
روزنامه صبح استان دوشنبه  16  اسفند  1395     7  جمادی الثانیه  1438      6  مارس  2017      سال بیستم    شماره  3739

سرمقاله

المان های نوروزی 

* هرم پور

این روزها دوباره ماجرای نصب المان های نوروزی 
در سطح شهر داغ شده است؛ المان هایی از جنس 
همان المان های سال قبل که انتقادهای زیادی را 
به همراه داشت. سال گذشته و اوایل سال جاری 
در همین روزنامه ضمن خسته نباشید به هنرمندان 
خوش ذوق، دست اندرکاران پرتالش شورای شهر 
 و شهرداری برای طراحی، اجرا و نصب این المان ها،

اما به عنوان یک رسانه ی مردمی و طرح مطالبه 
عمومی، انتقادهایمان ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

رای نمایندگان مجلس
به کاهش درآمد های

مالیاتی  استان
صفحه ۷ 

بزرگترین سفره قروت 
بیرجندی در تهران

صفحه ۷ 

برگزاری مانور سالمت 
در خراسان جنوبی

صفحه ۷

دی ماه غم بار سال 95
صفحه ۳

رئیس قوه مقننه : جوسازی ها علیه مجلس نامردی است  / اژه ای : پرونده حمید بقایی همچنان مفتوح است / خاتمی خطاب به روحانی : با این دست فرمان اصالحات را به دره می برید / الریجانی: آقایان از ترس رد صالحیت حرف نمی زنند / احمدی  نژاد پس از چهارسال  پاسخ ادعای »خزانه خالی« را داد / کمک های مستشاری ما به سوریه و عراق بنا به درخواست دولت های قانونی آنها صورت می گیرد /  صفحه ۸

معاون سیاسی سپاه  : 
کمک های مستشاری ما به سوریه و عراق بنا به 

درخواست دولت های قانونی آنها صورت می گیرد

محمد جواد ظریف : 
ترجیح می دهم پیشنهاد مسئولیت

وزارت خارجه به فرد دیگری داده شود 

مصباحی مقدم  : 
بارها از جلیلی خواستیم به جبهه مردمی 

نیروهای انقالب بپیوندد اما قبول نکرد 

رئیس جبهه اصالح طلبان : 
 اصالح طلبان نگرانند که روحانی فقط

از کارگزاران دعوت به همکاری کند

محمد رضا عارف : 
اصولگرایان بخواهند  بر اساس تجربه مان 

کمکشان می کنیم تا به وحدت برسند 
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

متولی کودکان کار کیست ؟
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری : چه دستگاهی باید کودکان کار و خیابانی را جمع آوری و رسیدگی کند؟  /  بعضی از سازمان بر قوانین اشراف ندارند

یا این موضوع را مانند توپی بین یکدیگر شوت می کنند / کودک معتاد را در بیمارستان رها می کنند و می گویند وقتی درمان شد مسئولیتش باما نیست !
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پرسش های بی پاسخ در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ؛

صفحه ۷

بیمارستان رازی و مرکز رادیوتراپی بیرجند افتتاح می شودکاشت 20 هزار نهال در هفته درختکاری
با حضور وزیر بهداشت ؛

اطالعیه 
نظر به اینکه موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند در نظر دارد مقدار حدود یک تن محصول عناب سال 1395 متعلق به این موقوفه را به صورت مزایده به فروش رساند

 لذا متقاضیان محترم به منظور رویت محصول می توانند در ساعات اداری به آدرس دفتر موقوفه واقع در بیرجند - خیابان شهید طهماسبی جنب اورژانس تامین اجتماعی مراجعه و 
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجندیا با شماره های 32431105 ، 32431110 و 0915۸645361 تماس حاصل نمایند.

               آگهی مزایده شماره 25 شرکت کویرتایر        
شركت كویرتایر در نظر دارد: حدود 2۸ تن وسایل فلزی و آهن آالت ضایعاتی موجود در محل 
 كارخانه را از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش رساند. از كلیه متقاضیان دعوت 
می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مناقصه پیشنهاد كتبی خود را با رعایت شرایط شركت در 
مناقصه حداكثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 95/12/1۸ در پاكت دربسته به واحد تداركات 
شركت در محل كارخانه واقع در بیرجند،كیلومتر 11جاده كرمان ، كارخانه كویرتایرتحویل و رسید 
دریافت نمایند. تلفن: 32255366 -056همچنین شركت كنندگان در این مزایده می توانند جهت 
بازدید اقالم ضایعاتی از تاریخ 95/12/14 لغایت 95/12/1۸ در ساعات اداری به محل كارخانه 

مراجعه نمایند. شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویر تایر

               آگهی مزایده شماره 27 شرکت کویرتایر
شركت كویرتایر در نظر دارد: تعدادی از اقالم ضایعات پالستیکی و فلزی مازاد بر نیاز خود موجود 
 در محل كارخانه را از طریق مزایده به صورت یکجا به فروش رساند. از كلیه متقاضیان دعوت 
می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مناقصه پیشنهاد كتبی خود را با رعایت شرایط شركت در 
مناقصه حداكثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 95/12/1۸ در پاكت دربسته به واحد تداركات 
شركت در محل كارخانه واقع در بیرجند،كیلومتر 11جاده كرمان ، كارخانه كویرتایر تحویل و رسید 
دریافت نمایند. تلفن: 32255366 -056 همچنین شركت كنندگان در این مزایده می توانند 
جهت بازدید اقالم ضایعاتی از تاریخ 95/12/14 لغایت 95/12/1۸ در ساعات اداری به محل كارخانه 

مراجعه نمایند. شركت كویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویر تایر

با نهایت تاثر و تالم درگذشت شادروان 

حاجیه خانم کنیز رضا برنجی )همسر حاج محمد علی آبادی(
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز دوشنبه 95/12/16 ساعت 
3 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: برنجی، علی آبادی، اناری، مسعودی، شکوهی نسب، توتونی، عاملی 

جعفری گیو، شبانی گیو و سایر بستگان 

مزایده عمومي)یك مرحله اي(فروش 8 دستگاه خودرو سواري
شماره )95-65(

دستگاه برگزار کننده مزایده : 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

موضوع مزایده : فروش ۸ دستگاه خودرو سواري پاترول و پیکان )براساس 
فهرست پیوست اسناد مزایده(

شرایط شرکت کنندگان در مزایده : كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي )شركت كاركنان دولت در مزایده 
بالمانع مي باشد.(

زمان و محل بازدید از خودروها: همه روزه در ساعات اداري )به جز ایام تعطیل( تا تاریخ 95/12/23
بیرجند- خیابان معلم- درب روبروي خیابان فردوسی

مدارک الزم جهت خرید اسناد مزایده :
الف( واریز مبلغ 150/000ریال به شماره حساب 217۸16219۸007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن 

به انتشارات دانشگاه 
  http://iets.mporg.ir  : ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس

 www.bums.ac.ir  :ج( وب سایت دانشگاه علوم بزشکي بیرجند به آدرس
د( جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 32395252-056 تماس حاصل فرمایید

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: براي خرید هر یک از خودروها چک بانکي تضمیني به مبلغ 
30/000/000 ریال در وجه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

مدلتیپسیستمش.سريالش.انتظاميرديف

16001380پیکانايران 43712 الف 116

1380پاترولنیسانايران 56112 الف 216

1380پاترول )هايروف(نیسانايران 56512 الف 316

1380پاترولنیسانايران 68812 الف 419

1380هايروفپاترولايران 55912 الف 516

1380هايروفنیسانايران 72912 الف 621

1381پاترول )هايروف(نیسانايران 68212 الف 719

1381پاترولنیسانايران 92212 الف 817

مهلت خرید اسناد : از تاریخ 95/12/16 لغایت 95/12/17
مهلت تکمیل اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9 صبح - مورخ 95/12/23 

 محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي،   بیرجند، خیابان غفاري،  دبیرخانه مركزي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند
 تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها و محل آن: 93/12/23   ساعت 10 - سالن معاونت توسعه دانشگاه
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي و هزینه كارشناسي خودروها بالمناصفه بر عهده برندگان مزایده بوده 

و دانشگاه در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
* توجه: جهت دریافت پیامک های مزایدات خودرو و اموال اسقاطی دانشگاه می توانید عدد 24 

را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

بدین وسیله درگذشت 

مرحومه بی بی طاهره سیادت 

را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به همین مناسبت 
جلسه ترحیمی سه شنبه 95/12/17 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر
 در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز

 سفر کرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده وجدان و سایر بستگان 

والده آقایان دکتر سید کاظم وجدان و دکتر سید مرتضی وجدان

آگهی مزایده شماره 26 شرکت کویرتایر 
شركت كویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی 34،000 
كیلوگرم قرقره فلزی مازاد بر نیاز، موجود در محل كارخانه را از طریق 
مزایده عمومی و به صورت یکجا به فروش رساند. از كلیه متقاضیان 
دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مناقصه پیشنهاد كتبی 

خود را با رعایت شرایط شركت در مناقصه حداكثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 95/12/1۸ 
در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه واقع در بیرجند،كیلومتر 11جاده 
كرمان ، كارخانه كویرتایر تحویل و رسید دریافت نمایند. تلفن: 32255366 -056 همچنین 
شركت كنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از تاریخ 95/12/14 لغایت 
95/12/1۸ در ساعات اداری به محل كارخانه مراجعه نمایند. شركت كویرتایر در رد یک یا همه 

 روابط عمومی شرکت کویرتایرپیشنهادها مختار  است.

به منظور رفاه حال مراجعین محترم همه روزه
 از ساعت 7 صبح الی 7 شب به صورت تمام وقت دایر بوده

 ضمناً روزهای تعطیل تا پایان سال جاری
 از ساعت 9 الی 13 نیز آماده خدمت رسانی می باشد.
بیرجند، بلوار خلیج فارس، پشت پمپ بنزین شعله

معاینه فنی موقوفه بنگاه آبلوله  32235390-3

مرکز مکانیزه معاینه فنـی 
موقـوفه بنگاه آبلوله بیرجند 

رئیس عالی مجتمع کارخانجات فالحی
جناب آقای مهندس علی اکبر فالحی

بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
را از حسن همکاری و زحمات شایسته جناب عالی طی بازدید اعضای سازمان

 از كارخانه كاشی نیلوفر اعالم نموده 
برای شما در تمامی عرصه های زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی می نماییم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان خراسان جنوبی 
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اعزام 80 هزار حاجی به سرزمین وحی در سال آینده

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: همین که پذیرفته شود چه کسانی در فاجعه منا دخالت داشتند و مسئله دیه را حل کنند به یاری خدا 
موانع از سر راه برداشته می شود. سال آینده دستکم 80 هزار حاجی به سرزمین وحی اعزام خواهیم کرد. وی اظهار داشت: اگر این مسائل حل شود 
امیدواریم که بتوانیم حج را راه اندازی کنیم. مسئله شهدای منا بسیار برای ما اهمیت دارد و این موضوع باید هر چه زودتر تکلیفش روشن شود. 

بازديد هيات تجاري- بازاريابي خراسان جنوبي
 از نمايشگاه صنايع غذايي گلفود دبي 2017

انجام  های  هماهنگی  حسینی-براساس 
بازرگانی بیرجند و مجوز  اتاق  شده  توسط 
سازمان توسعه تجارت ایران هیاتی متشکل 
از تجارو بازرگانان، تولید کنندگان ، اصناف 
جهت  استان   دولتی  بخش  نمایندگان  و 
بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی گلفود دبی 

به کشور امارات عزیمت نمودند . 
این هیات در مدت اقامت خود ، ضمن بازدید 
دستاوردهای  آخرین  با  مذکور  نمایشگاه  از 
صنایع غذایی جهان آشنا گردیدند. نمایشگاه 

امسال در هشت بخش:لبنیات، نوشیدنی ها، 
جهانی،  حبوبات،پروتئینی،غذاهای  و  غالت 
بهداشت  و  سالمت  ها،  روغن  و  ها  چربی 
تا  بود  شده  بندی  تقسیم  برتر  برندهای  و 
سریع  و  تر  راحت  بتوانند  کنندگان  بازدید 
پاویون  در  برسند.   خود  نیازهای  به  تر 
جمهوری اسالمی ایران ، شرکتهای تولیدی 
 ، نمایشگاه   9 سالن شماره  در  صادراتی   و 
بازدید کنندگان را با پتانسیل ها و توانمندی 

های اقتصادی ایران آشنا نمودند.

سرمقاله

المان های نوروزی 

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( سال گذشته و اوایل 
سال جاری در همین روزنامه ضمن خسته نباشید 
به هنرمندان خوش ذوق، دست اندرکاران پرتالش 
و  اجرا  طراحی،  برای  شهرداری  و  شهر  شورای 
 نصب این المان ها ، اما به عنوان یک رسانه ی

انتقادهایمان  عمومی،  مطالبه  طرح  و  مردمی 
و  دانستیم  وارد  ذیربط  های  مجموعه  به  هم  را 
دریافت  مناسبی  پاسخ  چون  و  خواستیم  پاسخ 
احتمااًل  که  کردیم  صبر  امید  این  به  نکردیم، 
های المان  نصب  و  اجرا  طراحی،  با  و   امسال 

جدید، شهرداری و شورای شهر پاسخ  ما و مردم را با 
فضاسازی مناسب و جلوگیری از هزینه های بی مورد 
 و نیز نصب مطلوب آن در جایگاهها و مکان های

مناسب خواهند داد.
و شهرداری  محترم شورای شهر  اعضای  دست 
شدن  رو  با  که  ایست  شعبده  صندوق  در  اینک 
انگیخت  خواهد  بر  را  ها  تحسین  یا  بازی، 
خواهد  دنبال  به  را  انتقادها  از  موجی  دوباره  یا  
امید  و  مدعا  این  به  نیز  ما  البته  و  داشت 
سال  انتقادهای  محترم  اندرکاران  دست  که 
فرموده  مطالعه  را  جاری  سال  اوایل  و  گذشته 
رجوع  و  رفع  خصوص  در  نیز  اقداماتی  و  اند 
مانیم می  منتظر  اند،  داده  انجام   مشکالت 
 و جای نقدمان را هم فعاًل با نقطه چین ُپر می کنیم

فعاًل،  و  الحساب  علی  اما  برسد.  زمانش   تا 
در پیشنهاد  و  مطلب  چند  کردن   نشان   خاطر 

از لطف و  را خالی  نوروزی  المان های  با  رابطه 
توجه شما نمی بینیم : 

به  نوروز  به اسم  المان در هر شهری عمدتاً   -1
میدان می آیند، اما به واقع برای بهره برداری در 
خوب  اگر  شوند.  می  طراحی  یکساله  زمانی  بازه 
اگر  و   آرامش  ارمغاِن  مردم  برای  یکسال  باشند 
بد باشند، یکسال پیاده روی روی روح و  روانشان 
را به دنبال خواهند داشت. چرا به دست خودمان 
از محیط،  بدون شناخت  و  قبلی  بدون مطالعه  و 
دست به کاری بزنیم که هزینه بَر و بی فایده باشد؟
2 - موضوع هزینه های المان ها، میزان دخل و 
خرج ها و احتمااًل دستمزدهایی که به طراحان و 
مجریان آنها ارائه می شود، مناقصه ها و افراد و 
اصل و نسب شرکت کنندگان و برندگان و احتمااًل 
آنها  در  فامیلی  غیر  و  فامیلی  نسبت های  برخی 
شهرداری،  مسؤولین  یا  شورا  محترم  اعضای  با 
چگونگی  و  قبل  سال  های  المان  سرنوشت 
شهرهای  بعضی  از  آنها  از  برخی  سردرآوردن 
شده  اجرا  قباًل  های  طرح  از  استفاده  یا  همجوار 
و مشابه در شهرهای دیگر،  از آن دسته مباحث 
مهم و برای مردم جالبی است که شفاف سازی 
آنها می تواند در آستانه ی انتخابات شوراها نقش 

مهمی داشته باشد!!
3 - طراحان و مجریان المان ها همواره از نادیده 
لگد  و  آنها  و هنری  انحصاری  گرفته شدن حق 
و  جنگ  میان  در  لطیفشان  احساس  شدن  مال 
دعواهای زرگری مسؤولین شهری گالیه مندند. 
امسال حداقل برای احترام به این احساس، نام و 
نشانی از طراح و مجری اثر هم در ذیل سازه وجود 

داشته باشد، بد نیست. 
 4 - به دلیل ساز و کار خاص شهرداری، هزینه های

طراحی و اجرای المان ها از جیب مبارک مردم و 
از گوشه های مالی مثل عوارض، جریمه ها و... 
افرادی که  تنها  به  پرداخت می شود و متأسفانه 
علیرغم همه ی شعارهای داده شده، نه در انتخاب 
طرح ها و نه در جانمایی محل های نصب،  نقشی 
داده نمی شود؛ مردم هستند. انتظار این بود که قبل 
از اجرای المان ها و نصب آنها، مردم و شهروندان 
یا نمایندگان واقعی ومتخصص  آنها به صورت غیر 
مستقیم در جریان نوع طرح ها قرار گیرند و درباره 
آنها نظر بدهند، در غیر این صورت، اجرا و نصب 
طرح های تحمیلی، سودی برای مردم و بازخوردی 

برای مسؤولین نخواهد داشت.
 همه ی شهروندان،  شورای شهر نیستند و شورای 
شهر نیز همه ی شهروندان شهری مثل بیرجند 
نیست. سایر مردم هم نظراتی دارند و  انتظاراتی 

که برای توجه به آنها باید کوشید.
5 - درتمام این سالها، تنها چیزی که در بخش 
مهمی از المان ها به چشم نمی خورد، توجه به 
و  شناسی  انسان  فاخر،  هنر  ها،  ارزش  محوریت 
لطافت  اجتماعی،  آرامش  بومی،  شناسی  جامعه 
و  معنوی  تفکر  القاء  القاء حس حماسی،  طبیعی، 
و  اجتماعی  مباحث  و  مسائل  با  انطباق  و  دینی، 

تاریخی و سنتی شهر ماست.
امسال شهرداری  شعبده ی  در  نقطه ضعف  این 
دیده شده یا به آن توجهی شده است؟  البته که 
هنوز مشخص نیست و امیدواریم چون سال قبل، 
بعضی از این المان ها مایه شرم و یا استهزاء شهر 

ما دربین میهمانان نوروزی نباشد.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی 
خانه مطبوعات خراسان جنوبی )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضای خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
 عمومی این خانه که برای اولین بار به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از ساعت 8 صبح تا 16 

روز سه شنبه مورخ 22 فروردین ماه 1396 برگزار می شود، شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1- انتخاب هیئت مدیره برای مدت دو سال   2- انتخاب بازرسان برای مدت یک سال 
لذا از کلیه اعضا درخواست می شود نسبت به تکمیل مدارک و ثبت نام در سایت خانه مطبوعات به 
نشانیkhanehmatbooat.ir حداکثر تا تاریخ 18 فروردین ماه 96 و دریافت کد کاربری و رمز عبور 
اقدام فرمایند. در این باره شایان ذکر است با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، برای اخذ 

رأی دریافت کد کاربری و رمز عبور ضروری است.
متقاضیان عضویت در هیئت مدیره می توانند از 18 الی 25 اسفند ماه نامزدی خود را از طریق سایت 
خانه مطبوعات اعالم فرمایند. بررسی صالحیت نامزدها و زمان بندی انتخابات طبق جدول ذیل صورت 

می پذیرد.

