیم رخ  این  به  منتسب 

جریمه نقدی محکوم شد.

پیروزی عالمیان در مرحله گروهی تور جهانی 

روی  تنیس  جهانی  تور  گروهی  مرحله  گذشته  روز  ایسنا- 
اولین  در   )81 )رنکینگ  عالمیان  نوشاد   . شد  آغاز  قطر  میز 
تایپه  چین  از   )179 رنکینگ  هونگ)  سان  برابر  خود  بازی 
قرار گرفت که با نتیجه 4بر 2  موفق به شکست سان هونگ 
در  ایران  نماینده  دیگر   )224 رنکینگ   ( نوروزی  شد.افشین 
این رقابتها نیز در اولین بازی مرحله گروهی به مصاف توماس 
کونچی از چک ) رنکینگ 64( رفت که با نتیجه 4بر 3 بازی 
را واگذار کرد.عالمیان امروز در  آخرین بازی مرحله گروهی 

به مصاف نماینده آلمان می رود.

ریسک بیماری قلبی را کاهش دهید

مهر- محققان توصیه می کنند در صورت 
بیماری  پرخطر  فاکتورهای  با  رویارویی 
خطر  کاهش  برای  را  زیر  اقدامات  قلبی 
انجام دهید:- از رژیم غذایی سالم حاوی 

پروتئین های بدون چربی پیروی کنید.
از  کنید  سعی  دارید،  وزن  اضافه  اگر   -

وزن خود بکاهید.

- فعالیت و تحرک بیشتری داشته باشید. 
انواع  از  یک  هیچ  بروید.-  وری  پیاده 
نکنید.-  استعمال  را  تنباکو  محصوالت 
راهکار سالمی برای کنترل استرس خود 
بیابید.- مراقب دندان ها و لثه های خود 
باشید، چراکه بین بیماری لثه و بیماری 

قلبی ارتباط وجود دارد.

عوامل پیری زودرس در زنان

عصر ایران- زنانی که فعالیت فیزیکی خیلی 
کمی دارند از نظر بیولوژیکی هشت سال 
پیرتر از زنانی هستند که ورزش می کنند. 
بررسی ها نشان داده است سلول های بدن 
زنانی که بیش از 60 ساعت در روز بدون 
که  است  زنانی  از  پیرتر  هستند  فعالیت 
ورزش می کنند.محققاندریافتند افراد نباید 

فعالیت داشته  از 40  دقیقه در روز  کم تر 
باشند زیرا سلول های بدن با زندگی ساکن 
سریع تر روند پیری را طی می کنند. عوامل 
سیگار  و  مفرط  چاقی  هم چون  دیگری 
کشیدن نیز در سرعت این روند تاثیرگذار 
است.می توان با داشتن شیوه زندگی خوب 

از پیری بیولوژیک جلوگیری کرد.

کشف راهی برای مبارزه با افسردگی
 بعد از زایمان

ایسنا- محققان دریافتند، آوازخوانی برای 
کودک مزایای بسیاری برای مادر و کودک 
دارد.نتایج تحقیقات جدید نشان داده است، 
از  شکلی  کودک،  برای  مادر  آوازخوانی 
مراقبت است که برای هر دو نفر بسیار مفید 
است.آواز خواندن مادر برای کودک، عالوه 

بر اینکه تحریک حسی برای کودک است، 
می تواند پیوند مادر با نوزاد را بیشتر کند 
و همچنین افسردگی پس از زایمان را از 
بین ببرد.نوزادان توانایی ذاتی برای پردازش 
موسیقی به روشی پیچیده را دارند.آهنگ 
صدای مادر برای نوزاد، ویژگی هایی دارد که 

جدا از دیگر آوازهاست.

عالیم نشان دهنده رفالکس 

شایع ترین  از  اسیدی  رفالکس  جم-  جام 
عالیم  می تواند  و  است  سالمت  مشکالت 
زیادی داشته باشد. موارد زیر برخی عالیم 
رفالکس  می دهد  نشان  که  است  عجیبی 
بزاق  شدن  زیاد  زیاد:  دارید.بزاق  اسیدی 
می تواند  غذایی  وعده  یک  از  بعد  دهان، 
 : پهلو  سینه  باشد.  رفالکس  از  نشانه ای 

اگر به طور مکرر و بدون دلیل مشخصی 
رفالکس  می شوید،  مبتال  پهلو  سینه  به 
می تواند یکی از علل آن باشد.درد قفسه 
سینه: نیز می تواند یکی از عالیم رفالکس 
باشد تلخی دهان:اسید معده ای که مجبور 
است به سمت مری حرکت کند، می تواند 

طعم تلخی را در انتهای گلو به جا بگذارد.

مواد  برخی  مصرف  که  می دانستید  آیا 
عملکرد  در  می تواند  نوشیدنی ها  و  غذایی 
آنتی بیوتیک تداخل ایجاد کند؟ ازآن جا که 
همه ما دوست داریم زودتر از هر نوع بیماری 
رهایی پیدا کنیم، بهتر است به آنچه هنگام 
می کنیم،  مصرف  آنتی بیوتیک  از  استفاده 

توجه داشته باشیم. 

مواد غذایی که نباید
 با آنتی بیوتیک مصرف کرد

 لبنیات:پنیر، شیر، کره، بستنی و ... لبنیاتی 
است که کلسیم فراوانی دارد و مانع از جذب 
آنتی بیوتیک می شود. البته به استثنای ماست 
را  معده  پروبیوتیک  زیرا  پروبیوتیک  حاوی 
سالم نگه می دارد و مانع از اسهال که عارضه 

شایع مصرف آنتی بیوتیک است، می شود.
همانند  آهن  آهن:  از  غنی  غذایی  مواد   
می شود.  آنتی بیوتیک  جذب  مانع  کلسیم، 
خوردن  از  دارو  مصرف  زمان  تا  بنابراین 
میوه،  مغز  کدو،  قرمز،  گوشت  مرغ،  جگر 
شکالت  تیره،  سبز  برگ   دارای  سبزی های 

تلخ و ... پرهیز کنید.

و   C ویتامین  از  سرشار  مرکبات:مرکبات   
است.  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت کننده 
آنتی بیوتیک  پزشک  درصورتی که  اما 
مرکبات  مصرف  از  است  بهتر  کرده،  تجویز 
بپرهیزید. زیرا مرکبات مانند پرتقال، نارنگی، 
لیموترش و به ویژه گریپ  فروت روی جذب 

آنتی بیوتیک در بدن تاثیر منفی می گذارد.

همراه آنتی بیوتیک هرگز این خوراکی ها را نخورید

قبل از خوردن بادام آن را خیس کنید 

معدنی  مواد  از  سرشار  بادام  جم-  جام 
مثل منیزیم، فسفر، روی و کلسیم است. 
عالوه برآن حاوی ویتامین E نیز می باشد. 
همچنین بادام حاوی فیبر، اسیدهای چرب 
امگا و پروتئین است. اما پوست بادام حاوی 
تانن نوعی آنزیم بازدارنده است که ممکن 
است مانع جذب مواد مغذی شود. اگر بادام 

بدون پوست مصرف  شود ، معده قادر است 
مواد مغذی موجود در آن را هضم و جذب 
پوست،  بدون  و  خیس خورده  بادام  کند. 
راحت  ترجویده می شود.خوردن ناشتا بادام 
خیس  خورده و بدون پوست، اسید معده را 
تنظیم می کند. پوست بادام میزان جذب 

آهن وروی را کاهش می دهد.