تاریخ    موضوع
25 و 26 اسفندامکان درخواست تغییر نقش نامزدی در هیئت مدیره

بررسی شرایط نامزدها و اعالم نتیجه قبولی یا رد صالحیت به 
خودشان )دالیل(

25 تا 28 اسفند

14 تا 18 فروردین 96رسیدگی به اعتراضات نامزدها توسط ستاد مرکزی
19 فروردیناعالم نهایی اسامی نامزدها

18 تا 22 فروردینقطع موقت عضوگیری خانه مطبوعات
تا 20 فروردینتعیین تکلیف تمامی درخواست های عضویت

21 فروردینانتشار اسامی واجدان شرایط رأی دهی در هر استان
21 فروردینامکان انصراف الکترونیکی از نامزدی

22 فروردینبرگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان قانونی اعالم نتایج 
تا 25 فروردینامضای صورتجلسه توسط ستاد انتخاب استان و انجام امور ثبت 

از آنجا که شناسه عضو برای شرکت در انتخابات کد کاربری و رمز عبور است، مسئولیت حفظ و 
هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبینگهداری آن به عهده عضو می باشد.   

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحويل بگيريد
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی )نوبت اول(
به اطالع کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی راس ساعت 12 روز دوشنبه 96/01/28 در محل این اتاق به آدرس: پاسداران 38 - پالک 6 
برگزار می گردد. خواهشمند است وفق تبصره 2 ماده 59 قانون اصالحی بخش تعاون با در دست داشتن 
کارت معتبر عضویت در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانید. ضمناً کارت های عضویتی که 

تا پایان سال 95 تمدید گردیده اند معتبر می باشد. 
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1396- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 

شمسی- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
توضیحات : 

اعضای محترم مجمع نمایندگان می بایست نماینده قانونی خود را بر اساس ماده 59 قانون بخش تعاون 
جهت حضور در جلسه به همراه صورت جلسه هیئت مدیره و نامه رسمی ممهور به مهر اتحادیه تا 7 روز 
قبل از تشکیل جلسه به اتاق تعاون استان معرفی نمایند. کلیه داوطلبان متقاضی عضویت در سمت هیئت 
مدیره و بازرسی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت نسبت به 
تکمیل فرم مصوب کمیسیون نظارت بر انتخابات استان به همراه مدارک مورد نیاز و تحویل به دبیرخانه 

کمیسیون واقع در اتاق تعاون استان اقدام نمایند.
هیئت مدیره اتاق تعاون استان خراسان جنوبی 

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

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

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

 0 9 1 5 8 6 2 6 2 2 8
 0 9 1 5 8 3 4 6 7 7 9

اسحاقی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 
نارمنجی محکوم است به پرداخت مبلغ  اینکه در پرونده اجرایی شماره 941942 محکوم علیه مهدی  به  نظر 

590.793.642 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مهدی حجی زاده و پرداخت مبلغ 25.000.000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پالک ثبتی 
به شماره 2707 فرعی از 1 اصلی بخش 2 بیرجند به میزان 3837 سهم مشاع از پالک فوق که کاربری آن کشاورزی واقع در بلوار 
پیامبر اعظم)ص( جنب پل شاهرود که قیمت هر مترمربع از زمین فوق به مبلغ 600.000 ریال معادل 60.000 تومان و کل مساحت 
3837 مترمربع به مبلغ 2.302.200.000 ریال کارشناسی شده که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1395/12/28 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. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندهزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

تورهای گروهی کيش  حرکت 95/12/20
قشم با اتوبوس ویژه نوروز سه شب و چهار روز 

ارمنستان زمینی حرکت 95/12/29 مستقیم از بیرجند 
دریاچه وان ترکیه مستقیم از بیرجند ، تورهای چین، هند، مالزی، دبی 

شرکت ميناب سير شرق    شماره تماس: 09159618005- 05632221719

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتريان محترم 

خدمتی دیگر از رستـوران درويـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بيرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.

تلفن سفارشات: 32324444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(

درب اتوماتيک سيد مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  
پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 09303107002- 09155614880



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
دوشنبه * 16 اسفند 1395 * شماره 3739

سالم آوای عزیز به مسئوالن یادآوری کن اگر 
بودجه ای از شهرستانها اضافه آمده کمی هم به 
بخش مرکزی و بیرجند بپردازند آیا تا حاال فکر 
را  پیشرفت  کمترین  شدن  استان  از  بعد  کردید 

شهرستان بیرجند داشته.
915....936

کارگران  انجمن  رییس  و  استاندار  به  باسالم 
ساختمانی . چرا کارگران ساختمانی نباید سبد کاال 
کنید  می  فکر  بلکه  بگیرد  تعلق  آنها  به  حمایتی 
میرم  روزه  چهار  بنده  باالست؟  خیلی  درآمدمون 
سرگذر دریغ از هزار تومان پول. وای بر عیدمان... 
 باچه رویی برم خونم ؟ چه جوری نگاه به چشم های
معصوم و گرسنه بچه هام کنم .؟ البد میگین برم 

عضوکمیته امداد بشم . نه  عمرأ
936....959

چرا  استان  انتظامی  نیروی  فرماندهی  باسالم 
روستا دستگرد با توجه به جمعیت زیادی که دارد 
از خودش یک پاسگاه نیروی انتظامی ندارد. اگر 
مشکل مکانی برای پاسگاه دارید اعالم کنید این 
روستا خیر و نیکوکار زیاد داره  . مردم تا کی باید 

شاهد بی نظمی و دزدی و..؟ باشند! 
936....959

عید  تاشب  دستورفرمایید  لطفا  مسئوالن  باسالم 
بلوار مجیدیه را در شمال شهرکه سه سال هست 
تاکی  ندارد آسفالت کنند  یک سمت آن آسفالت 
صبر سرآمد اگر آسفالت نمی کنید بلوار را ببندید 
دانش آموزان نمی توانند عبورکنند یا معلولین چرا 
آنقدر تبعیض می گزارید جناب استاندار مردم ازشما 

انتظار دستور بفرمایید.
915...017
 از اداره محترم راه وپلیس محترم عاجزانه درخواست
های  ورودی  باالدر  های  سرعت  جلوی  میکنیم 

میدان پمپ بنزین معصومیه را بگیرید
915..370

سالم، درست وقتی تو مجلس حقوق 24 میلیونی 
واسه مدیران رو تصویب کردن درحالی که حقوق 

800 تومنی ما کارگرا رو چند ماه شده ندادن!
915....322

از شهرداری وشورای شهر مود درخواست داریم. 
قبل از اینکه افراد سالمند در کوچه های خیابان 
اداره  توسط  حفرشده  های  چاله  بخاطر  بهشت 
نشکسته  آنها  وپای  نخورده ودست  زمین  به  گاز 
وزمین گیر نشدند فکری به حال چاله هایی که سه 
وچهارسال قبل اداره گاز حفاری نموده بکنند اگر 
نمی خواهند آسفالت کنند حداقل پر کنند قبال از 

همکاری شهرداری تشکر می شود. 
915...162

اعضای محترم شورای  و  باسالم جناب شهردار 
شهر قرار بود خیابان جمهوری بلوار کشیده بشه 
سرو  مقداری  ویک  بشه  پوشیده  آب  وجوبهای 
سامان بدن وهمینطور نیمه تمام رها کردن میشه 

بگین کی بقیش اجرا میشه؟
915...814
 راهنمایی و رانندگی که میگه تمام جاده های استان
نور  که  ماشینایی  با  چرا  ؛  دوربینه  به  مجهز 
این  شناسایی  کنند  نمی  برخورد  دارن  زنون 
نورا  این  با  مقابل  طرف  .چشم  آسونه  ماشینا 

اذیت میشه. واقعا 
915....313

آوا جان ممنون و تشکر از صداقتت که بی طرفانه 
عمل می کنید و حقایق و جمالت را تحریف و 
سانسور جناحی نمی کنید . انشا ا... همه گوش به 
آزاد  و  آباد  تاکشوری  باشیم  رهبرعزیزمان  فرمان 

وقدرتمند داشته باشیم.
915...587

باسالم در پاسخ سوال همشهری که گفته بودند 
ما 16خانواریم گاز وسطل زباله نداریم باید  بگویم 
امیرآباد باالی 150 خانواریم که  اهالی شمال  ما 
برق  و  بلکه آب  نداریم  زباله  گاز وسطل  تنها  نه 
امکانات  همه  البته  نداریم  هم  غیره  و  تلفن  و 
فوق بغل گوشمون ودر کمتر از 100متری  خانه 
هایمان هست امید است مسئوالن امر از آن خواب 

زمستانی بعداز بهار بیدارشوند.
915...830

استاندار محترم و سایر مسئوالن استانی چندین 
مردم  ها  رسانه  انواع  در  میبینم  که  هست  ماه 
خواستار حق خودشان از مجموعه )پدیده( هستن 
لطفا  همشهریان  برای  ندارین  خوشی  خبر  اگر 
پیگیری کنید اصال باخبر هستید چندنفر در استان 
سهام دارند و با گذشت این 1سال اخیر متحمل 
چه مشکالتی شدن ،لطفا پیگیری بفرمایید و یا 
نشست و تعاملی با خراسان رضوی داشته باشید 
به  وقت  اسرع  در  شد  حاصل  ای  نتیجه  اگر  تا 

همشهریان اطالع رسانی داشته باشند.
935...395

گزارش آوا  از افزایش پدیده خودکشی در استان

دی ماه غمبار خراسان جنوبی در سال 95 
 50میلیاردی که آقای استاندار گفتن امسال به دوبانده
شدن محور بیرجند قاین اختصاص می دهند چه 
خبر ؟ اختصاص پیدا کرد ؟ نظارتی هم میشه ؟ از 

اون موقع تا حاال از نقاط حادثه خیزی کم نشده!
910....724
با توجه به افتتاح بیمارستان های خیابان غفاری 
بیدار  از خواب  بیرجند هم  بهتر است شهرداری 
خیابان  و  بلوار  سبز  فضای  به  وکمی  شود 
مسافران  پیش  را  شهر  بروی  وا  برسند  غفاری 

و همراهان بیماران حفظ کنند.
915....357
بانک  عامل  مدیر  از  استاندار  آقای  لطفا  سالم 
صادرات بپرسند وقتی در مورد باز پرداخت باقیمانده 
به مردم  و  میزان صحبت می کنند  سپرده های 
قول میدهند یادشان باشد که بعنوان مسئوالنی از 
نظام اسالمی قول داده اند آیا بعد از گذشت 2.5 
سال مردم نباید به پولشان برسند؟!!! مردم مشکل 

فراوان دارند مثل شماها در رفاه نیستند.
0915....953
عاجزانه از شهردار مهر شهر میخوام رسیدگی کنند 
که ما مردم بلوار همت بخصوص بین همت 3 تا 7 
تا کی باید جور ساختمانهای نیمه تمام رو بکشیم 
چرا مسکن و شهر سازی مابین ساختمانهای کامل 
که ادم نشین شده اینقدر زمین خالی و ساختمان 
نیمه تمام رو ناتمام و الکی گذاشته تا در حیاطمون 
باز میونه یک موش می پره تو حیاطمون حتما باید 
یک فاجعه بهداشتی ایجاد بشه ؟ تمام پیاده روها 
پر شده از نخاله های ساختمانی ما بچه کوچیک 
داریم تو رو خدا یک اقدامی کنید اگه اینا نمی تونن 
بسازن زمینها رو بدین به کسی که بسازه مثال ما 
تو شهر زندگی میکنیم  ولی اطراف خونه هامون 

پر شده از جانوران موذی.
915....501
یه دست مریزاد می گیم به تمام کسانی که با 
ناخواسته  یا  ؛ خواسته  زرگری شون  بازی های 
نیان  استان  این  به  جمهور  رئیس  شدن  باعث 
مسئوالن یه حق الناس دیگه رو دوشتون اومد. 

باشه. مبارکتون 
915....313
سالم،آوا جان اگه قرار است سفر رئیس جمهور 
عزیز همانند سفر به استان البرز باشه که بیش 
از  500میلیون پول غذا و غیره بشه بهتر نیان 
و بجاش نزدیک عید همون پول رو بدن واسه 
عید  دم  کس!  بی  کارگرای  ما  معوق  حقوق 

شرمنده زن و بچه نباشیم!
938...111

سالم آوا من از کسبه بازار هستم ساعت 20:15 
این  که  حالی  در  نیست  نقلیه  وسیله  هیچ  شب 
و مردم  بازار خیلی شلوغه  آخر سال  شب های 
ماشین های شخصی  از  بازار مجبورن  و کسبه 
استفاده  میکنند  کار  ها  آژانس  قیمت  با  که 
کنند،لطفا پیگیری کن اگر امکانش هست مدت 
زمان خدمت رسانی اتوبوس ها و تاکسی ها در 

این ایام خاص بیشتر شود.
915...108

شهید  بلوار  ابتدای  خواهد  نمی  شهرداری 
ها  خاک  حداقل  بدهد  سامان  سرو  را  ناصری 
را که می تواند هم سطح کند یا بلوار را سنگ 
فرش نماید.ضمنا خوب است جاهای خالی بلوار 
غفاری را قبل از پایان فصل درخت کاری کنید
915...325

راهنمایی رانندگی لطفا چراغ قرمز چهار راه اول 
غفاری رو 3زمانه کنند یا فکری به حال ترافیک 

سر صبح آن منطقه بردارد
915...043

شرکت گاز استان 

شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در 
مورخ 95/12/14 در خصوص شبکه گذاری گاز 
در انتهای خیابان اردیبهشت بیرجند به استحضار 
می رساند گاز رسانی به تمام منازل در محدوده 
مورد نظر که دارای معابر تثبیت شده و بر و کف 
رسانی  گاز  و  پذیرفته  اند صورت  بوده  مشخص 
به منازل باقی مانده پس از تثبیت معابر و تعیین 
بر و کف توسط مراجع ذیصالح برابر اعتبارات و 
اولویت بندی های موجود در برنامه کاری اداره 

گاز بیرجند قرار خواهد گرفت .

دومین جشنواره شعر و مشاعره رضوی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود

 غالمی - دومین جشنواره دانشگاهی شعر و مشاعره رضوی ویژه استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه ها از مجموعه برنامه های چهاردهمین 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( روز چهارشنبه 18 اسفند در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.این جشنواره به دنبال برگزاری موفق اولین جشنواره 

در سال گذشته توسط دانشگاه بیرجند  در جهت ترویج و تعمیق فرهنگ رضوی در جامعه دانشگاهی در دانشگاه ها برگزار می گردد.

پدیده ای  یا  رفتار  خودکشی  قاسمی-  سمیرا 
بررسی  مورد  باید  متعدد  از جوانب  که  است 
هر  جا،  هر  در  خودکشی  تردید  شود.بدون 
بیفتد  اتفاق  که  جامعه ای  هر  و  خانواده 
اجتماعی  و  خانوادگی  نامطلوب  عوارض 
پدیده  این  که  نوعی  به  می گذارد؛  برجای 
یک  بروز  یا  و  شروع  برای  عاملی  می تواند 
نوع بیماری روانی و یا جسمی گردد و حتی 
برای  مانعی  و  خانواده  شدن  متالشی  باعث 

سیر مطلوب و طبیعی آن شود. 
از خودکشی  زمانی که  نیز  افراد یک جامعه 
زده  غم  شوند،  مطلع  افرادی  یا  و  فرد 
می شوند و ممکن است دچار نوعی اضطراب 
در  خودکشی  وقوع  مورد   در  نگرانی  یا  و 
خانواده خود گردند، به همین دالیل است که 
روانی،  دیدگاه های  از  بایستی  خودکشی  به 
تحصیلی،  اقتصادی،  خانوادگی،  اجتماعی، 

کاری و قانونی بررسی و توجه شود.
که  عواملی  یا  و  عامل،  هرگونه  ریشه یابی 
می سازد  فراهم  خودکشی  برای  را  زمینه 
بسیار مهم است، از این رو اگر در کشورهای 
موضوع  برود  باال  خودکشی  آمار  پیشرفته 
می گیرد  قرار  گفت وگو  و  بحث  مورد  آنقدر 
موضوع  نظران  صاحب  و  کارشناسان  و 
زمینه  تا  می نمایند  بررسی  را  خودکشی 
مشکل  برای حل  و  بیابند  را  آن  مساعدساز 

به طور جدی چاره جویی نمایند.

شرایط بحرانی خودکشی در ایران

نظر  از  ایران  شرایط  می گویند  عده ای 
این  که  فهرستی  است،  بحرانی  خودکشی 
روزها مدام به انتهایش اسم اضافه می شود، 
انگار ایران را با بحران خودکشی مواجه کرده 
ولی  نمی شود  داده  باره  دراین  آماری  است. 
دارد  وجود  کشور  در  که  نیز  آماری  همان 
به  روزانه  که  است  افرادی  محاسبه  بدون 
معده هایشان  تا  می شوند  آورده  بیمارستان ها 
است،  شده  پر  مختلف  قرص های  از  که 
شست وشو داده شود که از مرگ نجات یابند 
دارد،  شدید  خونریزی  که  دستشان  رگ  یا 
شاهد  اخیراً  شود!  قطع  جراحی  یا  بخیه  با 
هستند  استان  در  خودکشی  پدیده  گسترش 
به  گذشته  ماه های  در  آن ها  از  مواردی  که 
است  شده  منعکس  مجازی  فضای  در  ویژه 
دردناک  پدیده  این  در  تأمل  به  را  ما  این  و 
پیش روی خوانندگان  واداشت. گزارشی که 
به  مسألۀ خودکشی  واقع طرح  در  دارد  قرار 
از  بسیاری  که  است  گفتنی  و  می رود  شمار 
افراد و کارشناسان حاضر به درج نامشان در 

گزارش نشدند

افزایش خودکشی در استان

یک منبع آگاه در گفتگویی با آوا در خصوص 
آمار خودکشی در استان  اذعان کرد: اقدام به 
نسبت  امسال  جنوبی  خراسان  در  خودکشی 
در دی  نیز  و  یافته  افزایش  گذشته  به سال 
ماه امسال بیشتر از ماه های دیگر خودکشی 

موفق وجود داشته است.
وی دلیل اصلی آن را مشکالت خانوادگی و 
بیمارستان  کرد:  تصریح  و  دانست  اقتصادی 
که  افرادی  برای  حمایتی  برنامه  هیچگونه 
به  و حتی  ندارد  کرده اند  به خودکشی  اقدام 
نمی شوند  معرفی  نیز  برای مشاوره  سازمانی 
و بدون هیچ حمایتی به منزل برگشت داده 
در  مؤثر  عاملی  اقتصادی  شرایط  می شوند. 
این پدیده یک جامعه شناس نیز در  تحلیل 
به  اقدام  باعث  که  جامعه  شرایط  بررسی  و 
در  گفت:  آوا  به  می شود،  افراد  خودکشی 
نقش  اجتماعی  و  فردی  عوامل  خودکشی 
اکثراً  و  می دهد  رخ  جوامع  تمام  در  و  دارد 
در بین افرادی است که از لحاظ مالی یا در 

سطح خیلی پایین یا خیلی باالیی در جامعه 
قرار می گیرند و همچنین در شهرهای بزرگ 

بیشتر از شهرهای کوچک رخ می دهد.
بیان  با  جامعه شناسی  کارشناس ارشد  این 
 22 تا   17 از  بلوغ  سن  در  جوانان  اینکه 
سالگی بیشتر تحت تأثیر تقلید قرار می گیرند، 
توجه  باید  بیشتر  خانواده ها  که  کرد  تصریح 
و  بازگذاشته اند  را  بسترها  تمام  چون  کنند، 
ارتباط جوانان با فضاهای مجازی بیشتر شده 
هم فاصله  گرفتن از دین و هم سخت گیری 

خودکشی  دالیل  از   ، آن  در  مورد  بی  های 
می باشد و امروزه فاصلۀ جوانان از آداب دینی 
و مذهبی و بی توجهی خانواده ها برای آشنایی 
مسئله  این  بر  دینی  با مسایل  فرزندان خود 

افزوده است.

آماده سازی بسترهایی برای جوانان 

عوامل  باید  که  مورد  این  به  اشاره  با  وی 
مشخص  شناسایی  جامعه  در  خودکشی 
فراهم  بسترهایی  باید  کرد:  عنوان  گردد، 
بزنند  را  خود  حرف  بتوانند  جوانان  تا  شود 
با  یا  و  شود  کمتر  آنان  عصبی  فشارهای  تا 
صحبت  راحتی  به  روانپزشک  و  روانشناس 
کنند و از مسائل عاطفی و عشقی خود برای 

آنان تعریف کنند.
کارشناس ارشد جامعه شناسی اضافه کرد که 
و  کرده  رها  خود  حال  به  را  جوانان  جامعه 
شده  مجازی  آنان  افکار  و  احساسات  بیشتر 
پرورش  و  آموزش  سیستم  باید  لذا  است 
آزادی های  و  اسالم  از  و  کند  کار  به  شروع 
مخصوصی که برای انسان ها در نظر گرفته، 
گفته شود. به گفتۀ وی در دانشگاه ها نیز باید 
مشکالت  جوانان  تا  شود  تشکیل  محافلی 
ترسی  هیچگونه  بدون  و  راحتی  به  را  خود 
کند  پیدا  رواج  موضوع  این  و  کنند  بیان 
بیان  برای  واحدی  دانشگاه ها  در  حتی  یا   ،
مشکالت گذاشته شود تا جوانان یا مشکالت 
مشابه یکدیگر آشنا شوند. وی با بیان اینکه 
تصریح  دارند،  باالیی  الگوپذیری  نوجوانان 
مشاهیر  و  مفاخر  با  را  آنان  است  بهتر  کرد: 
برای  افراد  این  تا  نمود  آشنا  بیشتر  استان 
آگاه  کارشناس  این  شوند.  الگو  نوجوانان 
افزود: افرادی که اقدام به خودکشی می کنند 
و  خود  برای   آن  از  بعد  که  عواقبی  از  باید 
خانواده آنان ایجاد می شود، آگاهی پیدا کنند.
از  اتفاق  این  از  بعد  باید  نیز  خانواده ها  و 
شرافت و غرور فرزندشان حمایت کنند چون 
اگر این افراد بعد از این کار به سخره گرفته 
شوند و از طرف خانواده نیز حمایت نگردند 
امکان دوباره خودکشی کردن آنان بسیار زیاد 

است.

افزایش خودکشی های تقلیدی

در ادامه برای تحلیل پزشکی شخصیت این 
افراد به سراغ یک روانپزشک رفتیم که وی 
تنها  نه  خودکشی  که  مورد  این  به  اشاره  با 
در استان بلکه در دنیا رواج پیدا کرده است، 
گفت: اکثر خودکشی ها تقلیدی می باشد، که 

بیشتر در نوجوانان و جوانان رخ می دهد.
خأل  افراد  این  که  کرد  تصریح  جعفرزاده 
عاطفی خود را با این روش جبران می کنند 
زمینه هایی  عاطفی،  خأل  ضمن  آنان  در  و 
قطبی،  دو  خلقی  افسردگی،  اختالل  از 

شخصیتی، سوء مصرف مواد، طالق و جدایی 
و مسائل اقتصادی و اجتماعی دیده می شود.

افراد  این  در  توجه  اختالل  کرد:  عنوان  وی 
توسط  افراد  این  درک  چون  می کند  بیداد 
دیگران  توجه  و  است  کم  خیلی  خانواده ها 
با  این شیوه می خواهند جلب کنند.وی  با  را 
اشاره به تاثیر گذاری رسانه بر افراد نیز گفت: 
ترغیب  موجب  تواند  می  خودکشی  نمایش 
فرد به این کار شود. این روان پزشک با بیان 
خیلی  در خودکشی  مواد  اینکه سوء مصرف 
اهمیت دارد و در ایران نیز آمار این افراد زیاد 
زمینه  کسی  دارد  امکان  کرد:  اظهار  است، 
افسردگی را با افکار خودکشی داشته باشد و 

با مصرف مواد تصمیمش قطعی شود .

بیشترین اقدام خودکشی در زنان 

خودکشی  باالبودن  بر  تأکید  با  جعفرزاده 
موفق در مردان گفت: آمار اقدام به خودکشی 
از  پیشگیری  برای  لذا  است،  بیشتر  زنان  در 
اگر  که  کنند  دقت  خانواده ها  باید  اقدام  این 
یکی از اعضای خانواده اختالل روانی از هر 
نوعی دارد، از جمله احساس ناامیدی، دلتنگی 
و یا حتی واقعه ای برایش رخ داده که کارکرد 
را  او  است  داده  تغییر  را  اش  زندگ  روال  و 
حتما نزد روانپزشک ببرند.به گفتۀ وی اقدام 
به خودکشی یک بحث بیولوژیکی است که 
فاکتورهای حفاظت کننده در مغز از فکر به 
فاکتورها  این  باید  دارو  با  و  آن کم می شود 
به مغز برسد تا فکر خودکشی کمرنگ شود.

روانپزشک  به  مراجعه  اینکه  بیان  با  وی 
مقابل  در  کننده  محافظت  صددرصد 
بخش  یک  کرد  تصریح  نیست،  خودکشی، 
است  دارو  مصرف  و  روانپزشک  به  مراجعه 
مشاوره  و  درمانی  روان  آن  دیگر  قسمت  و 
حفاظت های  دیگر  بخشی  و  می باشد 
مسائل  مقابل  در  افراد  این  اجتماعی 
در  اختالل  زندگی،  نامالیمات  اقتصادی، 
روابط با دیگران و مصرف مواد مخدر است.

نقش رسانه ها 
در محافظت این افراد

از  محافظت  در  رسانه ها  نقش  بر  جعفرزاده 
نیز  خانواده ها  گفت:  و  کرد  تأکید  افراد  این 

باید توجه کنند و مشکالت آنان را پیدا کرده 
برای  را  چندگانه ای  حفاظتی  فاکتورهای  و 
این افراد در نظر گرفته شود.وی با اشاره به 
مراجعه  روانپزشک  به  معدودی  افراد  اینکه 
دیگر  مشکالت  ایجاد  از  چون  می کنند 
خودکشی،  عوامل  از  یکی  افزود:  می ترسند، 
سابقه خودکشی در خانواده است.وی با تأکید 
بر اینکه در سازمان بهزیستی باید یک ارگان 
مجزا برای افرادی که افکار خودکشی دارند 
و یا اقدام به خودکشی کرده اند، در نظر گرفته 

شود توصیه کرد: بیمارستان زمانی که کسی با 
مسمویت دارویی و یا روش های دیگر اقدام 
به خودکشی کرده  است گزارش تهیه کند تا 
مورد حمایت قرا بگیرند. تمام ارگان ها باید با 
افراد  این  ریشه ای مشکالت  دنبال حل  هم 
کرد  اظهار  روانشناسی  متخصص  باشند.این 
یک  افراد  این  مشکالت  ریشه ای  حل  که 
تا  مردم  از  جامعه  تمام  و  است  کارگروهی 
ارگان های مختلف باید با هم همکاری کنند 
قانونی  لحاظ  از  کرد: حتی  اضافه  .جعفرزاده 
افرادی  تا  باشند  قضیه  این  پیگیر  باید  نیز 
را  او  قانون  کردند،  خودکشی  به  اقدام  که 
مجبور به مراجعه به روانپزشک و مشاور کند 
شود. گرفته  اجتماعی  معضل  یک  جلوی  تا 

وی ایجاد موقعیت های شغلی پایدارتر، بیمۀ 
و  ازدواج  زندگی،  از  مثبت  احساس  مناسب، 
رفاه بهتر برای جوانان را از عوامل بازدارنده 
امور  ارشد  دانست.کارشناس  خودکشی 
حقوقی نیز در مورد پیگیری قانونی این افراد 
به  اقدام  مواقع هنگامی که  برخی  در  گفت: 
فرد  و  باشد  نشده  مرگ  موجب  خودکشی 
باعث برهم زدن نظم جامعه و تشدد فکری 
گرفته  نظر  در  برایش  مجازاتی  باشد  شده 
تهدید  که  افرادی  با  رفتار  می شود.چگونگی 

به خودکشی کردند.

طبل های توخالی دستگاه های اجرایی 
در مبارزه با غول خودکشی

همچنین علی رضا موهبتی، معاون اجتماعی 
کارهایی  باره  در  استان  بهزیستی  کل  اداره 
که در استان در این زمینه انجام شده است، 
زمینه  این  در  که  اطالعاتی  کرد:  عنوان 
وجود دارد تنها از طریق سامانۀ 123 استان 

می باشد.
در  کرد  تصریح  بهزیستی  اجتماعی  معاون 
استان در دیگر بخش های مربوط به آسیب ها 
ولی  دارد  وجود  خوبی  همگرایی  اجتماعی 
بین  همکاری  متاسفانه  خودکشی  مورد  در 
بین  هم افزایی  به  نیاز  و  ندارد  وجود  بخشی 
می باشد.موهبتی  استان  فوریتی  خط  چهار 
بیان کرد که در سال 95  براساس گزارشات 
بین  در  خودکشی ها  بیشتر  استان   123 خط 
بوده  دبیرستان  دانش آموزان  و  خانه دار  زنان 
است و بیشتر سنین بلوغ 11 تا 21 سال را 

در برمی گیرد.
خانواده های  به  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بیشتر  کردند  خودکشی  به  اقدام  که  افرادی 
توجه شود، گفت: در مبحث خودکشی حتی 
اگر فردی که اقدام به خودکشی کرده است 
فوت شده باشد ولی بازهم باید مشاوره هایی 
شود  گرفته  نظر  در  آنان  خانواده های  برای 

چون این مشکل امکان فراگیری دارد.
را  خودکشی  بهزیستی  اجتماعی  معاون 
به  باید  اظهار کرد:  و  دانست  زلزله  همچون 
بسیاری  توجه  افراد  بین  در  آن  نشانه های 
مستعد  که  شدیم  فردی  متوجه  اگر  و  شود 
انجام این عمل است، حتما با یک مشاور در 
ارتباط بگذاریم، تا بتوان از آن جلوگیری کرد.
موهبتی به مشاوره و پیگیری بعد از اقدام به 
خودکشی افراد تأکید و افزود: کسی که یک 
بار این کار انجام دهد اگر درمان نشود حتما 

دوباره به این کار در آینده دست خواهد زد.
در   123 سامانه  معرفی  درخصوص  وی 
سازمان ها  به  که  اعتباراتی  گفت:  نیز  استان 
برای  آن  از  اندک  خیلی  می شود،  داده 
در  و  می شود  گرفته  نظر  در  تبلیغی  مسائل 
چنین  معرفی  به  می توان  کم  خیلی  حجم 

سامانه هایی پرداخت.

چگونگی رفتار با افرادی که تهدید به 
خودکشی کردند

چگونگی  مورد  در  روانشناسی  کارشناس 
شناسایی این افراد هم گفت: اگر فردی اخیراً 
حرف از مرگ و مردن می زند، رفتار وی به 
تازگی تغییر کرده، کم حرف و ساکت شده، و 
یا تهدید به خودکشی کرده است، در معرض 
خطر می باشند.وی ادامه داد باید به سخنان 
این افراد با دقت و همدلی گوش داد، فرد را 
مثبت  اقدامات  و   مسئله  روش های حل  به 
تشویق کرد و آن بخش از وجودشان را که 
کنید،  تحریک  است،  زندگی  ادامۀ  خواستار 
همچنین باید به یاد داشته باشیم که بیماری 
و   است  خودکشی  اصلی  علل  از  افسردگی 

قابل پیشگیری و درمان می باشد.
این روانشناس تأکید کرد: حتمًا این اشخاص 
را به روانپزشک یا روانشاس معرفی کنید و 
از  اگر  و  بروید  دکتر  نزد  او  با  هم  خودتان 
به  خودتان  کرد  خودداری  دکتر  به  مراجعه 
یاد  به  و  بخواهید  حل  راه  و  مراجعه  دکتر 
یک  خودکشی  از  »پیشگیری  باشید  داشته 

وظیفه همگانی است«.
در  گفتگو  مهارت  افزایش  بر  تاکید  با  وی 
با  گفت وگو  اگر  کرد:   نشان  خاطر  جامعه 
را در  تأثیر  بیشترین  باشد،  آداب خود همراه 
پدیده هایی همچون خودکشی خواهد داشت.