برخورد سواري تویوتا با پراید 6 مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان گفت:برخورد یک دستگاه سواري 
تویوتا کمري با سواري پراید در شهرستان  بیرجند شش مجروح برجای 
گذاشت.علیرضا رضایی در تشریح این خبر اظهار داشت:با اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در تقاطع مدرس- 15خرداد 
شهرستان بیرجند بالفاصله مأموران پلیس راهنمایي و رانندگي به همراه 
گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور در 
صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سواري تویوتا کمري با خودروي 
پراید برخورد مي کند که در این سانحه رانندگي شش نفر از سرنشینان 
هر دو خودرو مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند.سرهنگ 

رضایی گفت:علت حادثه در دست بررسي است.

250دستگاه خودرو گرفتار در سیالب امداد رساني شدند

رئیس پلیس راه استان گفت:به علت بارش نزوالت آسماني در سطح محورهاي 
شدند. رساني  امداد  سیالب  در  گرفتار  خودرو  استان،250دستگاه  مواصالتي 

حسین رضایي در تشریح این خبر اظهار داشت: با استقرار  نیروهاي پلیس راه در 
محورهاي »خوسف-دیهوک،دیهوک - راور، فردوس- گناباد و همچنین محورهاي 
سه راهي روم-سرایان و بیرجند-سه قلعه به دلیل شدت روان آب و سیالب به 
مدت 18ساعت جهت ایمن سازي راه و پیشگیري از حوادث احتمالي مسدود و 
پس از  اطمینان از امنیت این محورها بازگشایی شد.سرهنگ رضایي با بیان اینکه 
مأموران پلیس راه در 70نقطه بحراني محورهاي مواصالتي مستقر شدند بیان 
داشت:دو دستگاه خودرو به همراه سه نفر سرنشین که در سیالب سقوط و در 
داخل خودرو گرفتار شده بودند امداد رساني و آنان را به منطقه امن منتقل کردند.

آتش گرفتن منزل مسکونی در بیرجند

کاری -روز گذشته منزل مسکونی واقع در خیابان دانش بیرجند دچار حریق شد. قصاب 
فر مدیر روابط عمومی آتش نشانی بیرجند گفت: در ساعت 13:36 دقیقه ظهر روز 
گذشته یک منزل مسکونی در انتهای خیابان معلم بیرجند دچار حریق شد. مأموران 
اعزامی آتش نشانی پس از حضور در محل به دو تیم تقسیم شدند که یک تیم نسبت به 
تخلیه اضطراری افراد داخل ساختمان اقدام و تیم دیگر نیز نسبت به اطفای حریق اقدام 
 کردند. وی بیان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت.

قصاب فر با بیان اینکه واحد چهارم این ساختمان دچار حریق شده بود،گفت:علت 
حادثه در دست بررسی است.به گفته شاهدان عینی فقط یک خانم  در ساختمان 
بوده است که به موقع توسط آتش نشان خارج شده و یک کودک هم کمی دچار 

مشکل ناشی از دود شده بود که مشکل خاصی نبوده است.

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

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی
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آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950211 محکوم علیه مهرداد نورائی مرنی محکوم است به پرداخت مبلغ 354.787.893 

ریال در حق محکوم له سید علی اکبر ذوالفقاری و پرداخت مبلغ 16.743.733 ریال حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال شامل جدول 
ذیل که به مبلغ 205.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه مورخ 1395/12/17 از ساعت 10 الی 11 صبح 
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.
ارزش )ریال(مشخصاتنام دستگاهردیف

یک دستگاه مخزن ذخیره فلزی به قطر 6 متر و ارتفاع 10/5 متر با حجممخزن ذخیره 1
 300 متر مکعب و وزن حدود 10 تن

180.000.000

2 دستگاه الکتروپمپ 3 اینچ و 2 اینچ صنایع پمپ سازی کیهان مدل 140- 75 و الکتروپمپ2
4 KW ، 2.2 KW به قدرت AEG 135-50 با الکترو موتور

25.000.000

جمع: دویست و پنج میلیون ریال

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان پیرو آگهی شماره - به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید 
حدود شماره ذیل:  قطعه مفروزه مزرعه شوسف پالک 63- اصلی پالک 18 فرعی آقای غالمرضا جعفری و غیره ششدانگ یک 

باب منزل در روز 1395/12/26 ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1395/12/04    حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان
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سی ام اسفند تعطیل رسمی است

حسینی-عطف به دستورالعمل ابالغی از مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عنایت به پرسش های مکرر 
به اطالع می رساند: با توجه به این که “29 اسفند تا 4 فروردین” جزء تعطیالت رسمی کشور منظور شده است؛ و در سال های کبیسه اسفند 30 
روزه بوده و روز سی ام نیز در بازه تعیین شده قرار می گیرد، طبق قانون روز سی ام اسفند همچنان جزء تعطیالت رسمی کشور محسوب می شود.

چهارشنبه* 4  اسفند 1395 * شماره 3730
7

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف درمجلس:
 ورزش خراسان جنوبی رونق می گیرد؛
قول های وزیر ورزش برای استان

مردم  مهر-نماینده 
و  درمیان  بیرجند، 
از  مجلس  در  خوسف 
و  ورزش  وزیر  قول 
به  کمک  برای  جوانان 
و  ورزشی  های  هیئت 
ویژه  اعتبار  اختصاص 

خبرداد.حجت  استان  تمام  نیمه  های  پروژه  به 
به  اشاره  با  عبادی  باقر  محمد  سید  سالم  اال 
کرد:در  بیان  جوانان  و  ورزش  وزیر  با  دیدارش 
این دیدار مشکالت ورزشی حوزه های درمیان، 
شد.وی  پیگیری  و  بررسی  خوسف  و  بیرجند 
نفری  هزار   ۱۵ استادیوم  پروژه  سازی  محوطه 
غدیر را یکی از مشکالت بررسی شده دانست و 
گفت: طبق قول وزیر ورزش و جوانان، محوطه 
اظهار  شود.وی  می  مدیریت  پروژه  این  سازی 
دیگر  از  ورزشی  تمام  نیمه  های  پروژه  کرد: 
که  بود  دیدار  این  در  شده  بررسی  مشکالت 
مقرر شد کمک های شایسته ای به استان شود.

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
 با رویکرد جهادی صورت می گیرد

غالمی- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری در جلسه شورای راهبری اقتصاد 
مقاومتی استان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد 
و مباحث مختلف پیرامون اقتصاد مقاومتی، تصریح 
کرد: رفع برخی از مشکالت و چالش های موجود 
در شهرک های صنعتی، با همکاری و مساعدت 
سازمان شهرک های صنعتی ایران انجام خواهد شد 
که با توجه به بازدید اخیر معاون سازمان شهرک 

های صنعتی ایران به رفع این چالش ها امیدواریم.