سومین عامل مرگ جوانان ایرانی
 

ایرانی  خودکشی سومین عامل مرگ جوانان 
توجه  بحران  و  مسأله  این  به  باید  که  است 
و  امور  ساماندهی  و  باشیم  داشته  خاصی 
ملی،  برنامه ای  عنوان  به  جوانان  مطالبات 
ارزش  موقع،  به  ازدواج  مولد،  اشتغال  تأمین 
به پسران و دختران ومعرفی  گذاری مناسب 
فردی  حقوق  به  احترام  مناسب،  الگوهای 
تمامی افراد جامعه، آموزش مهارتهای زندگی، 
و  مردان، حرفه آموزی  امنیت شغلی  برقراری 
که  هستند  عواملی  از  آن ها  توانمندی های 
جامعه  ومسئوالن  خانواده ها  توجه  مورد  باید 
قرار گیرند.خودکشی از منظر جامعه شناسان و 
رفتارشناسان اجتماعی هنگامی رخ می دهد که 
فرد از دایره نظارت اجتماعی خارج شود، این 
بلکه  به معنای زیر  نظر  بودن نیست  نظارت 
اجتماعی  جریان  در  فرد  که  است  احساسی 
شدن به دست می آورد و آن حس  مهم  بودن و 

جلب توجه  کردن از طرف جامعه است.
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یادداشت 

عید می آید ؛ 

باز هم جای پدربزرگ خالیست ...

محمود امینی راد- 
آن قديم و نديم ها، 
كودک  كه  وقتی 
بیرونمان  و  درون 
هنوز بچه سال تر از 
اين حرف ها بود و 
غم و غصه و بیكاری و گرانِی دنیا را به قوزک 
برامان  انگاری  عید  گرفتیم،  نمی  هم  پامان 
خوش تر بود. سرخوشی روزهای عید و سال 
نو، آتش بازی ها و آتش سوزاندن های شب 
چهارشنبه سوری، خريدن و پوشیدن لباس نو، 
خستگی بازارگردِی شِب عید، ُگله به ُگله ديدن 
تنگ های ماهی تلنبار شده و رقص ماهی های 
قرمز توی ظرف ها، كفش تازه، خانه تكانی ها 
و فرش شستن ها، ماراتن پايان سال و ذوق و 
شوِق عجیبی كه توی چشم كوچک و بزرگ 
موج می زد و صد البته خوراكی هايی كه فقط 
خوردنشان تا خرخره توی تعطیلی عید آخر لذت 
بود و همه و همه، يک جورهايی برامان واقعی 
تر بود. آن روزها، بی اغراق، حالمان بهتر بود ...

خانه پدری ام، دو تا پنجره بزرگ رو به حیاط 
داشت و روز اول عید و لحظه تحويل سال، 
روی  را  دستانش  كه  بود  پدربزرگ  همیشه 
قرنیِز سیمانِی قديمِی پنجره می گذاشت و يک 
جورهايی، بیقراِر آمدن بچه ها و نوه هايش بود. 
بچه بوديم ما اما، همین قدر عقلمان قد می 
داد كه حال و هوای آن چشم های خسته را 
بفهمیم. سوادمان به خواندن آن عشِق غوطه ور 
در چشم هايش می رسید. و ما، بچه هايی كه از 
شدِت خوشحالِی تحويِل سال نو، كم مانده بود 
پس بیفتیم، با سرعت نور از سر تا پايمان را نو 
نوار می كرديم و خودمان را برای دست بوسی 
به  كه  پدربزرگی  كرديم.  می  آماده  پدربزرگ 
حكم بچگی مان، گاهی بیش از حد منتظرش 
هفت  سفره  سر  كه  پدربزرگی  گذاشتیم.  می 
سین، الی قرآِن قديمی اش را باز می كرد و 
آرام قرآن می خواند و خدا می داند كه آن لحظه 
از خدا، چه ها كه نمی خواست برای بچه هايش 
... سفره هفت سین پدربزرگ، برخالف همه 
هفت سین های دنیا، انجیر و كشمش داشت. 
نُقل داشت. اصاًل تنها سفره ای بود كه باب 
دلمان بود و جايش را هیچ سفره ای برامان پر 
نمی كرد و عیدی هايی كه آن روزها و سال ها، 
َدشت اول هر سالمان بود و بركِت جیب هامان. 
به  را  دلش  هنوز  روزها،  آن  كه  هايی  جیب 
پول های تو جیبی بسیار اندک خوش كرده بود.

هر چه سنم باالتر می رود، تصوير عید و بهار 
هم دارد برايم پیچیده تر می شود. و آن عشِق 
واقعِی عید سال های نه چندان دور، دورتر و 
دست نیافتنی تر. اما بدون ترديد، هنوز هم دلم 
قرآن،  نخورده الی  تا  نوی  اسكناِس  بوی  از 
از خريدِن ماهی های قرمز سه ُدم، از شور و 
هیجان تصور رنگ های تازه بهار ذوق می كند. 
هر چه به عید نزديک تر می شويم، ضربان 
قلبم انگاری بیشتر می شود و شلوغِی جمعیت و 

هیاهوی شهر برايم عجیب تر!
توی همه اين باال و پايین های روزگار و آمدن 
سرد،  های  زمستان  و  ها  بهار  های  رفتن  و 
با  دارد  قاطِی همه شور و نشاطی كه عید  و 
خودش می آورد، يک غم و غصه ای هم توی 
دلم هست كه شايد بیشترش برمی گردد به 
خاطره باز بودن ذاتی ام! و شايد نبودن خیلی 
از آدم هايی كه يک سال و دو سال و چندين 
سال است كه ديگر در میان ما نیستند. و همین، 
دلتنگی آدم را بیشتر می كند، اين آخِر سالی ...

آدم  ترين  خوشبخت  ها  بچه  اما،  وسط  اين 
های روزگارند. يک سر و هزار سودا و بینهايت 
آرزوی محال ندارند و پاكی، آرامِش خیال و بی 
دغدغگی، از سر و رويشان می بارد. آرامشی 
كه ما، هر روز داريم غبطه اش را می خوريم. 
عموی  پسر  مهدی«،  »محمد  مثل  درست 
اين  حاِل  به  كه  ام،  ساله  هشت  نازنیِن 
می  حسودی  بدجوری  سالش  آخر  روزهای 
كنم. حالی كه شبیه عید سال های نوجوانی 
تازگی و  با همه آن شور و نشاط و  ماست. 
گويند  می  اينكه  نظرم  به  بودنش...  واقعی 
عید مال بچه هاست، به خاطر همین حس 
و حالشان است. بچه ها، هنوز بچه هستند 
و سن و اندوه هنوز در وجودشان اثر نكرده 
و برای همین، دلشان كمتر تنگ می شود. 
اما، بزرگتر ها و زن و بچه دارها، شِب عیدی، 
كردن  صوف  و  صاف  دنبال  بیفتند  بايد 
عید  خريد  و  ها  تكانی  خانه  و  ها  حساب 
 100 كیلويی  پرتقال و كیوِیِ  پیدا كردن  و 
تومان ارزانتر! شايد كه با اين گرفتاری ها 

و دغدغه ها، دلتنگی ها يادشان برود ...
عید سال 96، دارد از راه می رسد و مثل همیشه 
همه  برای  بخشايشگر،  بزرگ  خدای  از 
انسان های روی كره زمین، سالمتی و آرامش 
و طول عمر و عاقبت بخیری می خواهم ... 
از  بیشتر  امسال،  كه  بداند  هم  پدربزرگ 

سال های گذشته، جايش بین ما خالیست ...

داستان طنز

 مال نصرالدين به جنگ 
سپر  خود  با  و  بود  رفته 
ولی  بود.  برده  بزرگی 
ناگهان يكی از دشمنان 
و  زد  او  سر  بر  سنگی 

سرش را شكست. نصرالدين سپر بزرگش را 
نشان داد و گفت: ای نادان سپر به اين بزرگی 

را نمی بینی كه سنگ بر سر من می زنی ؟؟

ای نوش نزن این همه بر پیکر من نیش

عید آمد و شد مشكِل من بیشتر از پیش
ای وای از اين مايه ی بدبختی و تشويش

يک سو زده زن زيِر بغل زانوی ماتم
يک سو پسرم صاعقه در می كند از خويش

اين میوه و شیرينی و نقل و گز و آجیل
آن خواسته البسه ی نو از من درويش
اين ايل و تبارش همه عازم به شمالند
آن می رود امسال رفیقش سفر كیش
پیوسته فقط زخم زبان می زندم اين

آن می كشدم پیرهن و می َكَنَدم ريش
تا خرخره افتاده ام انگار كه در ِگل

در چنته ندارم به خدا هیچ ، كم و بیش
ای عید ، چه لوتی ُكشّی و بی رگ و نامرد
ای عید ، چه بدذاتی و بدخواه و بدانديش
بسته شده بر روی من از لطف تو شش در
هستی تو برای كسبه گرچه دو تا شیش

جز رنج برای ضعفا نیستی ای عید
ای نوش نزن اين همه بر پیكر من نیش

کم کمک قیمت آن ، قیمت جان خواهد شد

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
كاسب پیر دگر باره جوان خواهد شد !

من و تو غمزده از اين همه خرج شب عید
لیكن او صاحب يک سود كالن خواهد شد
موسم دلخوری و گیجی آن اهل حقوق
وقت بشكن زدن پیشه وران خواهد شد
حرف عیدی نزنی پیش خسیس الدوله

كه كند سكته و درخاک نهان خواهد شد
اول عید ، حقوق من و تو نفله شود
سرمان باز دچار َدوران خواهد شد

باز ذكر » چه كنم ، آی چه كنم « می گیريم
قلبمان نیز دچار ضربان خواهد شد

مخمان سوت زد از قیمت شیرينی جات
كم كمک قیمت آن ، قیمت جان خواهد شد
مرد در » خانه تكانی « شده شاگرد زنش
دم عید است و چنان رفتگران خواهد شد

از هجوم فک و فامیل فالن شهر به » ِده «
چون هتل ، خانه ی مشدی رمضان خواهد شد

* بیستایی

وقتی بچه رو ميدی دست باباش -  نرگس صادقیقاب عکس کاریکاتور بسیاری از مشکالِت کمر مربوط به دمر خوابیدن است :     طاهر شبانی

باعث می شود ماهيچه ها قادر به 
استراحت نباشند و مفاصل نتوانند 

آزاد باشند و اين منجر به احساس 
خستگی در صبح می شود.

داده نما: آوای خراسان جنوبی

آقایان به مرد بودن خود افتخار کنید ...
از اين كه مرد هستید به خود افتخار كنید چون:

های  مصاحبه  موقع  در  آقايان  شما  جنسیت   *
استخدامی به هیچ وجه مطرح نیست.

را  استفاده  بی  لوازم  از  پر  كیفی  نیست  الزم   *
دنبالتان بكشید. به  همیشه و همه جا 

و  كنید  حمام  توانید  می  دقیقه   10 مدت  ظرف   *
برای رفتن به مهمانی آماده شويد.

* همكارانتان نمی توانند اشک شما را در بیاورند.
شما  به  احدی  مجرديد،  هنوز  سالگی   34 در  اگر   *

نمی تواند ايراد بگیرد. )برخالف خانم های مظلوم(

* همیشه از نام خانوادگی شما استفاده می شود.
* مدت زمان مكالمه ی تلفنی شما حداكثر سی ثانیه است.
تنها يک ساک  ای  هفته  برای يک مسافرت يک   *

كوچک دستی نیاز داريد.
* در تمام شیشه های مربا و ترشی را خودتان باز می كنید.
يا  كاهش  به  توجهی  وجه  هیچ  به  شما  دوستان   *

افزايش وزن و جوش های صورت شما ندارند.
* رنگ اجزاء صورت شما در هر صورت طبیعی است.

مشكالت  از  بسیاری  توانید  می  گل  دسته  يک  با   *
احتمالی اطرافیان خود را خیلی راحت حل كنید.

نیست  الزم  آيد  می  شما  خانه  به  مهمان  وقتی   *
اتاقتان را مرتب كنید. )كسی از شما توقعی ندارد(

به  توانید  * بدون هديه و بدون ذره ای خجالت می 
ديدن تمام اقوام و دوستانتان

 برويد.
* می توانید آرزوی هر پست ومقامی را داشته باشید.

بطری  هر  در  بازكردن  برای  راه  بیست  حداقل   *
نوشابه داخلی يا خارجی بلد هستید.

به  را  خود  دوستان  تولد  روز  ندارد  ضرورتی  اصاًل   *
خاطر داشته باشید.

خانم ها به زن بودن خود افتخار کنید ...
از اين كه زن هستید به خود افتخار كنید چون:

سرتان  موهای  تعداد  به  نیستید  مجبور  وقت  هیچ   *
برويد خواستگاری. كافیه فقط يه »بله« كوچولو بگید.

* هیچ موجود ديگری مثل شما تا اين حد ريزبین و با 
دقت نیست كه در يک نگاه، مارک كفش زری خانم 

يا مدل موهای كبری جون را بفهمد.
* قشنگ می توانید نقش بازی كنید.

* همه مباحث را خیلی زود می گیريد.
* بزرگترين پوئن: خیالتان از بابت سربازی راحته! 

* در اماكن عمومی با خیال راحت می توانید جیغ و 

داد راه بیندازيد و كسی توان مقابله با شما رو نداره.
ببینید  را  ژولیت  و  رومئو  هم  بار  هزار  توانید  می   *
از گريه  اينكه هیچ وقت  تر  باز گريه كنید و مهم  و 

كشید. نمی  كردنتان خجالت 
* بهشتم كه زير پای امثال شماست.

* فقط شمايید كه می دانید بوی خاک باران زده در 
شب های پايیزی چقد رمانتیک است.

* پشت هر مرد موفقی هم كه زنی با ذكاوت بوده است.
* هیچ كسی نمی داند دقیقا در فكرتان چه چیزهايی  
اين  در  نیز  جهان  روانشناسی  پدر  فرويد،  گذرد.  می 

زمینه گفته است: » بزرگترين سوالی كه هرگز پاسخ 
داده نشده و من هم هرگز پاسخ آن را نیافته ام اين 

است كه يک زن دقیقًا چه می خواهد؟ « 
حاال واقعًا چه می خواهد ؟؟؟

تا از جنگ های بزرگ تاريخ جهان به خاطر  * چند 
عشق شديد مردها به جنس شما بوده است.

* نماد الهه عشق، زيبايی، جنگ و عقالنیت در يونان 
باستان به شكل يک زن است.

* الزم نیست صد تا كالس كاراته، تكواندو و غیره برويد. 
به يه چنگ و گیس كشی بسنده می كنید./ پارس ناز

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( 
به اطالع می رساند کمیته مددکاری آمادگی دارد همچون سال های گذشته 

بار دیگر با حضور مهربان و سراسر امید بخش تان شادی را به خانواده های 
نیازمند هدیه نماید. چشم انتظار مساعدت شما خواهیم بود.

)تا  95/12/15(هزینه هر سبد غذایی کامل 100/000 تومان
 و بسته حمایتی پوشاک 55/000 تومان می باشد.

شماره کارت بانک ملی: 6037991199511233
شماره حساب بانک ملی: 0105543248003

تعداد 
افراد 
تحت 
پوشش

جمعنیازمندان سادات ایتام 
27508030زن1830زن3450زن
5651495مرد280مرد650مرد

روابط عمومی بین الملل موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

درب های برقی/ بازوئی/ شیشه ای اتومات / ریلی / کرکره ای
24 ساعته حتی ایام تعطیل
09153634767 - صبوحی

خدمـات 
 سرویـس و نگهـداری

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

به یک کارگر ساده خانم و یک سالن دار خانم  با تجربه برای رستوران نیازمندیم.
خیابان ارتش ، رستوران کریم خان

سقف و سازه یوسفــی 
اجرای انواع سقف ، آالچیق و پارکینگ 

با کادر مجرب 

 بلوار فرودگاه - 09153613834
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آیه روز  

بى ترديد كسانى كه گفتند: پروردگار ما  خداست، سپس بر اين حقيقت استقامتورزيدند ، نه بيمى 
دارند و نه اندوهگين مىشوند. احقاف ، آيه 13

حدیث روز  

بهترين شماكسى هست كه دربرخوردبامردم نرمترومهربانترباشد وارزشمندترين مردم كسانى هستندکه 
باهمسرانشان مهربان وبخشنده اند حضرت زهرا)س(

بر چرخ فلك مناز كه كمرشکن است
بر رنگ لباس مناز كه آخر كفن است

 مغرور مشو كه زندگي چند روز است 
در زير زمين شاه و گدا يك رقم است

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

سطح آگاهی های تان را افزایش دهید 

فراگيری مهارت های جديد در زمينه های كاری 
و شخصى، اولين گام برای رسيدن به اعتماد نفس  
موفقيت  برای  كه  را  مهمى  های  زمينه  است. 
در آنها به اعتماد به نفس بيشتری نياز داريد، 
گذراندن  با  ها  حوزه  اين  در  سپس   بشناسيد؛ 
دوره های آموزشى گوناگون، مطالعه كتاب ها و 
حضور در فضاهای آموزشى دانش خود را افزايش 
تبادل  دهيد. شركت در كالس های مجازی و 
اطالعات با گروه های همسن و سالتان مى تواند 

برای تان لذتبخش و آسان باشند.
از  ما  نفس  به  اعتماد  آنچه گفته شد،  بر  عالوه 
موفقيت های كوچکى سرچشمه مى گيرد كه 
روزانه به دست مى آوريم و پلى مى شود برای 
اينکه دانش ما را به مرحله عمل برساند. شايد آنها 
هدف نهايى ما نباشند؛ اما هر يك در جای خود 
بسيار مهم اند. حتى يك دلگرمى ساده از طرف 
همکارتان يا تعريف و تشکر از شما به خاطر كار 
مثبتى كه انجام داده ايد، مى تواند اعتماد به نفس 

تان را بسيار افزايش دهد.
از خودتان سوال كنيد: “بدترين نتيجه چيست؟” 
بيش از اندازه مسائل را در ذهن خود پر اهميت 
جلوه ندهيد، پيش از اينکه اتفاقى بيفتد، نگران 
خوب يا بد شدن آن نباشيد. ميزان انرژی انسانها 
نامحدود است، بنابراين سعى كنيد از آن در جهت 
بنا كردن روابط موفق، ارتقای شغلى، و رسيدن به 
اهدف تان كمك بگيريد نه در راه تلف كردن اين 
انرژی آن هم برای نگرانى حول محور اتفاق هايى 

كه هنوز به وقوع نپيوسته اند. 