 تجمع طالب، روحانیت، دانشجویان و 
اقشار بیرجند، در مدرسه سفیران هدایت

گروه خبر- پیش از ظهر دیروز در مدرسه سفیران 
هدایت تجمعی  توسط: طالب، روحانیت، دانشجویان 
و دیگر اقشار بیرجند در واکنش به صحبت های 
اخیر استاندار برگزار گردید. حجت االسالم مختاری 
در جمع تجمع کنندگان اظهار کرد: بدون دین زندگی 
کردن معنا نداشته و کسی که دین را از زندگی خود 

خارج کند مورد خشم خداوند قرار می گیرد.

۳۰ میلیون متر مکعب آب در سازه های 
منابع طبیعی استان ذخیره شد

تسنیم- مدیرکل منابع طبیعی گفت: 30 میلیون 
منابع طبیعی  در پشت سازه های  متر مکعب آب 
ذخیره شد.نصرآبادی اظهار کرد: این آبها در پشت 
حدود 300 بند خاکی، ذخیره 30 میلیون مترمکعب 
آب در سازه های منابع طبیعی، هزار بند گابیونی و 

700 بند سنگ مالتی ذخیره شده است.

برگزاری کارگاه تخصصی
 نمایشنامه نویسی در بیرجند

حوزه  نمایش  واحد  مسئول  قاسمی- 
تخصصی  کارگاه  برگزاری  از  استان  هنری 
قادری  نصرا...  استاد  با حضور  نمایشنامه  نویسی 
حفظ  بنیاد  مشارکت  با  استان  هنری  حوزه  در 
داد.  خبر  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
محمد براتی در گفت وگو با خبرنگار آوا  افزود: 
برگزار  بیرجند  در  اسفند   7 تا   ۵ از  کارگاه  این 
هنرمندان  از  نفر   ۱0 حدوداً  که  شد،  خواهد 
استان و ۱۵ نفر از استان های خراسان رضوی، 
هرمزگان  و  یزد  بلوچستان،  و  سیستان  کرمان، 
کارگاه  این  کرد  بیان  کرد.وی  خواهند  شرکت 
این  اول  دورۀ  گفت:  می باشد،  آن  دورۀ  دومین 
شد.مسئول  برگزار  یزد  در  امسال  آبان  کارگاه 
که  کرد  تصریح  هنری  حوزه  نمایش  واحد 
طرح   9۵ سال  از  کشور  هنری  نمایش  حوزۀ 
را  نویسی  نمایش نامه  آموزش  کارگاه های 
تا  کرد  برنامه ریزی  منطقه  پنج  قالب  در 
هدف  شود.براتی  تولید  ارزشی  نمایشنامه های 
پرورش  و  یافتن  را  کارگاه ها  این  برگزاری  از 
آثار  تولید  و  کشور  در  جوان  استعدادهای  دادن 
وی  گفتۀ  دانست.به  چاپ  قابلیت  با  ارزش  با 
و  منتقد  کارگردان،  نویسنده،  قادری  نصرا... 
تئاتر  کارگردانی  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای 

از دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
 )Ava.news18@gmail.com(

کارخانه سیمان باقران
برای ۲۵۰۰ نفر شغل ایجاد می کند

تسنیم-مدیرعامل شرکت سیمان باقران با بیان 
اینکه اشتغال در این منطقه مرزی سبب تثبیت جمعیت 
شود می  وفرهنگی  اجتماعی  اقتصادی،  رونق   و 

 گفت: با افتتاح این کارخانه برای 2 هزار و ۵00 

نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود.
موسوی در بازدید نمایندگان ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی کشور از کارخانه سیمان باقران اظهار کرد: 
اشتغال در این منطقه مرزی سبب تثبیت جمعیت 
و رونق اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی می شود. 
مدیرعامل سیمان باقران گفت: بیش از 80 درصد 
دپارتمانهای کارخانه راه اندازی سرد و بخشی از این 
دپارتمان ها راه اندازی گرم شده است و در چند روز 

آینده سیلوی مواد بارگیری  می شود.

جاذبه های دیدنی استان
 پای گردشگر مالزی را به استان باز کرد

کاری - پای خبرنگار و فعال گردشگری از کشور 
معاون  عربی   شد.  باز  جنوبی  خراسان  به  مالزی 
گردشگری و سرمایه گذاری و تامین منابع استان با 
تایید این خبر گفت: شاه شمشیری فعال گردشگری و 
خبرنگار از مالزی در اولین روز سفر خود از باغ اکبریه و 
موزه ها و بافت تاریخی شهر دیدن کرد و و ظهر عازم 
نهبندان و تاالب کجی شد. وی افزود: شاه شمشیری 
فردا هم از جاذبه های کویری استان دیدن خواهد کرد 
و گزارشی از این مکان بکر و برند استان تهیه خواهد 
کرد. عربی خاطر نشان کرد: هماهنگی این برنامه 
با همکاری امور خارجه  و میراث فرهنگی استان و 
آژانس پارس سیاحت بوده است و گردشگر مالزی در 

هتل کوهستان اقامت خواهد داشت.
 )Ava.news12@gmail.com(

۵ کتاب برای 
طرح کتاب خوان اسفند ۱۳۹۵

غالمی-معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی 
دوازدهمین  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
از کتاب های طرح »کتاب خوان ماه« ویژه  سری 
اسفند 9۵ را معرفی کرد. این معاونت، کتاب های 
مهدی  نوشته  ورزش«  طالیی  نامه  »فرهنگ  
نوشته علی محمد  زارعی، »خودی نشان بدهید« 
صالحی،»عصبانیت آن قدرها هم بد نیست« نوشته 
مایکلین ماندی، »وقتی مهتاب گم شد« اثر حمید 
حسام و کتاب »دختران به عفاف روی می آورند« 
نانسی لی دموس را برای  نوشته وندی شلیت و 
طرح کتاب خوان ماه ویژه اسفندماه 9۵ معرفی کرد.

آموزش فنی و حرفه ای قابلیت خوبی
 در آموزش و توانمند سازی زنان دارد

کل  مدیر  و  استاندار  مقدم-معاون  دادرس 
آموزش فنی و حرفه ای بهمراه جمعی از مسوالن 
توانمند  آموزشی  های  دوره  از  طبس  شهرستان 
نمایشگاه  و  کریت  روستای  در  روستاییان  سازی 
کل  مدیر  نمودند.  بازدید  آنان  های  دستاورد 
آموزش فنی و حرفه ای در این بازدید گفت: طرح 
روستاییان،  مهارتی  های  آموزش  و  توانمندسازی 
عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال 
پایدار، به منظور توسعه کمی و کیفی تولیدات و ارائه 
خدمات براساس مزیت های منطقه ای با بهره گیری 
از ظرفیت های محلی و بهبود وضعیت و کیفیت 

زندگی جامعه هدف، اجرا می شود. 