نزاع چهار نفر بر سر انگور

چهار نفر، با هم دوست بودند. عرب، ترك، رومى 
و ايرانى.  مردى به آنها يك دينار پول داد. ايرانى 

گفت: »انگور« بخريم و بخوريم. 
ترك  مى خواهم,  »عنب«  من  نه!  گفت:  عرب 
گفت:  رومى  بخريم.  »اُزُوم«  است  بهتر  گفت: 
توافق  به  آنها  مى خريم،  استافيل  نکنيد!  دعوا 
نرسيدند. هر چند همة آنها يك ميوه، يعنى انگور 
مى خواستند. از نادانى مشت بر هم مى زدند. زيرا 
راز و معنای نام ها را نمى دانستند. هر كدام به 

زبان خود انگور مى خواست. 
را  آنها  بود،  آنجا  زبان دان  دانای  مرد  يك  اگر 
با اين يك دينار  آشتى مى داد و مى گفت من 
خواستة همه ی شما را مى خرم، يك دينار هر 
چهار خواستة شما را بر آورده مى كند. شما دل 
شما  سخن  باشيد.  خاموش  بسپاريد،  من  به 
موجب نزاع و دعوا است، چون معنای نام ها را 
مى دانم اختالف شماها در نام است و در صورت، 

معنا و حقيقت يك چيز است.
حکايتى از مثنوی معنوی

اكثريت مردم فقط به اندازه ی پرداخت يك 
هزينه ی پيش بينى  نشده  با خط فقر فاصله 
اگر  بررسى  يك  طبق  حقيقت،  در  دارند. 
۶۲ درصد بزرگ ساالن حقوق يك ماه شان 
به  مى شوند.  بى خانمان  نکنند،  دريافت  را 
عبارت ديگر، آدم های بسياری وجود دارند 
كه درحال حاضر هيچ گونه چتر نجاتى ندارند.

۱. با دقت صورت حساب های تان
 را بررسی کنید 

آيا تاكنون با دقِت كامل صورت حساب های تان 
از  بسياری  مانند  اگر  كرده ايد؟  بررسى  را 
توجه  بدون  احتماال  باشيد،  ديگر  آدم ها 
چندانى به نرخ سود يا اشتباهات احتمالى، 
پرداخت  صورت حساب  هر  برای  را  مبلغ 
صورت حساب های تان  بررسى  با  مى كنيد. 
در  اشتباه  بروز  شويد  مطمئن  مى توانيد 
باعث  صورت حساب های تان  محاسبه ی 
به  است.  نشده  هزينه های تان  افزايش 
را  شما  صورت حساب ها  حسابرسى  عالوه، 
كردن  اضافه  با  بگيريد  ياد  مى سازد  قادر 

اعتباری تان  به پرداخت های  50 هزارتومان 
مى توانيد  پول  مقدار  چه  طوالنى مدت  در 

پس انداز كنيد.
۲. از شر هزینه های اضافه 

خالص شوید 
همه ی ما مى توانيم تصميم بگيريم چگونه 
پول های مان را خرج كنيم، و بيشتر ما حداقل 
يکى دو بار دچار اشتباهات خطير شده ايم. 
برای مثال، شايد بخواهيد هيکِل ورزشکاری 
داشته باشيد و تصميم مى گيريد ماهى يك 
بار به باشگاه برويد و مرتبا تصميم مى گيريد 
جلسات تان را بيش تر كنيد، ولى با پرداخت 
ماهيانه ی اين هزينه، اصال تصميم مالى خوبى 
نگرفته ايد. اگر خريد و استفاده از يك چيز 
برای تان ضروری نيست، بهترين تصميم اين 
است كه از شر هزينه های غيرضروری خالص 
شويد. بايد به برخى هزينه های نامعقول كه 
بيش تر  برق تان  ماهيانه ی  صورت حساب  از 
مى شود هوشمندانه نگاه كنيد. اگر هميشه 
موقِع  به  پرداخِت  يا  پول  پس انداز  در 

صورت حساب های تان دچار سختى هستيد، 
بايد تصميمات سخت بگيريد و چيزهايى را 
كه عمال به هيچ دردتان نمى خورند، كم يا به 

طور كلى حذف كنيد.
۳. با طلبکاران در مورد شرایط 
بازپرداخت دوباره مذاکره کنید 

بسياری آدم ها به اشتباه فکر مى كنند نرخ 
سود و شرايط بازپرداخت  برای شان مثل وحِى 
ُمنَزل است. در حالى كه در حقيقت هميشه 
مى توانيد طلبکاران تان را فرا بخوانيد و تصميم 
به مذاكره ی مجدد بگيريد. هرچند در برخى 
پى  در  برای تان  سودى  ترفند  اين  موارد، 
ندارد. به طور كلى، طلبکاران معموال ترجيح 
مى دهند با آدم هايى كار كنند كه هميشه 
قسط ّهای شان را به موقع مى پردازند و فقط 
برای بهبود بخشيدن به شرايط بازپرداخت ّ ها، 

در وضع قرارداد مى كنند.
۴. با دقت گزینه های تجاری تان

 را بررسی کنید 
دارند  وجود  متعددى  تجاری  گزينه های 

بازنشستگى تان  دوران  پس انداز  به  كه 
به  اقدام  از  بايد پيش  كمك مى كنند، ولى 
همه ی  دقت  با  بزرگ  سرمايه گذاری  های 
جوانب را بررسى كنيد. بازار بورس مى تواند 
باشد، ولى برخى  كامال غيرقابل پيش بينى 
سهام ها باثبات تر هستند يا احتمال بازگشت 
سريع شان بيش تر است. مطالعه ی روند بازار و 
مشاوره با كارگزار باتجربه مى تواند در اتخاذ 
تصميِم بهتر كمك تان كند. اختيارنامه های 
ديگری  مطمئن  روش های   دودويى  سهام 
هستند كه خيلى آدم ها از آنها بى اطالع اند.  
اختيارنامه های سهام دودويى اين امکان را به 
شما مى دهند نه تنها مشغول خريد و فروش 
سهام، جفت ّهای ارز، خريد و فروش كاال و 
شاخص ّهای بازار شويد، بلکه هم چنين بتوانيد 
شرايط شان  خاص  زمانِى  دوره ی  يك  در 
پيش بينى های تان  اگر  كنيد.  پيش بينى  را 
دقيق باشد، سود بسيار دلچسبى نصيب تان 
مى شود. البته در صورتى كه حدس های تان 
اشتباه از آب در آمدند، برای پيشگيری از زيان 

مالى هنگفت مى توانيد از روش های محافظت 
در برابر زيان استفاده كنيد.اينها راه مطمئنى 
برای موفقيت و به دست آوردن پول اضافه از 

حساب  پس انداز تان باشند.
۵. سرمایه گذاری های پربازده 

اوراق  به  نسبت  پربازده  سرمايه گذاری های 
خزانه با نرخ سود بسيار اندك، دارای ريسك 
بيش تری هستند، ولى به اين معنى نيست 
كنيد.  كسب  آن  از  سودى  نمى توانيد  كه 
در  كردن  ريسك  باشيد،  جوان تر  قدر  هر 
برای تان  پربازده  واقعِى  سرمايه گذاری های 
امن تر است، زيرا در صورت برخورد با ضرر و 
زيان، زماِن كافى برای بازيابى خودتان خواهيد 
داشت.لطفا دقت كنيد اين نوع سرمايه گذاری 
اندکى دارند و  برای آدم هايى كه پس انداز 
نمى خواهند همه چيزشان را سرمايه گذاری 
كنند مناسب نيست. اگر 10 تا ۲0 درصد 
پس اندازتان را در سرمايه گذاری های پربازده 
با پيشينه ی نسبتا مطمئن وارد كنيد، در آخر 
مى توانيد نسبت به راه های امن تر به سود 

بيش تری دست يابيد.

عارفانه روز

صبح ها ملودى لبخند از لحظه ها مى بارد  
لباس آرامش بپوش دست هايت را باز كن
 و رو به آسمــان حس ناب زنده بودنت

 را نفس بکش و خدا را شکر كن

زندگى خانه ايست باهزاران پنجره دلت
 را بسوی هركدام بگشايى زندگى سهم تو
 را از همانجا  مى دهد پنجره ی مهربانى

 را بگشا كه وجودت را  از آن سرشار كنى

حباب ها هميشه قربانى هوای درون 
خودشان هستند افکار امروز نقش 

مهمى در فردای تو دارند تکرار
 اشتباه ديگر اشتباه نيست انتخاب است

در صداقت عمقی است که در دریا نیست 
و در سادگی بلندایی است که در کوه نیست 
سادگی مقدمه  صداقت است و فاصله سادگی

 تا صداقت دریا دریا معرفت است
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نتشادرسرددابین15

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نصاب پرده )مرد(
برای کار در خشکشویی به صورت

 دو شیفت نیازمندیم.)حقوق توافقی(
شرایط: 

1- دارا بودن گواهینامه خودرو
2- تعهد کاری 2 ساله با ضمانت

3- مهارت در نصب پرده 
09335611664

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   09۱۵۵6۳۲009- ۳۲۳۴0۱88 مدیریت: فدائی

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

090۱۳77۲6۲6 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه کار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     323۷1354 - 323۷1355

قالیشویــی ملکــه

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

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

زمین ویالیی با متراژ 140 متر شمالی و 
جنوبی و 80 متر زیربنا و نیمه اسکلت 
واقع در حسین آباد همراه با آب و برق 

و گاز به فروش می رسد.
 )فی: 190 تومان(

 0915۷202415-09162108۷81

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نيسان، وانت 
كارگر و بارچين ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بيرجند- سجادشهر- نبش غدير 4 
با مديريت: جليل رحيم آبادى

09۱۵96۳۴0۳8 -09۱۵۵6۴۲9۵9
۳۲۴۱۴70۲

ی
ین

ضم
د ت

رص
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ص

فروش نهال عناب ، پا جوش 
تاالر درویش انار      09011251205

 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

 0915۷639200

کار خوب اتفاقی نیست

راننده پایه یک جویای کار در شرکت ها 
یا سازمان های دولتی و خصوصی

09338103945- 099035945۷۷فالحی

به 4 نفر بازاریاب حرفه ای مواد 
غذایی نیازمندیم. با حقوق ثابت باال 
+ پورسانت )2 نفر خانم - 2 نفر آقا(
 05632236186-09036314008

پروانه نظارت اینجانب محمد رضا عابدینی
 به شماره عضویت 1-39-300-1008۷ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سواری کرایه بین شهری 
 سمند مدل باال - راننده پایه 1

09153415۷04- جعفری 

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915363۷50۷- حسینی

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

09153613243 - شریفی

نقد و اقساط              نقدی تخفیف ویژه ویژه   
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
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ورزشکاران بیرجندی در مسابقات تک پرس استان
 خوش درخشیدند 

ورزشکاران بیرجندی توانستند در مسابقات تک پرس استان در 
شهرستان طبس مقام دوم تیمی را آز آن خود کنند.به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند:مسابقات 
تک پرس انتخابی تیم استان به میزبانی شهرستان طبس برگزار 
از سطح استان  با شگاه  با حضور 9  از مسابقات  شد.این دوره 
برگزار و تیم باشگاه مردان فوالدین بیرجند توانست مقام دوم 

این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

قهرمان مسابقات فوتسال لیگ استان هفته پایانی
 مشخص می شود

هفته   ، وجوانان طبس  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان  استان  اول  دسته  لیگ  فوتبال  مسابقات  سیزدهم 
جنوبی با انجام دو دیدار پیگیری شد.در حساسترین بازی هفته 
در سالن بشارت بشرویه تیم دانشگاه علمی کاربردی توانست با 
گل ثانیه های اخر بازی مهمان خود را با شکست بدرقه نماید 
و عمال قهرمانی را از تیم خوب مجموعه آموزشی مفید فردوس 
این دیدار حساس اگرچه مفید فردوس توانست دو  بگیرد.در 
گل در دقایق اولیه بازی به ثمر برساند اما شاگردان فانی موفق 
شدند نیمه اول را به تساوی بکشانند.در نیمه دوم تالشهای دو 
تیم با ثبت دو گل دیگر همراه بود تا نتیجه 3 بر 3 تا اخرین 
ثانیه ها باقی بماند اما در نهایت تیم دانشگاه علمی کاربردی 
توانست گل برتری این دیدار را به ثمر برساند تا نتیجه 4 به 
3 شود. با این برد این تیم 24 امتیازی شد و از مجموعه مفید 

فردوس با 23 امتیاز پیشی بگیرد.

رقابت های قهرمانی فوتبال ساحلی 2017 آسیا
 ایران 14، مالزی صفر

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین بازی خود از رقابتهای 
قهرمانی فوتبال ساحلی 2017 آسیا تیم مالزی میزبان این رقابت 
ها را با شکستی سنگین بدرقه کرد.تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
تیم ملی مالزی مسابقه خود برابر تیم افغانستان را با نتیجه 5 بر 
3 واگذار کرده بود در یک بازی یک طرفه با نتیجه 14 بر صفر از 
پیش رو برداشت. تیم مالزی میزبان که به نظر می رسد از ضعیف 
ترین تیم های این مسابقات بوده و آمده است تجربه اندونزی کند 
به رغم تشویق تماشاگران نتوانست کاری از پیش ببرد و تن به 
این شکست سنگین داد تا با دو شکست متوالی برابر افغانستان و 
ایران به همراه چین در ته جدول گروه اول مسابقات قرار گیرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی چین برابر بحرین تن به شکست 5 بر 
صفر داده بود نتوانست مقابل تیم افغانستان کاری از پیش ببرد و 

با نتیجه 7 بر 2 شکست خورد.

بهترین کار در زمان سوختگی

در زمان سوختگی، همه لباس های فرد 
در  و  کنید  خارج  سوخته  منطقه  از  را 
زیاد  با مقادیر  موارد سوختگی شیمیایی 
آب سرد، منطقه را شستشو دهید به هیچ 
وجه از یخ یا روغن استفاده نکنید. پوست 
از عفونت احتمالی  با یک گاز استریل  را 
محافظت کنید. همچنین با پزشک تماس 

پزشک  دستور  به  است  ممکن  بگیرید. 
بتوانید از پماد خنک کننده استفاده کنید. 
است  ممکن  پزشک  سوختگی،  به  بسته 
توصیه کند که چندین ماه در معرض نور 
آفتاب قرار نگیرید تا پوست موضع تغییر 
رنگ پیدا نکند. سوختگی شیمیایی موضع 

را با مقادیر زیادی آب شستشو دهید.

سویا بخورید!الغر شوید

محققان پی بردند که پروتئین سویا، تجمع 
افراد  کبد  در  را  گلیسریدها  تری  و  چربی 
کاهش  ای  مالحظه  قابل  میزان  به  چاق 
می دهد.درصد بسیار زیادی از افراد بدون 
داشتن هیچ عالیمی به بیماری کبد چرب 
دچار هستند. چاقی یکی از مهم ترین عوامل 
بروز این بیماری است که در برخی موارد 

به  نارسایی کبد منجر می شود. چربی در 
کبد متابولیزه می شود. در افراد چاق انتقال 
چربی ها به بافت چربی کاهش می یابد، در 
نتیجه کبد محل ذخیره و تجمع بیش از حد 
چربی می شود. تجمع چربی در بافتی غیر از 
بافت چربی، عملکرد حیاتی ارگان را به طور 

خطرناکی دچار اختالل می نماید.

این ادویه برای حافظه مفید است 

در  کاری  حافظه  افزایش  باعث  زردچوبه 
این افراد شد و همراه با دارچین باعث باقی 
ماندن حافظه و تغییر نکردن آن شده بود؛ 
به گفته محققان زردچوبه در مکانیسم های 
مختلف بیولوژیکی نقش دارد، افسردگی را 
از بین می برد و به دلیل اثرات ضد التهابی 
و آنتی اکسیدانی خواص ضد سرطانی نیز 

از  بسیاری  در  می توان  را  دارد.زردچوبه 
غذاها و نوشیدنی ها اضافه کرد و از خاصیت 
فوق العاده آن بهره برد کمی زردچوبه در 
چای معمولی اضافه کرد اما افرادی که در 
معرض خطر سنگ کلیه هستند . زردچوبه 
افزایش  را  ادرار  در  اگزالیک  اسید  سطح 

می دهد باید کمتر زردچوبه مصرف کنند.

با خواص گیاه شاه تره آشنا شوید

مي شود  باعث  شاه تره  دم کرده  خوردن 
دفع  شده اند  جمع  کبد  در  که  سمومي 
از  هفته  یک  مزاج  تقویت  براي  گردد. 
دم کرده استفاده نموده 2 هفته استراحت 
مجدداً یک هفته استفاده کنید.شاه تره از 
بین برنده سودا مي باشد عرق آن 10 صبح 
و 5 بعداظهر استفاده گردد.شاه تره صفرا را 

بعدازظهر  و  از عرق آن صبح  کم مي کند 
از سرمه  تقویت چشم  استفاده شود.براي 
برگ شاه تره استفاده کنند. دم کرده شاه تره 
اشتهاآور است. به یاد داشته باشید مصرف 
شاه تره نباید بیش از یک هفته باشد. کساني 
که بدن آن ها کهیر زده است شاه تره و سدر 

را با ماست مخلوط نموده بدن را بشویند.