ارسال بیش از یک هزار و 6۰۰ پرونده 
اشتغال زایی مددجویان به بانکهای عامل

خانواده  به  زائی  اشتغال  تنها-تسهیالت  برنای 
کشاورزی،  های  زمینه  در  پوشش،  تحت  های 
صنایع  و  خدمات  صنعتی،  دام،  پرورش  باغداری، 
پرونده   84۵ از  است.بیش  شده  پرداخت  دستی 
تسهیالت  امداد  کمیته  مددجویان  زایی  اشتغال 
و  اشتغال  معاون  عرب،  خزاعی  کردند.  دریافت 
خودکفائی کمیته امداد گفت: با حضور مدیرکل امور 
اقتصادی استانداری و مدیر کل کمیته امداد استان،  
استان  بانکهای  شعب  عامل  مدیران  با  دیداری 
برگزار و مقرر شد در پرداخت تسهیالت اشتغال به 

مددجویان جویای کار این نهاد، تسریع شود.

دانشگاه بیرجند به عنوان 
دانشگاه معین انتخاب شد

دادرس مقدم-در ادامه تحقق سیاست ها و ضوابط 
با  کشور  عالی  آموزش  آمایش  بر  حاکم  اجرایی 
موضوع ساماندهی واحدهای آموزش عالی، دانشگاه 
بیرجند به عنوان یکی از پنج دانشگاه معین منطقه 9 

آموزش عالی کشور انتخاب شد.

گازرسانی به شهرهای گزیک و طبس مسینا 
پیشرفت ۵۵ درصدی دارد

تسنیم-روند اجرای گازرسانی به شهرهای گزیک 
اعتبار 2۶  با  و طبس مسینا و ۱۵ روستای حومه 

میلیارد تومان ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

۱۵۴ نفر از خدمات اورژانس هوایی 
بیرجند بهره مند شدند 

مهر-مدیرمرکز مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: از ابتدای راه اندازی اورژانس 
هوایی در بیرجند ۱۵4 نفر از خدمات این اورژانس 

بهره مند شده اند.دلخروشان با اشاره به مأموریت 
مادر  کرد:  بیان  بادار  مادر  یک  به  هوایی  امداد 
به  و  بارداری  تجربه  اولین  در  ساله ای  باردار 20 
دلیل دردهای زایمانی به مرکز بهداشتی درمانی 
پزشک  ویزیت  از  پس  که  داشته  مراجعه  خوان 
مرکز وضعیت وی بحرانی اعالم شد.وی ادامه داد: 
بالفاصله بالگرد اورژانس هوایی بیرجند و اورژانس 

۱۱۵ درخش به سمت درمانگاه اعزام شدند.

کاشت محصوالت کشاورزی با پساب غیر بهداشتی فاضالب

قیمت بلیط نوروزی گران نمی شود

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور:

در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان مطرح شد

مدیران کار را تکمیل نمی کنند به بخش خصوصی هم نمی دهند
و  معدن  صنعت،  سازمان  حسینی-رئیس 
تجارت استان با بیان این که زیر ساخت ها 
در سایت جدید نمایشگاه هنوز آماده نیست 
عنوان کرد: بخشی از نمایشگاه های استان را 
در اختیار سرمایه گذار این پروژه قرار دهیم تا 

از محل درآمد آن، پروژه را تکمیل کند.
صبح دیروز سومین جلسه کارگروه توسعه 
معاون  سرفرازی  حضور  با  استان  صادرات 
هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری  

برگزار شد.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی 
تجارت اولین دستور کار این جلسه را تصمیم 
کرد  اعالم  نمایشگاهی  تقویم  درباره  گیری 
و افزود: شرکت نمایشگاهی در حال احداث 
سایت جدیدی با وسعت و امکانات کامل تری 
است و سرمایه گذار خود در حال انجام کار 
ایجاد  برای  ها  وعده  به  اشاره  با  وی  است. 
استان  نمایشگاهی  سایت  در  ها  زیرساخت 
ادامه داد: متاسفانه هنوز زیرساخت های این 
سایت فراهم نشده است. شهرکی با پیشنهاد 
را  استان  های  نمایشگاه  از  بخشی  که  این 
در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم تا از محل 
عنوان  کند  تکمیل  را  پروژه  این  آن  درآمد 
کرد: نمایشگاه مبلمان سال آینده برای این 

موضوع مناسب است.

رد درخواست برگزاری
یک نمایشگاه مبلمان در سال

در  نیز  اصناف  اتاق  رئیس  شناس  یزدان 
سال  چندین  که  این  بیان  با  کارگروه  این 
است نمایشگاه مبلمان و سرویس اتاق خواب 
کرد:  اضافه  برگزار می شود  بار  دو  در سال 
همکاران این صنف تقاضا کردند برای رفاه 
اقتصادی مردم و ایجاد اشتغال این دو تبدیل 
که  این  بر  عالوه  تا  شود  نمایشگاه  یک  به 
بازار  شود  می  تامین  نمایشگاه  مالی  منابع 
وی  شود.  خارج  اقتصادی  گرفتگی  از  هم 
با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره امسال، 

عنوان کرد: ۱00 غرفه در این نمایشگاه در 
اختیار اصناف استان است. شهرکی در پاسخ 
به این بیانات با اشاره به این که اصناف در 
را  آن  مساحت  از  بخشی  ها  نمایشگاه  تمام 
در اختیار دارند بیان کرد: محدود کردن مردم 
به یک نمایشگاه با توجه به تقاضاها و کمبود 

فرصت، خوش آیند نیست.

سرفرازی نیز با بیان این که اعتراضات متعدد 
که  این  بر  مبنی  نمایشگاهی  های  شرکت 
متاسفانه شهرستان ها برگزاری نمایشگاه ها را 
به شرکت های خارج از استان واگذار می کنند 
اضافه کرد:  حتی بررسی رزومه این شرکت 
های غیر بومی نشان می دهد که کیفیت کار 
آنان اصال مناسب نیست! وی تاکید کرد که 
در شهرستان ها فقط از شرکت های بومی بر 

اساس فراخوان عدالت محور استفاده کنند.

10 میلیون برای 10 روز نمایشگاه
کافی نیست

بین  های  نمایشگاه  عامل  مدیر  لشکری 
سال  در  که  این  بیان  با  هم  استان  المللی 
ادامه  شود  می  برگزار  نمایشگاه   2۵ تا   20
آن  مورد   3 الی   2 فقط  تعداد  این  از  داد: 
با  زیان ده هستند. وی  باقی  و  درآمدزاست 
کرد:  عنوان  شناس  یزدان  سخنان  از  انتقاد 
قرارداد نمایشگاه بهاره را ۱0 میلیون تومان 

تصویب کرده اید در حالی که این مبلغ برای 
کافی  اصال  نمایشگاه  وقت  گرفتن  روز   ۱0
این که االن ۵  به  با اشاره  نیست. لشکری 
میلیارد تومان در سایت جدید سرمایه گذاری 
کرده ایم اضافه کرد: برای آب، برق، گاز و 
سایت  به  بود  شده  متعهد  دولت  که  تلفنی 
با  نداده است! وی  ریالی هم  برساند،  جدید 

تاکید بر این که حتی ۵ میلیارد تومان کمک 
هزینه از صندوق ارزی نیز مبلغی داده نشده 
است ادامه داد: تقاضا دارم برگزاری نمایشگاه 
های شهرستان را به شرکت نمایشگاه های 
تکمیل  برای  بتوانیم  تا  بدهید  المللی  بین 
رئیس  باشیم.  داشته  درآمد  جدید  سایت 
پیشنهاد  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
داد تا 4 نمایشگاه شهرستان در سال 9۶ به 
شرکت نمایشگاه های بین المللی داده شود.

دام کشتار شده در استان
با بسته بندی صادر شود

را  بعدی  کار  دستور  ادامه  در  شهرکی 
پست  ایجاد  درباره چگونگی  گیری  تصمیم 
مشارکت  با  دوکوهانه  مرز  در  ای  قرنطینه 
کرد:  عنوان  و  اعالم  خصوصی  بخش 
ایجاد  برای  واردکنندگان  تا  دادیم  پیشنهاد 
در  دام  و  کنند  اقدام  ای  قرنطینه  تاسیسات 
به  شده  بندی  بسته  و  شده  کشتار  استان 

خارج از استان صادر شود. سرفرازی با اشاره 
به این که نمی توان به همکاری افغانستانی 
پست  ایجاد  و  گذاری  سرمایه  از  بعد  ها 
قرنطینه ای در مرز اعتماد کرد افزود: مجوز 
احداث را در نشست مشترکی با آنان بررسی 
کنید تا سرمایه گذاری مشترک انجام شود.

اعزام  برای  مجوز  صدور  سوم  کار  دستور 
هیات تجاری - بازاریابی به نمایشگاه صنایع 
غذایی )گلفود 20۱7( امارات بود که آرزومندان 
عضو اتاق بازرگانی با بیان این که هماهنگی 
و فراخوان از اول دی آغاز شده است عنوان 
رضوی  خراسان  و  جنوبی  خراسان  کرد: 
هماهنگ شده اند و هیئت از 8 تا ۱2 اسفند از 
مبدا مشهد اعزام خواهند شد. سرفرازی برای 
این دستور کار اعالم کرد: مجوز می دهیم 
ولی با شرط این که کاربردی باشد و نتایج 
آن را در جلسه بعدی ارائه دهید. موافقت با 
احداث باجه پست بانک و حضور یک سرمایه 
گذار افغانی برای ایجاد مرکز خرده فروشی در 
بازارچه مرزی از دیگر موضوعات مطرح شده 

بود که با آن موافقت شد.

مدیران دستگاه های اجرایی
نه تکمیل می کنند

و نه به بخش خصوصی می دهند
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
همچنین با اشاره به مصوبات قبلی این جلسه 
به تجهیز آزمایشگاه اداره کل استاندارد که در 
مرز ماهیرود واقع شده است اشاره کرد و افزود: 
بخش  گذار  سرمایه  نشدن  فرآهم  دلیل  به 
ماند.  باقی  نشده  انجام  پروژه  این  خصوصی 
آرین در این باره با بیان این که در کمیته تامین 
اعتبار امسال برای این پروژه ۶3 میلیون تومان 
اختصاص یافته است ادامه داد:  جلسه واگذاری 
آن به مرزنشینان برگزار شد که با آنان به توافق 
نرسیدیم و االن باید دوباره اداره کل استاندار 

کار تجهیز آن را دست بگیرد.
مروی مدیر کل استاندارد هم عنوان کرد: 

بخش  و  بازرسی  شرکت  از  که  شناختی  با 
خصوصی دارم، نمی توانند کار را انجام دهند 
و پیشنهاد می دهم فراخوان بزنیم تا متقاضی 
بیانات  این  به  پاسخ  در  پیدا شود. سرفرازی 
دستگاه  مدیران  ما  دانم  نمی  کرد:  عنوان 
های اجرایی چه روحیه ای داریم که کاری 
را تکمیل نمی کنیم حتی عقیده داریم بخش 
خصوصی هم نمی تواند! این پروژه از 4 ماه 
پیش تا االن باید پیشرفت می کرد ولی هیچ 
آرین  پیشنهاد  به  نهایت  در  نیست!  خبری 
مصوب شد این اداره کل از محل اعتباراتی 
است،  کرده  اخذ  خصوص  همین  در  که 
با  ببرد و هرزمان  را شروع کند و پیش  کار 
مرزنشینان به توافق رسید ، قسمتی از کار را 

به بخش خصوصی واگذار کند.

778 میلیون دالر مجموع
صادرات از گمرکات استان

خاشی مدیر کل امور گمرکات استان نیز در 
این کارگروه عنوان کرد: در ۱۱ ماهه امسال 
طریق  از  صادراتی  کاالهای  خروجی  کل 
گمرکات استان بیش از 778 میلیون دالر با 
بوده  میلیون و 377 هزار تن  بر 3  بالغ  وزن 
است. وی با اشاره به این که از این مقدار ۱۶۱ 
خود  قطعی  صادرات  به  مربوط  دالر  میلیون 
استان با وزن بالغ بر 8۶7 هزار تن بوده است 
اضافه کرد: 2۶ درصد صادرات خروجی مربوط 
به خود استان است و مابقی خدماتی است که 

به سایر نقاط کشور می دهیم.
با  سرفرازی  کارها،  دستور  قرائت  پایان  در 
اعتقاد بر این که فضای فعلی که استاندار در 
بین مدیران دستگاه های اجرایی ایجاد کرده 
همدلی و رفع مشکالت است ادامه داد: با توجه 
ایشان،  برابر  در  فعلی  های  گیری  موضع  به 
انتظار می رود مدیران گزارشات خود با اعداد و 
ارقام از تالش ها در موضوع جاده ها، راه آهن 

و سایر خدمات را اطالع رسانی کنند.
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قوسی-ظهر دیروز پنجمین جلسه کارگروه 
سالمت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند به 
ریاست فرماندار بیرجند و با حضور نمایندگان 
شد.  برگزار  ذیربط  ادارات  و  ها  سازمان 
مشایخی رییس مرکز بهداشت به عنوان دبیر 
جلسه، دستور کار کارگروه را تبیین طرح بسیج 
و ساماندهی پساب تصفیه  نوروزی  سالمت 
خانه فاضالب عنوان کرد. وی در مورد تبیین 
این  کرد:  بیان  نوروزی  بسیج سالمت  طرح 
طرح از 9۵/۱2/۱ شروع و تا9۶/۱/۱۵ ادامه 
کشوری  مانور  اسفند   ۱۵ در  داشت.  خواهد 
به طور نمادین برگزار می شود و کارشناسان 
و  تهیه  مراکز  از  بهداشت محیط  بازرسان  و 
توزیع بازدید می کنند. در این طرح ۶ اکیپ 
خواهند  حضور  نفر   30 درگیر  افراد  تعداد  با 
داشت. در طول این دوره مراکز تهیه و توزیع 
به  تفریحی  و  اقامتی  مراکز  و  مواد خوراکی 