عوامل زیادی وجود دارد که داروها به مدت طوالنی ذخیره 
و  سردرد  جمله  از  بیماری  هر  برای  افراد  اکثر  زیرا  شود 
سرماخوردگی از داروهای بدون نسخه پزشک به وفور استفاده 
ها  سرماخوردگی  بیشتر  که  است  درحالی  این  کنند،  می 
ویروسی است و اصال نباید برای آنها دارویی مصرف شود.این 
داروها ممکن است در موارد غیر ضروری و به شیوه نادرست 
مورد  روحی  اختالالت  به  مبتال  افراد  و  توسط کودکان  یا  و 

استفاده قرار بگیرد، اگر داروها به روش صحیح و در محل 
مناسب نگهداری نشود امکان فاسد شدن و ایجاد مسمومیت 
در اثر مصرف آنها وجود دارد.مصرف بی رویه داروها موجب 
و  بدن می شود  در  بیوتیکی  آنتی  و  دارویی  مقاومت  ایجاد 
هنگام بیماری، دیگر مصرف این داروها، پاسخگو نخواهد بود.

داروهای بدون برچسب یا دارای برچسب ناخوانا و داروهای 
جعبه  در  را  دارویی  نباید  هرگز  کرد.  معدوم  باید  را  فله ای 

داروی دیگر نگهداری کرد. داروهایی که تغییر شکل، رنگ و 
بو داده اند نیز قابل مصرف نیستند.

 قرص های ترک خورده، به هم چسبیده و یا تغییر طعم داده 
و کرم  و پماد هایی که سفت یا دو فاز شده اند و یا تغییر رنگ 
داده اند نیز نباید مورد استفاده قرار بگیرند. داروهایی که با 
تاریخ گذشته  اید و داروهای  مصرف آن دچار عوارض شده 
نشان   )EXP( اختصاری  عالمت  ساخت؛  معدوم  باید  نیز  را 

دهنده تاریخ انقضا دارو است که اغلب به صورت سال و ماه 
انتهای  در  داروها،  مقوایی  جعبه  روی  میالدی(  یا  )شمسی 
بر  ها،  کپسول  و  قرصها  بندی  بسته  آلومینیومی  های  ورقه 
روی شیشه آمپول و ویالهای تزریقی و در مورد پمادها و کرم 
هاي موضعي بر روي انتهاي تیوب پماد و کرم و یا روی جعبه 

مقوایی آنها حک شده است.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نکات نگهداری داروها در منزل 

عرق کاسنی درمانی برای کبد

کاسنی با تاثیراتش روی کبد، زمینه دفع 
را  زردی  و  کرده  فراهم  را  بدن  از  صفرا 
به  را سبک می کند،  بار کبد  و  می زداید 
تاثیرگذار برای تب  همین دلیل مسکنی 
عرق  فواید  دیگر  می شود.از  محسوب 
کاسنی این است که ملین و ادرارآور خوبی 
بوده و با خروج سموم از بدن التهاب بدن، 

تب های صفراوی، یرقان و زردی ناشی از 
را رفع، کیسه صفرا، کلیه و مثانه  گرمی 
را از سنگ پاک، التهاب معده را برطرف، 
اسید کلریدریک معده را تحریک و اشتها 
تر  تلخ  عرق  این  هرچه  می کند.  زیاد  را 
باشد فواید عرق کاسنی بیشتر است و در 

التیام امراض کبدی موثرتر است.

کشف 100رأس احشام قاچاق در طبس

داد.  خبر  قاچاق  احشام  100رأس  کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
انتظامی هنگام کنترل محورهای عبوری  سرهنگ محسن جاللیان گفت:مأموران 
به یک کامیون حامل احشام مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت 
کردند.وي افزود:مأموران در بازرسي از خودرو تعداد 100رأس گوسفند که فاقد 
مجوز از دامپزشکي بود کشف کردند.وی اظهار داشت:در این رابطه یک دستگاه 
به مراجع  قانونی  پرونده جهت سیر مراحل  با تشکیل  و دو متهم  توقیف  خودرو 
قضائی معرفی شدند.فرمانده انتظامي شهرستان طبس اظهار داشت:با توجه به این 
که بسیاري از بیماري هاي خطرناک قابل سرایت به انسان و در واقع مشترک بین 
دام و انسان است،جابجایي و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتي 

مي تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد. 

کشف سوخت قاچاق در نهبندان

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از کشف 600 لیتر 
شاهوردي  غالمرضا  داد.سرهنگ  خبر  قاچاق  سوخت 
کنترل  شهرستان،هنگام  انتظامي  گفت:مأموران  خبر 
پراید  سواري  دستگاه  یک  به  عبوري  محورهاي 
متوقف  بازرسي  جهت  را  خودرو  و  شدند  مشکوک 
کردند.وي افزود:مأموران در بازرسي ازخودرو،600لیتر 
مواد سوختي قاچاق از نوع نفت سفید کشف کردند.

متهم  رابطه  این  کرد:در  تصریح  شاهوردي  سرهنگ 
دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني 

به مراجع قضائي معرفي شد.

49کیلو تریاك  از یک دستگاه کامیون کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 49کیلو و600گرم تریاک خبر داد. سرهنگ 
آبادشهرستان”بیرجند”هنگام  علي  بازرسي  و  ایست  داشت:مأموران  اظهار  کاهني  حسن 
کنترل محورهاي عبوري به یک دستگاه کامیون مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف 
کردند.وي اظهار داشت:مأموران در بازرسي از خودرو 49کیلو و600گرم تریاک که به طرز 
ماهرانه اي جاساز شده بود کشف کردند.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر  استان افزود:در 
این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و دو متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.سرهنگ کاهني خاطر نشان کرد:مبارزه با پدیده شوم 
مواد مخدر با جدیت از سوي پلیس دنبال مي شود و با توجه به نقش بي بدیل شهروندان 
در دستاوردهاي پلیس،ضروري است همکاري آنان در این زمینه،بیش از گذشته با مأموران 

تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکي را از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     
32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل

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

کلیه کارتهای اعتباری در پارچه سرای منصور برادران پذیرفته می شود 
میدان امام - داخل بازار - نبش کوچه اول  05632231546-09151600150

پیکان وانت مدل 89 تا 92  تمیز 
ترجیحًا دو گانه خریداریم. 

09335611664

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 

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

بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم 
و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز کنیم.
مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست 
همانند سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری - 1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(
تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری
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رای نمایندگان مجلس به کاهش درآمد 

مالیاتی استان

مالیی-پیرو خبر احتمال کاهش 40میلیارد تومانی 
درآمد استان در مجلس با نظرافضلی نماینده مردم 
عنوان  وی  که  کردیم  گفتگو  سربیشه  و  نهبندان 
کرد: دولت خروجی از استان ها را در الیحه 96 زیاده 
کرده بود که با اعتراض نمایندگان مردم در مجلس 
مواجه شد.وی با بیان اینکه بیشترین درآمد استان ما 
اخذ مالیات از مردم است افزود: امسال درآمد استان 
283میلیارد تومان تعیین شده بوده که با رایزنی ما در 
کمیسیون تلفیق مجلس آن را به 244میلیارد تومان 
کاهش یافت که خوشبختانه دیروز با 144 رای مثبت 
، 46 رای منفی و الباقی ممتنعه رای آورد.افضلی از 
افزایش بودجه استان در سال آینده به مبلغ744میلیارد 
تومان خبر داد و بیان کرد:ردیف اعتبار تملک و دارایی 
متوازن  استفاده  قانون  اعتبارات  98میلیارد،  استان 
از امکانات کشور 281میلیارد و 300میلیون ،ردیف 
حاصل 2درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی 
153میلیارد و 907میلیون ، ردیف اعتباری شاخص 
های توسعه استان ها 105میلیارد و 666میلیون ، 
ردیف اعتباری 27صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده 
19میلیارد و 332میلیون و اعتبارات ویژه استان ها 

85میلیارد و 500میلیون تومان است.

در هفته درختکاری 20 هزار نهال 
در بیرجند کاشت می شود

با  گذشته   روز  درختکاری   روز  مراسم  کاری- 
مسئوالن  از  جمعی  و  شهردار  استاندار،  حضور 

دستگاههای اجرایی  در  بلوار صنعت و معدن سایت 
اداری برگزار شد.استاندار در این مراسم عنوان کرد: 
اهمیت دادن به فضای سبز خیلی مهم است  و هرفرد 
در جامعه اگر یک درخت ونهال بکارد باید در رشد 
ونگهداری آن کوشا باشد .پرویزی با بیان این که در 
کالن شهرها باغات هم  جزو فضای سبز محسوب 
می شود تصریح کرد: نگهداری و حفاظت از محیط 
زیست و درختکاری وظیفه همه مردم است.شهردار 
بیرجند هم  بیان کرد: سعی شده کاشت درخت کاج 
را در شهر به صفر برسانیم و درختان سرو، اقاقیا، 
شود. آن  جایگزین  گنجشک  زبان  و  تلخ  زیتون 
عباسعلی مدیح خاطر نشان کرد: خوشبختانه اکنون  
تفکیک 70 درصدی آبیاری فضای سبز بیرجند از آب 
شرب صورت گرفته و تا پایان سال 96 این رقم به 
90 درصد خواهد رسید.وی افزود: در زمان حاضر 70 
درصد آبیاری فضای سبز از آب شرب جدا شده است.

مجتبی انصاری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری بیرجند نیز در این مراسم عنوان کرد: 
جمعیت شش هزار نفری سایت اداری و  نبود فضای 
سبز در این منطقه دلیل انتخاب این محل برای روز 
درختکاری بود تا  در آینده این محل تبدیل به فضای 
سبز شود.وی ادامه داد: در هفته درخت کاری 20 
هزار نهال در شهر کاشته خواهد شد که برای این 

محل 250 نهال پیش بینی شده است.

جلسه انجمن ادبی کتابخانه 9 دی با حضور 
نویسنده حوزه کودک برگزار شد

کتابخانه  ادبی  انجمن  جلسه  غالمی-اولین 
از  با حضور صمدی، یکی  بیرجند  عمومی 9 دی 

نویسندگان حوزه کتاب کودک استان برگزار شد.

۱7۵ هزار مترمکعب آب در سازه های 
آبخیزداری درمیان ذخیره شده است

اینکه  بیان  با  درمیان  طبیعی  تسنیم-مدیرمنابع 
گفت:175هزار  دارد  آبخیزداری  شهرستان100سازه 
مترمکعب آب در سازه های درمیان ذخیره شده است.

گرامیداشت روز درختکاری در شرکت گاز 
استان خراسان جنوبی

بمناسبت گرامیداشت 15 اسفند روز درخت کاری 
 ، مدیرعامل  حضور  با  طبیعی  منابع  هفته  آغاز  و 

جمعي از مسئوالن شرکت گاز استان چند اصله نهال 
در محل ساختمان مرکزي این شرکت کاشته شد.

درآمدهای امالک بنیاد مستضعفان در 
استان هزینه خواهد شد

دادرس مقدم-استاندار در دیدار جمعی از اعضای 
شورای شهر بیرجند ، با بیان این مطلب، افزود: در 
رایزنی با آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان 

مقرر شد در آمدهای حاصل از امالک و موسسات 
شود. هزینه  منطقه  همین   در  استان  ربط   ذی 

فرزان،  طرح  نظیر  مباحثی  ادامه،  در  پرویزی، 
موزه  و  موسوی  امالک  به  موسوم  های  زمین 
دفاع مقدس را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: 
از ظرفیت کمیسیون ماده 5 در اصالح طرح های 
جامع و تفصیلی شهر بیرجند استفاده شده و بگونه 
معضالت  و  مشکالت  تا  شود  ریزی  برنامه  ای 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود در شهر از 
سوی مسئولین ذی ربط مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار، با اشاره به دو برابر شدن کمک دولت به 
شهرداری های استان در ماه های گذشته، گفت: با 
توجه به مسائل و مشکالت عدیده مهرشهر از جمله 
آسفالت معابر، مساعدت الزم در خصوص تامین قیر 
مورد نیاز برای انجام این طرح از طریق استانداری 
صورت خواهد گرفت.وی موضوع جابجایی صنوف 
و  دانست  حیاتی  را  بیرجند  در  آالینده  و  مزاحم 
اضافه کرد:  توجه به اهمیت امر نیاز است جلسات 
این  که  حالیست  در  این  برگزار شود؛  تخصصی  
آماگی وجود دارد تا توافقات الزم را برای حل این 

معضل به انجام برسانیم.

در نامگذاری روز بیرجند از نظرات مردم 
و نخبگان استفاده شود

شورای  جلسه  در  مقدم-استاندار  دادرس 

پیشنهاد  خصوص  در  استان  عمومی  فرهنگ 
ملی  روز  عنوان  به  ماه  دی   21 نامگذاری 
باید  زمینه  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  بیرجند 
دانشگاهیان  مرجع،  های  گروه  نخبگان،  نظرات 
در  مردم  نظرات  از  حتی  و  شهدا  ای  خانواده   ،
شود. استفاده  حتمًا  عمومی  فراخوان  یک  قالب 
پرویزی، نامگذاری روز 21 دی ماه به عنوان روز 
ملی بیرجند را کاری مناسب و در خور دانست و 
تصریح کرد: در این زمینه تمامی جوانب و زمینه 
بتوان  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  کاری  های 
خراسان  و  بیرجند  متمایز  وجوه  و  ها  ظرفیت 
جنوبی را به خوبی به منصه ظهور رسانده و آن 
مکلف  افزود: شهرداری  استاندار  کرد.  معرفی  را 
است از طریق مزایده نسبت به واگذاری فضاهای 
تبلیغاتی اقدام کند و با تعامل می توان در زمینه 
محتوایی از تابلوهای  شهری نهایت استفاده را بر 

اساس نیاز و اقتضائات روز بهره برد.

بیمارستان رازی و مرکز رادیوتراپی و 
آنکولوژی ایران مهر افتتاح می شوند

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  حسینی- 
استان  به  پروژه  چند  افتتاح  برای  امروز  پزشکی 
سفر می کند. دکتر سید حسن هاشمی در ابتدای 
حضور خود در بیرجند برای ادای احترام به مقام 
دانشگاه  گمنام  شهدای  مزار  در  شهدا  واالی 
 9:45 ساعت  ادامه  در  وی  کند.  می  پیدا  حضور 
آنکولوژی  و  رادیوتراپی  مرکز  و  رازی  بیمارستان 
کند.  می  افتتاح  را  استان  مرکز  در  مهر  ایران 
بهداشت،  این مراسم وزیر  به ذکر است در  الزم 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
استان،  نمایندگان  مجمع  رئیس  بیرجند،  درمانی 
استاندار، امام جمعه بیرجند و نماینده مجمع خیران 
بهداشت  وزیر  کرد.  خواهند  سخنرانی  سالمت 
همچنین   برای افتتاح اورژانس بیمارستان قائن 
به این  شهرستان  خواهد  رفت. گفتنی است مرکز 
یک  بیرجند  مهر  ایران  آنکولوژی  و  رادیوتراپی 
بیماران  درمان  برای  تخصصی  فوق  بیمارستان 
رادیوتراپی،  بخش  چهار  در  که  است  سرطانی 
و  درمانی  شیمی  بستری  درمانی،  شیمی  تزریق 
ارائه می دهد. شایان ذکر  سلول درمانی خدمات 
است دیروز صبح اتاق عمل بیمارستان رازی افتتاح 
انجام شد. با موفقیت  اتاق  این  اولین عمل در  و 

تسهیالت نوروزی مرکز بیماری های خاص 
استان برای بیماران هموفیلی و تاالسمی

حسینی- مسئول مرکز جامع بیماری های خاص 
استان درباره تمهیدات وزارت بهداشت برای بیماران 
هموفیلی و تاالسمی در ایام تعطیالت نوروز، عنوان 
کرد: در تعطیالت نوروز امسال هم مانند سال های 
برنامه هایی داریم.  بیماران هموفیلی  برای  گذشته 
دهقان با بیان این که فاکتورها را به میزان 20 درصد 
افزایش می دهیم ادامه داد: همچنین اعالم کردیم 
که اگر در ایام نوروز مشکلی برای بیماران هموفیلی 
ایجاد شد، مراکز بیمارستانی  پذیرای آنها باشند. وی 
از فعال بودن 11 مرکز دیالیز در ایام نوروز خبر داد 
و افزود: بیماران باید قبل از اعزام وقت بگیرند تا 
مشکلی بوجود نیاید. و وقتی به شهر دیگری سفر 
می کنند، مراکز هموفیلی آن شهر را شناسایی کنند.

سواالت بی جواب در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان؛

متولی کودکان کار کیست؟
مالیی-چهارمین جلسه شورای پیشگیری از 
وقوع جرم استان به ریاست  معاون پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری  با حضور تعدادی از 
کارشناسان دستگاه های اجرایی، یک مدیرکل 
در  انتظامی  نیروی  پیگیری  پلیس  رئیس  و 
شد.وحدانی  برگزار  ظهر  12:30دقیقه  ساعت 
با  وقوع جرم  از  پیشگیری  رئیس شورای  نیا 
قرائت سه دستور کار ویژه این جلسه مبنی بر 
بررسی پدیده کودکان کار و خیابانی ، پل های 
عابرپیاده و چهارشنبه آخر سال عنوان کرد و 
حقیقت  اذعان  خیابانی  و  کار  افزود:کودکان 
تلخی است که در مرکز استان شاهدآن هستیم  
را  کودکان  کار  علت  و  وضع  باید  داد:  ادامه 
همدلی  به  نیاز  آن  برای  و  کنیم  شناسایی 
مسئوالن است.وی از شناسایی فردی که این 

کودکان را ساماندهی می کند هم خبر داد . 