دبیر  ادامه  در  شوند.  می  بازدید  کامل  طور 
جلسه در مورد ساماندهی پساب تصفیه خانه 
خانه  تصفیه  پساب  داد:  توضیح  فاضالب 
استاندارد الزم را ندارد و اگر هم داشته باشد 
فقط می تواند به مصرف کشاورزی در بخش 
سرو  و  کاج  درخت  مانند  غیرمثمر  گیاهان 
برسد ولی االن در اختیار کشاورزان قرار گرفته 
و محصوالت مختلف عمل آوری می شود! 
از  مشترکی  بازدید  گرفته  انجام  کار  آخرین 
طرف بهداشت و جهادکشاورزی و آب منطقه 
ای بوده که پیگیری های بعدی انجام نگرفته 
است. محمدی نماینده جهاد کشاورزی در این 
باره بیان کرد: آب منطقه ای قبال با شرکتی 
برای کاشت علوفه قرارداد داشته که بعد از آن 
دیگر تمدید نشده است.  وی ادامه داد: اقدام 
ما در مورد سهم آب کشاورزی به گونه ای 
بود که استفاده ای غیر از جاهایی که مدنظر 

انجام یگیرد. پیشنهاد می کنیم  نتواند  است 
تمام آب ساماندهی شود تا استفاده غیرکنترل 
این  در  افزود:  محمدی  باشیم.  نداشته  شده 
غیرمثمر  درختان  کاشتن  برای  طرحی  باره 
به منظور استفاده چوب نوشته ایم که با آن 
موافقت هم شده است. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا ِکشتی هم انجام می شود، گفت: 
گاها به طور غیرقانونی برای کشت استفاده 
در  چون  نیست  ما  کنترل  در  ولی  شود  می 

اختیار آب منطقه ای است. 

استفاده برای کشاورزی
 ممنوع است

ابراهیمی نماینده امور آب منطقه ای اظهار 
کرد:  ما هنوز اقدامی انجام نداده ایم و فقط 
برای بخش صنعت سهمی را تعیین کرده ایم. 
با توجه به مصوبه وزارت نیرو استفاده از پساب 

می  تنها  است.  ممنوع  کال  کشاورزی  برای 
توانیم با چاه هایی که کیفیت مناسبی دارند، با 
جهاد کشاورزی جا به جا و جایگزین بکنیم. وی 
اضافه کرد: مطالعات اولیه خط انتقال پساب از 
خروجی تا محمدیه انجام گرفته است. پیش 
بینی شده است تا 8 ماه آینده خط انتقال را اجرا 
کنیم تا از دسترس کشاورزی خارج شود. وی 
تصریح کرد: واقعا نمی توانیم در مورد کیفیت 
فضای  برای  حتی  آیا  که  بدهیم  نظر  پساب 
سبز هم مناسب است یا نه؟در این باره هاشم 
آبادی نماینده آب و فاضالب گفت: متوسط 
است.  بوده  استاندارد  رنج  در  پساب  کیفیت 
منتهی درمورد وجود مشکل آب، درخواست 
می کنیم به عنوان گزینه ای برای کمک به 
فضای سبز شهری از دستور کار خارج نشود.
انصاری نماینده سازمان فضای سبز شهرداری 
اظهار کرد: اصل موضوع همچنان حل نشده 

است و این مساله دائم در حال تکرار است. 
مستقیم  تماس  مردم  سبز  فضای  مورد  در 
شدند  مرتکب  اصفهان  را  اشتباه  این  دارند. 
و باعث بیماری های پوستی شد که جلوی 
طرح پایلوت آن در اصفهان گرفته شد. وی 
کیلومتری که الزم  انتقال 9  داد: خط  ادامه 
توان  از  داخل شهر کشیده شود  برای  است 
انجام  کار  این  اگر  است.  خارج  شهرداری 
تامین آب  برای  بزرگی است و  اتفاق  بگیرد 
راحت  مان  خیال  سبز  فضای  نصف  حداقل 
می شود. ولی در مورد بحث های بهداشتی 
ریسک بزرگی است. وی تاکید کرد: کیفیت 
های  حلقه  شهر  داخل  به  انتقال  و  تصفیه 
مفقوده این مساله از ۶ سال بیش است. در 
در  شد  قرار  جلسه  رییس  تصمیم  به  پایان 

مدت دو ماه سهم هر بخش مشخص شود
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نقل  و  حمل  دفتر  مدیرکل  قاسمی- 
اینکه امسال قیمت  بیان  با  جاده ای کشور 
یافت،  نخواهد  افزایش  نوروز  برای  بلیط 
گفت: ساالنه به طور متوسط ۱80 میلیون 
کشور  عمومی  نقل  و  حمل  در  مسافر  نفر 
شهرکی ثانوی  می شوند.حمیدرضا  جابه جا 
و  ضوابط  تشریح  جلسه  در  گذشته  روز 
اجرای  بررسی  و  ابالغی  دستورالعمل های 
تصریح  مسافری  بخش  در  جدید  ضوابط 
با  نقل  و  حمل  درصد   90 حدود  که  کرد 
در  دلیل  به همین  و  است  وسایل عمومی 
مشتری،  به  خدمات  ارائه  تسهیل  راستای 
مسافر  مدیریت  سایت  ایجاد  دنبال  به 
هستیم.وی اضافه کرد: در این راستا برای 
مناسبی  اقدامات  سایت  این  راه اندازی 
به  آینده  سال  نیمه  تا  و  است  شده  انجام 

رسید. خواهد  بهره برداری 

رتبه 23 کشوری استان
 در حوزۀ حمل و نقل

مدیرکل دفتر حمل و نقل جاده ای کشور 
اینکه استان در حوزۀ حمل و نقل  با بیان 

اظهار  دارد،  را  کشوری   23 رتبۀ  جاده ای 
از نظر عرضۀ خدمات  استان  کرد: سهمیۀ 
بیشتر  تقاضا  و  دارد  قرار  پایینی  سطح  در 
از آن است.شهرکی با بیان اینکه استان از 
برخوردار  باالیی  گردشگری  ظرفیت های 
بهره وری  ارتقای  برای  کرد:  عنوان  است، 
استان  گردشگری  جاذبه های  از  می توان 
طبیعی،  جاذبه های  کویرنوردی،  مانند 
و  انتظامی  و  نظامی  مراکز  دانشگاه ها، 
و  کرد  استفاده  زعفران،  نمایشگاه های 
داد. انجام  زیادی  اقتصادی  فعالیت های 

تفاهم نامه ای  راستا  همین  در  افزود  وی 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  با 
صندلی های  درصد   30 که  شد  تصویب 
گیرد. قرار  گردشگری  اختیار  در  خالی 

جاده ای  نقل  و  حمل  دفتر  مدیرکل 
که  تمایلی  دلیل  به  که  کرد  تأکید  کشور 
سرمایه گذاران به حوزۀ حمل و نقل دارند، 
و  حمل  ناوگان  نوسازی  و  توسعه  به  باید 

نقل توجه ویژه ای شود.
به   9۶ نوروز  در  اینکه  بیان  با  شهرکی 
مسافران  به  متفاوت  خدماتی  ارائه  دنبال 

نوروز  برای  کرد:  خاطرنشان  هستیم 
صورت  بلیط ها  قیمت  در  افزایشی  امسال 
فروش  پیش  اسفند  ابتدای  از  و  نمی گیرد 
شده  آغاز  کشور  در   نوروزی  بلیط های 
به  که  کرد  عنوان  همچنین  است.وی 
بلیط  فروش  متمرکز  سایت  ایجاد  دنبال 
زبانه  تک  از  باید  سایت  این  و  هستیم 
دفتر  زبانه شود. مدیرکل   3 و  شدن خارج 
تدوین  از  کشور  جاده ای  نقل  و  حمل 
خبر  اضطراری  اسکان  استقرار  شیوه نامه 
جنوبی  خراسان  که  کرد  توصیه  و  داد 
برای  راهنمایانی  امسال  نوروز  برای  نیز 
برای  جاده ای  نقل  و  در بخش حمل  سفر 

کند. مستقر  مسافران 

2 میلیون جابه جایی  حدود 
در 11 ماهۀ سال در استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
امسال  ماهۀ   ۱۱ در  اینکه  بیان  با  استان 
حدوداً یک میلیون و 982 جابه جایی ثبت 
 2/۱ این مقدار میانگین  شده است، گفت: 
است. کشور  مسافری  نسبت  به  درصد 

 3۱ استان  در  که  کرد  عنوان  شهامت 
شرکت مسافری و 4 شرکت مسافری غیر 
وجود  پایانه   ۶ و  روستایی  دفتر   ۱۶ فعال، 
رانندگان  تعداد  که  کرد  اضافه  دارد.وی 
دستگاه   ۶20 با  نفر   ۱۶9۵ حدود  استان 
اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه است.

سن  شاخص  مورد  در  راهداری  مدیرکل 
ناوگان  که  کرد  عنوان  نیز  استان  ناوگان 
درصد   4/۱۱ حدوداً  استان  اتوبوس رانی 
درصد   7/۱0 که  درکشور  که  دارد  سال 
 3/۱8 بوس  مینی  همچنین  و  می باشد، 
درصد در استان و کشوری آن ۵/23 بوده 
و سواری کرایه ای هم 2/7 درصد است که 
می باشد.   8/9 ناوگان  این  سن  کشور  در 

مطلوب سرویس دهی  وضعیت 
حمل و نقل جاده ای در استان

نبود  دلیل  به  که  کرد  تصریح  شهامت 
سرویس دهی  وضعیت  ریلی،  نقل  و  حمل 
دیگر  به  نسبت  بیرجند  نقلیه  وسایل  دیگر 
تا  که  هرچند  است  قبول  مورد  شهرها 
وجود  فاصله  مطلوب  وضع  به  رسیدن 

توصیه  صنف  این  به  همچنین  دارد.وی 
دنبال  به  باید  اکنون  هم  از  که  کرد 
سرمایه گذاری  توسعه  و  رشد  فرصت های 
باشد چون  مردم  نیازهای  با  منطبق  جدید 
بدون مشتری مداری هیچ گرهی از آن باز 
نمی شود و شاهد کاهش مداوم و کسادی 
استان  راهداری  بود.مدیرکل  خواهیم  آن 
مشتری مداری  آموزشی  دوره های  گفت 
برای اولین بار در استان ما برگزار می شود 
مشتری  خدمات،  کیفیت  افزایش  هدف  و 

مداری، برند سازی می باشد .
 )Ava.news19@gmail.com(
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مالیی - مراسم افتتاح پنجمین همایش 
با  توسعه سالمت  در  پژوهش  کشوری 
حضور  با  سالمندان  سالمت  محوریت 
مدعوین کشوری، استانی و پژوهشگران 
حوزه علوم پزشکی در سالن شهید دکتر 
بیرجند  رحیمی دانشگاه علوم پزشکی 

برگزار شد.
مرکز  و  رازی  بیمارستان  افتتاح 
رادیوتراپی انکولوژی استان با حضور 

وزیر بهداشت 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
در  پژوهش  کشوری  همایش  رئیس  و 
عنوان  مراسم  این  در  سالمت  توسعه 
کرد: برگزاری این گونه همایش ها کمک 
جامعه  علمی  سطح  ارتقای  به  شایانی 
می کند و امیدواریم بتوانیم از تجارب و 
پژوهش های ارائه شده در این همایش 

نهایت استفاده را ببریم.
نشست  به  اشاره  با  قائمی  کاظم  دکتر 
دوشنبه  روز  که  دانشگاه  امنای  هیئت 
2 اسفندماه در تهران برگزار شد، گفت: 
اعضای هیئت امنا در این نشست روند 
تحسین  قابل  را  دانشگاه  رشد  به  رو 
های  از کمیته  قدردانی  با  دانستند.وی 
اجرایی و علمی این همایش و  با اشاره 
خدمات  ارائه  در  دانشگاه  رسالت  به 
بهداشتی درمانی و اینکه در کنار آن به 
آموزش و پژوهش توجه ویژه ای داریم، 
ارتقای  گرو  در  سالمت  ارتقای  گفت: 
آموزش و پژوهش است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند از سفر مقام عالی 

 وزارت بهداشت به استان خبر داد و گفت: 
و  پژوهشی  آموزشی،  مرکز  شاءا...  ان 
درمانی رازی و مرکز رادیوتراپی انکولوژی 
ایران مهر استان با حضور وزیر بهداشت 
به بهره برداری خواهد رسید. دکتر قائمی 
وجود این مراکز را برای توسعه استان و 
سالمت مردم ضروری دانست و بیان کرد: 
مردم به این گونه مراکز مجهز نیاز دارند و 
دانشگاه تمام تالش خود را برای رفع نیاز 

سالمت مردم به کار می گیرد.
ارسال 276مقاله به دبیرخانه همایش 
 کشوری پژوهش در توسعه سالمت
پژوهش  کشوری  همایش  علمی  دبیر 
با محوریت سالمت  در توسعه سالمت 
سالمندان نیز عنوان کرد: 276 مقاله از 
طریق سایت به دبیرخانه همایش ارسال 
که از این تعداد 106مقاله به علت رعایت 
نکردن محورهای همایش و اعالم نتیجه 
داوران همایش رد شد. دکتر آزاده ابراهیم 
زاده با بیان اینکه در این همایش سه روزه 
125 مقاله از طریق پوستر و 45 مقاله از 
طریق سخنرانی ارائه خواهد شد، افزود: 
در مراسم اختتامیه 3 سخنران و 5 پوستر 
برتر معرفی می شود که با اهدا جوایزی 
از آنها تقدیر خواهد شد.وی اضافه کرد:. 
مقاالت برتر انتخاب شده توسط کمیته 
علمی به مجالت فارسی دانشگاه علوم 
و  سالمند  مجله  و  بیرجند  پزشکی 
نوین  های  مراقبت  انگلیسی  مجله  نیز 
دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
ارسال  وچاپ  بررسی  جهت  بیرجند 