پل های عابر پیاده یک نفره !
 وی ازوجود پل های عابر پیاده بی مصرف 
در شهر که ابزار سواستفاده هایی شده  انتقاد 
کرد  و افزود:   شاهد اتفاقات خوبی در این 
پل ها نبوده ایم که مسئوالن امر باید پاسخگو 
باشند.رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم به 
برهم زنندگان نظم ، امنیت عمومی هم هشدار 
داد که:با کسانی که در چهار شنبه آخر سال 
برخورد  شوند   دیگران  اذیت  و  آزار  موجب 
خواهد شد و تاپایان عید میهمان ما خواهند بود.

این مقام مسئول گزارشات و خبرهای رسانه ها 
درباره کودکان کار و خیابانی را شوکی برای 
مدیران دانست و عنوان کرد:ورود رسانه ها به 
این موضوع برای حل مسئله بوده است که باید 

با همفکری انجام شود. 

کودکان کار 
در حاشیه میز کاری مسئوالن 

نیروی  پیشگیری  پلیس  رئیس  ادامه  در 
انتظامی نیز  بیان کرد: قانون در مورد کودکان 
بعضی  اماظاهرا  دارد  خیابانی صراحت  و  کار 
این  که  ندارند  اشراف  قوانین  بر  سازمانها  از 
 موضوع را مانند توپی به یکدیگر پاس می کنند.
 ”شجاعی نسب” در باره چهارشنبه آخرسال هم 
بیان کرد: جمع آوری الستیک های فرسوده 
همکاری  به  نیاز  ها  آپاراتی  جلو  و  شهر  در 
نیروی  اینکه  بیان  با  دارد.وی  شهرداری 
انتظامی آمادگی کامل برای برخوردبا متخلفان   
را دارد خاطرنشان کرد: تبلیغات در شهر و نکات 
باید  سوری  چهارشنبه  خطرات  از  پیشگیری 
انجام شود. در حاشیه: آیین نامه کودکان کار 
متکدی با کودکان کار و خیابانی متفاوت است.
در این جلسه رئیس مرکز متکدیان شهرداری 
بیرجند از شناسایی 40کودک متکدی ایرانی و 
20کودک افغانستانی در شهر خبرداد و عنوان 
کرد: آیین نامه های جداگانه ای برای رسیدگی 
ما  که  دارد  وجود  خیابانی   کارو  کودکان  به 

نمی توانیم به ان ورود کنیم.وی با اشاره به 
اینکه برای ریشه یابی و علت کار کودک با 
خانواده های آنها دیدار و از محل زندگیشان 
بازدید کردیم.  بیان کرد: با همکاری کمیته 
خوبی  اقتصادی  وضع  که   را  آنهایی  امداد 
گفته  گرفتند.به  قرار  پوشش  تحت  نداشتند 
وی   شهرداری در 7 بهمن امسال مکانی برای 
نگهداری متکدیان به بهزیستی معرفی کرده 
است که مقررشده بود که برای بازدید از این 

مکان برویم که هنوز محقق نشده است.

مواد مخدر  با  مبارزه  داغ دل شورای 
استان تازه شد 

مواد  با  مبارزه  شورای  نماینده  “نعمتی” 
دستگاه های  از  انتقاد  و  با گالیه  مخدر هم 
اجرایی  مسئولیت این شورا را  نظارت ونه کار 
اجرایی دانست است و افزود :متاسفانه بعضی از 
دستگاهها کودک معتاد را به بیمارستان تحویل 
می دهند و آنها را در بیمارستان رها می کنند و 
وقتی می گوییم بروید آنها را تحویل بگیرد می 
گویند پس از  درمان مسئولیتش باما نیست.وی 
افزود: در گذشته سهم هر کودک معتاد 80هزار 
تومان بود که پوشش بیمه ای لغو شد و هر 
کودک که به اصطالح درمان می شود 65روز 
در بیمارستان می ماند و ما باید به ازای هر روز 
250هزار تومان بپردازیم اما با این وجود کودک 

درمان نمی شود.!

 / دفع  نه  کنید  جذب  را  کار  کودکان 
بسته حمایتی ارائه دهید

“هاشمی “مدیرکل جدید زندان ها ، اقدامات 
از  این جلسه  نیزدر  استان  مراقبتی  و  تامینی 
کودک  مشکل  حل  درباره  پژوهش  راهکار 
کار و خیابانی گفت و افزود: این گونه اقشار 
باید شناسنامه محرمانه یا غیرمحرمانه داشته 
باشند.وی از حاضران درخواست کرد تا برای 
هر یک از کودکان بسته حمایتی تهیه کنند 
و یادآورشد: در کانون اصالح و تربیت ما همه 
چیز مشکل مالی نیست و خیلی از کودکانی که 
مجرم هستند نیازهای معنوی و فرهنگی دارند.

مدیرکل زندان ها تاکید کرد: کودکان را جذب 
کنید نه دفع و باید از آنها بعداز خروج از مراکز 
نگهداری مراقبت شود مانند: زندانی ها تا دوباره 

به محل جرم نروند.  

در حاشیه دوم :رسانه ها استفاده از پل 
عابر پیاده را فرهنگ سازی کنند!

نیز  بیرجند  آتشنشانی  مدیرعامل  میرزایی 
آمادگی خود را برای چهارشنبه آخر سال اعالم 
کرد و یادآورشد: جشنواره خانه تکانی به همت 
شهرداری  برگزار خواهد شد.  وی آمارهایی از 
چگونگی حضور اتشنشانی در چهارشنبه آخر 
سال ارائه کرد اما افزود: تافرمانداری تایید نکند 
اجازه رسانه کردن آن را نداریم.در این جلسه 

اعتراضی مبنی بر چه فکری در پشت احداث 
پل های عابر پیاده است چون تبلیغات روی 
آن حواس راننده  را پرت می کند و معلوم هم 
نیست در پشت تابلوها چه می گذرد! مطرح شد 
که میرزایی رئیس اتشنشانی بیرجندو رئیس اداره 
حقوقی شهرداری عنوان کرد: هر پلی که احداث 
می شود به درخواست مردم و نظر شورای شهر 
است.وی با اشاره به اینکه هیچ کار شهرداری 
سلیقه ای نیست افزود: اگر کسی از پل عابر 
پیاده استفاده نمی کند مشکل شهرداری نیست 

و رسانه ها باید فرهنگ سازی کنند. 

حاشیه سوم:سوال بی پاسخ !
چه ارگانی متولی آسیب های

 اجتماعی است؟
وحدانی نیا رئیس شورای پیشگیری از وقوع 
جرم  خطاب به حاضران  گفت :هدف از تشکیل 
این جلسه این است که ببینیم چه دستگاهی باید 
کودکان کار و خیابانی را جمع اوری و رسیدگی 
ماند.!  پاسخ  این سوال بی  کند؟ که متاسفانه 
موازی کاری برخی کارگروه ها و شورای هایی 
که در این باره فعالیت می کنند مشهود بود از 
دیگر سو اما از معاونت خدمات شهری،سازمان 
بهزیستی که از متولیان امر هستند کسی برای 
ساعت  جلسه  حضورنداشت.این  پاسخگویی 
14:15 دقیقه بدون مصوبه و مشخص شدن 

تولیت آسیب های اجتماعی به اتمام رسید.

 آمار کارگران ساختمانی بیمه شده در استان به ۱۲هزار نفر رسید

مهر- مدیرکل تأمین اجتماعی استان آمار کارگران ساختمانی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی را 12 هزار و 720 نفر عنوان 
کرد. درویشی اظهارکرد: آمار کارگران ساختمانی بیمه شده استان 12 هزار و 720 نفر است. وی ادامه داد: طرح بیمه کارگران 

ساختمانی از تیر ماه سال 89 در کشور اجرایی شده که با توجه به قانون، افرادی واجد شرایط استفاده از این بیمه هستند.

سیاه نمایی در آمارها دلیل راه اندازی دبیرخانه علمی آسیب اجتماعی
آسیب های  علمی  دبیرخانه  قاسمی- 
و  اعضا  حضور  با  گذشته  روز  اجتماعی 
اجتماعی  و  فرهنگی  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری و رئیس جهاد دانشگاهی در محل 
به صورت  دانشگاهی خراسان جنوبی  جهاد 
رسمی آغاز به کار کرد.مدیرکل امور فرهنگی 
این  راه اندازی   دلیل  استانداری  اجتماعی  و 
دبیرخانه را نیاز به انسجام کامل بین سازمانی 
و  متناقض  آمارهای  ارائه  افزود:  و  دانست 
سیاه نمایی که در حوزه آسیب های اجتماعی 
در استان منتشر شده بود، دلیل اصلی آن بود.
آنچه  که  کرد  تصریح  محمودی  عصمت 

رفع  شد،  خواهد  پیگیری  دبیرخانه  این  در 
باره  در  رهبری  معظم  مقام  دغدغه های 
بیان  با  می باشد.وی  اجتماعی  آسیب های 
توسط  تنها  اجتماعی  آسیب های  رفع  اینکه 
یک سازمان نمی تواند انجام شود، اظهار کرد: 
رفع آن به گونۀ دستورپذیری و فرمانپذیری 
رفتار  تغییر  باید  و  نمی باشد  امکان پذیر  هم 
و نگرشی صورت گیرد که مبتنی برشناخت 
صحیح  آموزش  باید  مورد  این  در  و  باشد 
انجام شود و انتقال مطالب به مخاطب هم 
درست باشد و به همگرایی و هم افزایی بین 

سازمانی توجه شود.

هدفمند کردن فعالیت های پژوهشی
هرچند  اینکه  به  اشاره  با  محمودی 
به  نسبت  استان  در  اجتماعی  آسیب های 
می باشد،  مطلوب  وضع  در  استان ها  سایر 
فرهنگی،  سابقه  به  توجه  با  ولی  افزود: 
همین  استان  مردم  خانوادگی  و  اجتماعی 
اینکه  بر  با تأکید  مقدار هم زیاد است. وی 
در رفع آسیب های اجتماعی مشارکت مردم 
خیلی مهم است، عنوان کرد که بخش اصلی 
باز  خانواده  به  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
می گردد و اکنون بیشتر آسیب ها تأثیر خود 
از  درصدی  حتی  و  می گذارد  والدین  بر  را 

طالق ها به فضای مجازی بازمی گردد.

نیاز به اصالح روش ها در مبارزه با 
آسیب های اجتماعی

رئیس جهاد دانشگاهی نیز با بیان اینکه 
وجود  به  روزه  یک  اجتماعی  آسیب های 
نخواهد  بین  از  هم  روزه  یک  و  نیامده 
روش های  اصالح  به  نیاز  ما  گفت:  رفت، 
نوآوری  و  جدید  روش های  ابداع  و  موجود 
اهداف  داریم.جالل  الدین صادقی    مستمر 
روند  از  پیشگیری  را  دبیرخانه  این  اصلی 
مدیریت  اجتماعی،  آسیب های  رشد  روبه 

با  مرتبط  علمی  و  پژوهشی  فعالیت های 
برگزاری  و  فعالیتها  تمام  تجمیع  و  آسیبها 
این  در  تخصصی  نشستهای  و  سمینارها 
در  اگر  کرد:  اضافه  دانست.صادقی  زمینه 
این دبیرخانه دنبال ظهور طرح ها، روش ها 
و ایده های نو برای مشارکت بین سازمانی 
هستیم باید آفرینشی با توجه به پژوهش و 
اکنون  نیازهای  و  گیرد  صورت  علمی  کار 
تحقیقات  و  کرد  بندی  اولویت  را  جامعه 
انجام شود  اجتماعی در بستر علمی  آسیب 

تا بتوان  تغییری ایجاد کرد.
)Ava.news18@gmail.com(

اصالحیه: در خبر شورای شهر درج شده در 15 اسفند 
روزنامه آوای خراسان جنوبی، به نقل از حسینی مدیر 
کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه یک  آمده است 
»وضع نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد نسبت 
به سال های قبل بسیار بدتر شده است« که اصالح 
می گردد. به گفته وی ))فقر نسبت به سال های قبل 

پیشرفته تر و پیچیده تر شده است((.

تصویب550ریال سودبه ازای هر سهم کویر تایر  منتهی به 30آذر95        
شرکت  سالیانه  عادي  عمومي  مجمع  در 
کویرتایر، سهامداران عملکرد سال مالي منتهي 
عمومي  کردند.مجمع  تصویب  30آذررا   به 
عادي سالیانه شرکت کویرتایر دیروز با حضور 
محل  در  درصد(   89/7( سهامداران  اکثریت 
مجتمع فرهنگي پیامبراعظم )ص( برگزار شد 
از گروه  . حمیدرضا بهزادی پور به نمایندگي 
مدیریت سرمایه گذاري امید،ریاست جلسه را 
بر عهده داشت و  فرید محمدی و   شهرام 
زینلي  ناظران و  مهندس  به عنوان  بابالویان 
انتخاب شدند.همچنین  جلسه  دبیر  عنوان  به 
سازمان  نماینده  عنوان  به  علیخانی  سیدرضا 

بورس و اوراق بهادار در این جلسه حضور داشت.
مدیر عامل شرکت کویرتایر با اشاره به اینکه 
کویرتایر از جمله شرکتهاي پیشرو و پیشگام 
درصنعت تایرکشور است، گزارش هیئت مدیره 
براي سال مالي منتهي به30 آذرسال 1395 را 
به اعضاي مجمع عمومي ارائه کرد. زینلی در 
این گزارش ضمن اشاره به عملکرد شرکت طي 
سال گذشته، به تداوم روند مطلوب تولید بدون 
وقفه و فروش مداوم علیرغم تمام مشکالت و 
چالش ها اشاره کرد و با مقایسه عملکرد سـال 
مـالي مورد گزارش با سال مالي قبل ، عملکرد 
مطلوب شرکت را به استحضار سهامداران رساند.

وی از تولید تایرسبزبرای نخستین باردرکشور با 
ویژگیهای منحصر به فرد خبرداد وگفت:کاهش 
زیست،  محیط  با  سازگاری  سوخت،  مصرف 
کارکرد طوالنی مدت از جمله مزایای این تایر 
پرس  دستگاه   6 ساخت  به  است.مدیرعامل 
پخت تایر برای نخستین بار  در کشور با صرفه 
جویی4میلیارد ریال برای هردستگاه را از دیگر 
افتخارات وموفقیت های حاصل شده در این 
شرکت برشمرد. وی از تولید 6 طرح و سایز تایر 
رادیال جدید تا پایان شهریور سال آینده خبرداد و 
بیان کرد:20 میلیون دالر از منابع داخلی شرکت 
برای اجرای طرح های کوتاه مدت  در حال 

سرمایه گذاری است.پس از قرائت گزارش هیئت 
حسابرس  نماینده  عامل،  مدیر  توسط  مدیره 
مستقل و بازرس قانوني گزارش خود را براي 
سال مالي منتهي به 30 آذر 95 قرائت کرد و 
اعالم کرد: عملکرد مالي کویرتایر از تمام جنبه 
هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري به 
نحو مطلوب مي باشد.در نهایت مجمع عمومي 
عادي سالیانه صورتهاي مالي شرکت براي سال 
مالي منتهي به30 آذر، اعم از ترازنامه، صورت 
سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد را به اتفاق 
آراء تصویب و با تقسیم550 ریال سود به ازاي هر 
سهم موافقت کرد که با رضایتمندي سهامداران 

جزء همراه بود.رئیس مجمع از زحمات مدیرعامل 
و هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت بابت 
دستاوردهاي کسب شده و عملکرد قابل توجه 
آنان تقدیر کرد .همچنین روزنامه اطالعات به 
عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهي 

هاي شرکت انتخاب گردید.

بزرگترین سفره قروت بیرجندی در تهران
نمایشگاه  اسفند    13   - کاری   - عبدی 
سوغات ، صنایع دستی و دستاوردهای استان 
انجمن  و  گلدانی  محسن  محمد  همت  با 
بیرجندیهای مقیم پایتخت برگزار و همچنین 
کشک  )سفره  جهان  بنفش  خوان  بزرگترین 
بیرجندی( در مجتمع نگین تهران گسترانیده 
شد .  گلدانی  از بانی های جلسه   خاطر نشان 
کرد: تولیدات موسسه های حضرت رسول )ص(  
)کارگاه حمایتی دستان پرتوان( ، مهر ماندگار 
و   توانبخشی علی اکبر)ع(  نیز  برای  فروش 
در نمایشگاه عرضه شده  است   .به گفته وی  
یکی  از اهداف برگزاری این نمایشگاه امکان 

تهران  در  دایمی  فروشگاه  اندازی  راه  سنجی 
برای صادرات برخی از کاالها  استان و   برای 

عرضه در بازارهای خارجی می باشد.

زعفران چرا خام صادر می شود؟
همچنین در این جلسه معاون پارک  علم 
محصوالت  درباره   البرز  استان  فناوری  و 
فروشی  خام  از  جلوگیری   ، استان  راهبردی 
افزود:   و فن آوری آن صحبت کرد. سعیدی 
زعفرانی که 95درصد آن در خراسان جنوبی 
تولید می شود  چرا به صورت خام کیلویی پنج 
میلیون به اسپانیا صادر می شود و اسپانیا  آن 

راکیلویی بیست و هشت میلیون به دنیا صادر 
می کند؟وی اظهار امیدواری کرد : محصوالت 
اقتصادی استان بهتر از شرایط فعلی صادر شود.