خواهد شد. 
بیرجند پیشگام در توسعه آموزش 

کشور 
فوق  و  دانشیار  ناصح  غالمعلی  دکتر 
علوم  دانشگاه  روماتولوژی  تخصص 
پزشکی تهران نیز در این مراسم بیرجند 
را به عنوان پیشگام در آموزش رایگان 
افتخارات  افزود:  و  کرد  اعالم  کشور 
بسیاری از فعالیت های هنری و فرهنگی 

به نام بیرجند ثبت شده است.
اولین  جزو  بیرجند  کرد:  عنوان  وی 
شهرهای کشور است که »اکابر« به زبان 

انگیلسی آموزش می داد.
نشان  و  کشور  افتخار  سالمندی 
دهنده امید به زندگی در مردم است

دکتر مهین سادات عظیمی رئیس اداره 
 ، بهداشت  وزارت  سالمندان  سالمت 
درمان و آموزش پزشکی کشور نیز در این 
مراسم عنوان کرد: سالمندی افتخار کشور 
است و این نشان دهنده امید به زندگی 

مردم را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه باید برای سالم سالمند 
شدن تالش کنیم، افزود: میانگین سن 
این  که  رسیده  سال  به 74  سالمندی 

نشان دهنده طول عمر مردم است.
آمار  طبق  کرد:  بیان  عظیمی  دکتر 
سرشماری سال 90 جمعیت سالمندی 
ایران 8 درصد بوده که پیش بینی ما برای 

سرشماری امسال 10درصد است.
بیماری بر اثر سالمندی نیست

وزارت  سالمندان  سالمت  اداره  رئیس 

بر  ها  بیماری  براینکه  باتاکید  بهداشت 
اثر سالمندی نیست، یادآورشد: رویکرد 
وزارت بهداشت بر سالمند سالم است و 
بر همین مبنا بسته های خدماتی پیش 
برنامه آموزش  افزود: در  بینی شد. وی 
شیوه زندگی سالم مباحث تغذیه سالم، 
فعالیت بدنی، مراقبت و پوکی استخوان، 
یبوست، استرس، یائسگی، پیشگیری از 
حوادث، بهداشت دهان و دندان، روابط 
حافظه،  خواب،  رانندگی،  زناشویی، 
استعمال دخانیات به صورت کالس های 
به  چهره  به   چهره  آموزش  با  گروهی 

سالمندان آموزش داده می شود.
وزارت  سالمندان  سالمت  اداره  رئیس 
مراقبت  برنامه  به  اشاره  با  بهداشت 
سالمندان به عنوان بسته خدمت، گفت: 
در این برنامه با توجه به سندروم های 
شایع سالمندی و امکان انجام مداخله در 
سیستم بهداشتی درمانی برای مواردی 
تغذیه،  خون،  فشار  اختالالت  مانند 
دیابت، چربی خون، سقوط و عدم تعادل 
و  شود  می  ارائه  خدمات  افسردگی  و 
مواردی مانند دمانس، بی اختیاری ادرار، 
پوکی استخوان و ... نیز در حال بازنگری 
است و در آینده به بسته خدمت اضافه 

خواهد شد.
  افزایش سکته مغزی در سالمندان /

رفتار درمانی شناختی راهکار درمان 
افسردگی

پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
سکته  به  همایش  این  در  نیز  بیرجند 

مغزی در سالمندان اشاره و عنوان کرد: 
سکته مغزی از سن 60 سالگی به باال 
 اتفاق می افتد که عوارض آن افسردگی ،

 عفونت ریه و مجاری ادراری است.
دکتر محمد دهقانی با بیان اینکه  16 
درصد از سالمندانی که سکته مغزی می 
کنند، دچار افسردگی می شوند ادامه داد: 
درمان افسردگی را می توان به روش دارو 
و رفتار درمانی شناختی انجام داد. وی 
اشاره ای به مطالعاتی که  در این زمینه 
انجام داده است داشت و یادآورشد: روان 
درمانی »رفتار درمانی شناختی« یکی از 
بهترین راهکارهایی است که سالمندی 
که دچار افسردگی شده از آن استفاده 
کند. دکتر دهقانی بیان کرد: داروهایی 
که استفاده می شود تاثیر خود را دارد اما 
رفتار درمانی شناختی به صورت گروهی 
هزینه های بیمار را کاهش و تاثیر گذارتر 

است.
خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین 

بیماران آلزایمر را دارد
مرکز  رئیس  شریفی  فرشید  دکتر 
تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم پزشکی 
الزایمر  بیماری  افزایش  از  هم  تهران 
عنوان  و  داد  خبر  ایران  در  سالمندان 
کرد: الزایمر بعد از60 سالگی افزایش پیدا 
می کند. وی با اشاره به پیش بینی ها 
و مطالعات خارج از کشور افزود: اکنون 
47 میلیون سالمند دارای بیماری آلزایمر 
هستند که تا سال 2050به 135میلیون 

نفر افزایش خواهد یافت. 

آلزایمر  کرد:  خاطرنشان  شریفی  دکتر 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  مناطق  در 
نقاط کشور است چون  از دیگر  بیشتر 
خود  مغز  ذخایر  از  منطقه  این  افراد 
مرکز   رئیس  کنند.  می  استفاده  کمتر 
علوم دانشگاه  سالمندی   تحقیقات 

 پزشکی تهران تاکید کرد: بیماری الزایمر 
 در هر منطقه متفاوت است و در ایران  در 
 استان های اصفهان ، سمنان و تهران شیوع

بیشتری و در سیستان و بلوچستان از 
شیوع کمتری برخوردار است.

و  عقالنیت  رشد  نشانه  سالمندان   
خرد هستند      

حجت االسالم رضایی امام جمعه بیرجند 
هم سالمندی را نشان رشد عقالنیت و 
خرد انسان دانست و عنوان کرد: متاسفانه 
 سالمندان امروزی گوشه نشین شده اند.

محورهای  مادران  و  پدران  افزود:  وی 
، احساسات  به  باید  و  هستند   زندگی 
 بیماری ها و روحیه آنها توجه ویژه ای کرد.

 ، اجتماعی  دفتر  مدیرکل  محمودی 
مراسم  این  در  نیز  استانداری  فرهنگی 
سالمندی را واقعیت بشر دانست و افزود: 
و  فرهنگی  زیرساخت  کاری  هر  برای 
اجتماعی نیاز است تا افراد به راحتی از 

آن بهره کافی را ببرند.
وی با بیان اینکه نبود خرد و عقالنیت 
عامل اصلی هنجارشکنی ها و آسیب های 
اجتماعی است، بیان کرد: برای توسعه و 
توجه  بیشتر  باید  سالمندان  حال  رفاه 

کنیم. 

آغاز  پنجمین همایش کشوری پژوهش
 در توسعه سالمت با محوریت سالمت سالمندان

عکس : حسینی