دکتر ناهید بنی اقبال  نویسنده و استاد دانشگاه 
این  برپایی  در  گلدانی  از  تشکر  ضمن  نیز 
نمایشگاه بیان کرد: امیدوارم  که سود حاصل 
از این نمایشگاه به دست نیازمندان برسد.شایان 
ذکر است بازدید از این نمایشگاه تا بیست و 
پنجم اسفند در مجتمع نگین تهران ادامه دارد و 
بازدید کنندگان می توانند ملزومات سال جدید 
و  بیرجند  ، سوغات  محلی  شیرینی  جمله  از 

صنایع دستی را خریداری کنند.

ساییدن کشک 
توسط بانوی بیرجندی

در حاشیه ، خرید سوغات و صنایع دستی 
بود.  ستودنی  ایتام  به  کمک  برای  بیرجند 
بانوی  توسط  کشک  ساییدن  همچنین 
جالب  و  بارز  نکات  از  ترابی  خانم  بیرجندی 
بنفش  غذای   تنها  بود.  مراسم  این  توجه 
دنیا، قروت، همراه با اشعار زیبای بومی استاد 
ابراهیم اشراقی با لهجه ی شیرین خود، حال  
بسیارخوشی به مراسم داده بود.صادق نازی نژاد 
بنیانگذار صنعت سبز خاورمیانه درباره  محصول 
از  جدیدی به نام نازوت و ثبت اختراع بیش 

دوازده محصول وابسته صحبت کرد. وی افزود:  
در این راه دشواریهای زیادی وجود داشته و دارد 
که کمک مسئوالن و دست اندر کاران را می 
طلبد.وی خاطر نشان کرد: این محصولی که 
در تمام دنیا فقط در دو ایالت آریزونا در آمریکا 
و در کویر خراسان جنوبی یافت می شود، برای 
بزرگی  جهش  استان  ی  توسعه  و  پیشرفت 
است، ولی متاسفانه دستانی که کمک کنند و 
بار سنگین را از  شانه های من بعنوان تنها 
فرد این مجموعه بردارند وجود ندارد.  مراسم 
کف زنی از دیگر موارد چشمگیر و پر طرفدار 

نمایشگاه بود.

با نزدیک شدن به ایام نوروز، مانور سالمت استان برگزار شد
زاده  مهدی  گذشته  روز  قوسی-صبح 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
همه  کرد:  اظهار  نورزی  طرح سالمت  باره 
ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش 
مسافرت ها طرح سالمت نوروزی در سراسر 
طرح  این  از  هدف  شود.  می  اجرا  کشور 
حفظ سالمت مسافران، کنترل و پیشگیری 
بیماری های منتقل شده از آب و غذا است. 

وی ادامه داد: امسال این طرح از 1 اسفند تا 
15 فروردین 1396 با مشارکت 12 بازرس 
در قالب 26 تیم اجرا می شود. این بازرسان 
رستوران  مانند  حساس  اماکن  از  بازدید  به 
ها، اغذیه فروشی ها، هتل ها، مهمان پذیر 
ها، حسینیه ها، تاسیسات آبرسانی، سرویس 
نوعی  به  که  مکانی  هر  و  بهداشتی  های 
اقدام  است،  ارتباط  در  مسافران  سالمت  با 

 190 تلفن  کرد:  اضافه  وی  کرد.  خواهند 
است  مردم  اختیار  در  شکایات  طرح  برای 
گزارش  موارد  به  ساعت   24 در  حداکثر  و 
معاون  گفته  به  شد.  خواهد  رسیدگی  شده 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی   از ابتدای 
مرکز   4356 تعداد  از  امروز    تا  طرح  این 
و  مرکز   1940 غذایی،  مواد  توزیع  و  تهیه 
از تعداد 3654 مکان عمومی، 796 مرکز و 

از 115 مکان بین راهی، 111 مرکز بازدید 
طول  در  دستورالعمل  براساس  است.  شده 
دوره طرح از اماکن بین راهی حداقل 3 بار 
باید بازدید شود. وی افزود: در این بازرسی 
ها 8 مورد به مراجع قضایی معرفی شده و 
تعداد 590 کارت بهداشتی صادر شده است. 
حضور  با  نوروزی  سالمت  مانور  پایان  در 

نمایندگان 11 شهرستان برگزار شد.
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پیامبر گرامی اسالم )صلی ا... علیه و آله و سلّم( :
ما ِمن َرُجٍل يَغِرُس َغرساً إالّ َكَتَب ا... لَُه ِمَن األجِر َقدَر 

ما يَخُرُج ِمن ثََمِر ذلَِك الَغرِس
هركه نهالی بكارد، خداوند به مقدار میوه اى كه از آن درخت به دست می آيد

 در نامه اعمال او پاداش می نويسد.
)حكمت نامه پیامبر اعظم)ص(: ج13، ص 44، ح 10114(

جوسازی ها علیه مجلس نامردی است 

رئیس مجلس جوسازی ها علیه مجلس را نامردی 
هیاهو خالف  آن  اینکه  بیان  با  خواند. الریجانی 
واقع بود، اظهار داشت: متنی که ما تصویب کردیم، 
می گفتند  رسانه ها  در  آقایان  که  نبود  چیزی  آن 
مقامات  برای  میلیونی  حقوق 24  اینکه  بر  مبنی 
و مدیران در نظر گرفته شده، این اظهارات دروغ 
است. وی جوسازی ها را با اهدافی سیاسی خواند 
و ادامه داد: کسانی که می گویند اسم مجلس باید 
عوض شود و یا عدالت در مجلس ذبح شد و یا 
مجلس پا روی عدالت گذاشت و حرف های سبک 

دیگری زدند، کار خوبی انجام ندادند.

 اصالح طلبان نگرانند که روحانی فقط از 
کارگزاران دعوت به همکاری کند

دوستان  برخی  گفت:  اصالح طلبان  جبهه  رئیس 
و  دارند  کاندیداتوری  به  تمایل  اصالح طلب 
انتخابات  عرصه  به  روحانی  پابه پای  می خواهند 
ورود کنند و به  احتمال قوی این اتفاق خواهد افتاد.

محتشمی با بیان اینکه دغدغه اصالح طلبان این 
است که فقط از یک حزب خاص مانند کارگزاران 
که  صورتی  در  گفت:  نشود،  همکاری  به  دعوت 
سایر  از  باید  شد،  پیروز  نیز  بعد  دوره  در  روحانی 
احزاب اصالح طلب و نخبگان این جریان استفاده 

کند و شاهد بازسازی مجددی در کابینه باشیم. 

خاتمی خطاب به روحانی : با این دست 
فرمان اصالحات را به دره می برید

در  اصالحات  دولت  رئیس  نوشت:  نیوز  جهان 
روحانی  به  است:  گفته  روحانیون   مجمع  جلسه 
پیغام فرستادم که آقای روحانی وضع خوب نیست، 
نمی دانم این خوش بینی های شما از کجاست؟ اگر 
مباحثی دارید به ما هم بگویید از این اضطراب و 
دلهره بیرون بیاییم. باالخره تکلیف ما را باید روشن 
کنید. با این دست فرمان به مقصد نمی رسید که 
هیچ به انتهای دره خواهیم رفت و فقط خود شما 
هم نیستید. اینجا شکست شما فقط شکست شما 
و حامیان شما نیست بلکه جریان اصالحات هم 
با تمام توان در این چهار سال و قبل از انتخابات 
در حمایت از شما و پشت شما آمده است؛ االن 
اینکه نامهربانی می کنید با اصالح طلبان هم در 
مرکز و هم در استان ها بیشترین ضرر را خود دولت 
می بیند. تکلیف ما را روشن کنید و خود شما در 
برگزار  را  جلسه  چندین  و  بیایید  اساسی  جلسات 
بعد  کنیم  تصویب  را  کلیات  سری  یک  و  کنیم 
نماینده های جریان اصالحات و نماینده های شما 
فعالین اصالح  اجرایی کنند. برخی  را  بقیه کارها 
برخی  خیالی  از خوش  معتقدند که خاتمی  طلب 
دولتی ها در انتخابات آتی ریاست جمهوری بسیار 
شاکی است و از رفتار برخی اعتدالیون نسبت به 

روز درختکاری در بیرجند                                              عکس:ایرناعکس روز اصالح طلبان نیز گالیه های شدیدی دارد.

احمدی  نژاد پس از چهارسال 
پاسخ ادعای »خزانه خالی« را داد

محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم ودهم 
در واکنش به ادعای تحویل خزانه خالی به دولت 
آمده  بیانیه  این  در  کرد.  ای صادر  بیانیه  یازدهم 
ارائه  که  اند  بوده  شاهد  همگان  متاسفانه  است: 
اطالعات و ادعاهای کذب و ایراد تهمت های ناروا 
باالترین سطوح مدیریت کشور  روال در  به یک 
تبدیل گردیده و همواره از آن به عنوان بهانه ای 
برای توجیه تصمیمات نادرست و پوشاندن ضعف 
ها، بی تدبیری ها و ناکارآمدی ها و بعضاً آسیب 
رساندن به منافع ملی استفاده شده است. شرایط 
پیش رو ، اینجانب را بر آن داشته است تا ضمن 
حفظ موضع سکوت در مسایل جاری کشور، درباره 
برخی موضوعات، توضیحاتی را به استحضار ملت 
شریف برسانم. وی ضمن ارائه آماری گفته است 
 روشن است که برخالف ادعای کذب مطرح شده ،

درآمد دولت کاماًل مناسب و دست دولت در اداره 
کشور و هزینه کردن برای امور عمومی باز بوده 
ادعای  این  انگیزه طرح  درباره  نمی خواهم  است. 
غلط ، قضاوتی داشته باشم اما باید روشن شود که 
مقصود اصلی از طرح چنین ادعای کذبی در آستانه 
مذاکره با بیگانگان چه بوده است. باید روشن شود 
که این ادعا چه میزان به منافع ملی آسیب زده 
است. باید معلوم شود که این درآمدهای کالن در 

کجا و چگونه هزینه شده است.

اصولگرایان بخواهند کمکشان می کنیم

رئیس  عارف،  محمدرضا 
مجلس  امید  فراکسیون 
درباره  برنا،  با  گفتگو  در 
گفت:  اصولگرایان  وحدت 
است  این  آرزویمان  ما 
به وحدت  اصولگرایان  که 

برسند و اگر بخواهند می توانیم تجربیات خودمان 
را در اختیار آنها قرار دهیم و اگر کمکی بخواهند 
اقدام را یک  این  افزود:  دریغ نخواهیم کرد. وی 
راهبرد ملی می دانیم که براساس آن دو جریان 
اصلی در کشور به اجماع برسند و فعالیت هایشان 
را با وحدت به پیش ببرند. عارف درباره انتقادات 
اصالح  سیاستگذاری  عالی  شورای  عملکرد  به 
نظرسنجی  با  ما تالش کردیم  طلبان هم گفت: 
که از احزاب انجام دادیم تا حد امکان در ساختار 
شورا تجدیدنظر کنیم. در راستای این تجدیدنظر 
نباید بیش  تعداد اعضای حقیقی  تصمیم گرفتیم 
در حال  این ضابطه  که  باشد  اعضای حقوقی  از 
در  هم  و  عالی  شورای  در  هم  و  است  پیگیری 
شورای استانی تعداد اعضای حقیقی نصف اعضای 
حقوقی است. در شورای عالی 28 عضو حقوقی 
و 14 عضو حقیقی داریم. وی ادامه داد: در شرح 
وظایف شورا و همچنین نوع رابطه شورای عالی با 
شورای استان ها اصالحاتی انجام دادیم تا کارها 

روان تر و با اتکا به حوزه ها پیش برود.

اژه ای : پرونده حمید بقایی همچنان مفتوح است

حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای در نشست 
خبری، در خصوص اتهامات حمید بقایی و ادعای ورود 
رهبر معظم انقالب به پرونده این فرد، اظهار داشت: عذر 
قانونی در رابطه با بردن برخی اسامی هست و قرار نهایی 
افزود: وظایف  این پرونده اعالم نشده است. وی  برای 
شورای نگهبان برای رسیدگی به صالحیت افراد مشخص است بنابراین به این 

معنی نیست که تایید صالحیت منوط به داشتن پرونده نیست و ممکن است.

الریجانی: آقایان از ترس رد صالحیت حرف نمی زنند                         

رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به تذکر یک 
نماینده گفت:  جرأت نمی کنند به شورای نگهبان چیزی 
بگویند چون می ترسند صالحیت شان را رد کند به همین 
دلیل در موضوع اصالح سقف حقوق ها با مجلس این رفتار 
را می کنند. الریجانی یادآور شد: جنجالی در کشور ایجاد 
کردند که گویی مجلس به دنبال قانونی کردن حقوق های نجومی است، این اقدام 

به خالف بوده زیرا مجلس مانع پرداخت حقوق های نجومی بوده است.

ظریف : ترجیح می دهم پیشنهاد مسئولیت وزارت خارجه به فرد دیگری داده شود 
وزیر امور خارجه در واکنش به این سوال که برخی از رقبای دولت فکر می کنند که می توانند وزارت خارجه و برجام را به چشم اسفندیار )پاشنه 
آشیل( دولت تبدیل کنند، گفت: آنها اشتباه می کنند. محمد جواد ظریف در پاسخ به این سوال که اگر در انتخابات پیش رو آقای روحانی بار دیگر 

رئیس جمهور و به شما مسئولیت وزارت خارجه را پیشنهاد کند آیا قبول می کنید، گفت: من ترجیح می دهم که این پیشنهاد به فرد دیگری شود.

بارها از سعید جلیلی خواستیم به جبهه مردمی نیروهای انقالب بپیوندد، اما قبول نکرد   
مصباحی مقدم ، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز  از عدم حضور سعید جلیلی در جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت و یادآور شد: از جلیلی به طور مکرر 
دعوت شد تا به جبهه مردمی بپیوندد و ما واقعا به دنبال این بودیم که جلیلی به این مجموعه بیاید، اما خودش قبول نکرد. پایداری ها هم نیامدند، اما 
کاندیدایی هم در انتخابات ندارند. وی افزود: تمام تالش این است که فعالیت های ما منجر به معرفی گزینه ای شود که باالترین رای را داشته باشد.

کمک های  گفت:  سپاه  سیاسی  معاون 
به  بنا  عراق  و  سوریه  به  ما  مستشاری 
درخواست دولت های قانونی آنها صورت 
می گیرد. سردار رسول سنایی راد با اشاره 
تحریم  برای  آمریکایی ها  که  طرحی  به 
سپاه مطرح کرده اند، اظهار داشت: تهدید 
آمریکایی ها  است که  زده ای  حربه زنگ 
گرفته اند.  کار  به  ما  علیه  را  آن  ها  سال 
وی افزود: این تحریم ها موجب شده است 
استفاده  فرصت  عنوان  به  آنها  از  ما  که 
کنیم و برای میل به استقالل در جهت 
این  سپاه  برای  ببریم.  بهره  دفاعی مان 
نوع موضع آمریکایی ها موجب منزلت در 
نیروهای مدافع انقالب و محرومان منطقه 

و مظلومان می شود. معاون سیاسی سپاه 
انقالبی نیروی  یک  سپاه  اینکه  بیان   با 

 

از  پاسداران  سپاه  کرد:  عنوان  است، 
روی  بر  که  تمرین کرده  انقالب  ابتدای 

به نظر می رسد  لذا  بایستد؛  پای خودش 
اقدام  بیشتر یک  این گونه سناریو ها  که 

تبلیغاتی و روانی است. سردار سنایی راد با 
 اشاره به کمک های مستشاری جمهوری

عنوان  سوریه  و  عراق  به  ایران   اسالمی 
 کرد: کمک های مستشاری ما به کشورهای
عراق و سوریه بنا به درخواست دولت های 
مستقر و قانونی آنها صورت می گیرد و از 
گذشته به این صورت بوده است. وی با 
بیان اینکه روند کلی تحوالت سوریه به 
نفع مردم و دولت بشار اسد است خاطر 
نشان کرد: اگر مداخله کشورهای بیگانه 
چندانی  عمر  طول  تروریست ها،  نباشد 
کشورها  سایر  ورود  لذا  داشت؛  نخواهند 
برای  اقدام  نوعی  سوریه،  موضوع  در 
تأثیرگذاری در روند تحوالت بعد از فتح 
حلب است که جریان تروریستی را کامال 

در انفعال قرار داده است.

 معاون سیاسی سپاه: تحریم ها برای ما به فرصت تبدیل شد
کمکهایمستشاریمابهسوریهوعراقبنابهدرخواستدولتهایقانونیآنهاصورتمیگیرد

جناب آقای دکتر 

سید مرتضی وجدان 
مصیبت درگذشت

والدهمکرمهتان 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه 
علو درجات  و برای بازماندگان محترم صبر و قرار 

مسئلت می نماییم.

شرکت خدمات زیارتی فدک بیرجند

www.knauf.ir

به اطالع می رساند به تازگی برخی از شرکت های سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجاری              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتی بسیاری از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامی می رساند، 
به منظور جلوگیری از زیان های آتی و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجرایسیستم های              فقط از خدمات شبکه

عاملیتدر استانخراسانجنوبیبهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملینمجازدراستانخراسانجنوبی
- شرکت آریا انرژی کویر (عاملیت فروش و گواهینامه اجرایی تشویقی)  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بنای کویر (گواهینامه اجرایی)                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف (گواهیناه اجرایی)                                            شماره تماس :  32420041 - 056


