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سرمقاله

تبلیغات شوراهای شهر؛
از ائتالف تا اختالف 

* علی اکبر یاری

فلسفه وجودی شورا ، دوری از افتراق و نزدیکی 
نتواند  شورا  اگر  است.  همگرایی  قالب  در  آراء 
نقض  نماید،  فراهم  را  وفاق  و  همدلی  موجبات 
است.  افتراق  از  دوری  شورا  است.حسن  غرض 
نه تنها در شورا بلکه در کل کشور این یک نیاز 
مفقوده  حلقه  دلی  هم  و  وحدت  است.  ضروری 
اگر  است.  اخیر  سالهای  در  مسلمین  جوامع 
به  نتوانند  انتخابات  ایام  در  محترم  کاندیدهای 
این مهم برسند، در طول دوره خدمت و در روند 
تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف، به طریق 

اولی قادر به حفظ وفاق نخواهند بود.
قبل  روز  چند  که  است  آن  از  حاکی  ها  شنیده 
شهر  شورای  کاندیدهای  از  شماری  تبلیغات  از 
بیرجند پس از جلسات متوالی بحث و تبادل نظر، 
در فراکسیون های مختلفی با یکدیگر هم پیمان 
 شدند که به جهاتی چند ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

پرواز بی پرواز
مرگ نوجوان 15 ساله در جریان تبلیغات انتخاباتی / سیل به چهار روستای بخش قهستان درمیان خسارت وارد کرد / برگزاری طرح استعدادیابی و مسابقات مینی گلف در استان خراسان جنوبی / قاضی و وکیل جعلی با یک میلیارد و 300 میلیون ریال کالهبرداری دستگیر شدند / صفحه6برگزاری مسابقات رباتیک درسرایان/ بارش ها در خراسان جنوبی ادامه دارد / افتتاحیه ششمین دوره جشنواره  ملی عکس “بیرجند در قاب ایران” / صفحه7  

میرسلیم: 

تقسیم یارانه ها در شب انتخابات 
توهین به مردم است

جهانگیری: 

دولت یازدهم آوارهایی که 
بر سر کشور خراب شده بود را برداشت

روحانی: 

برخی آنقدر پررو شدند 
که گزارش دروغ محضر رهبری می فرستند
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قالیباف به نفع رئیسی
     از انتخابات کنار کشید 
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انصراف ۲ نامزد دیگر انتخابات شوراي اسالمی شهر بیرجند
رئیس ستاد انتخابات شهرستان بیرجند گفت : با انصراف دو نامزد دیگر انتخابات شورای اسالمی شهر بیرجند، تا کنون تعداد کاندیداها برای 
ادامه رقابت به 109 نفر رسیده است. وی افزود: خانم الهام مطهریان و آقای سید محمد کاظم علوی از نامزدهای پنجمین دوره انتخابات 
شورای اسالمی شهر صبح امروز با مراجعه به ستاد انتخابات شهرستان بیرجند به صورت رسمی انصراف خود را از ادامه رقابت در انتخابات 

شورای شهر بیرجند اعالم کردند. گفتنی است انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در ۲9 اردیبهشت برگزار می شود.

حسینی- در پی خبر لغو تمامی پروازهای هفته آینده ایران ایر، با سالمی مدیر کل فرودگاه های استان گفتگو کردیم که عنوان کرد: هنوز 
علت را رسما به ما اعالم نکردند. وی با بیان این که تعدادی از پروازها از ناوگان این شرکت برای چک آپ های سالیانه و دوره ای جدا 
شده اند ادامه داد: ظاهرا این کمبود پرواز ها را بیشتر در مسیر بیرجند قرار داده اند. سالمی تاکید کرد: پیگیر هستیم که لغو پروازها را در 
کل کشور تقسیم کنند و به بیرجند کمتر ظلم شود. در ادامه با سمیعی زاده مسئول شعبه ایران ایر در بیرجند تماس گرفتیم که وی علت 

را عنوان نکرد و ما را به دفتر مرکزی در تهران ارجاع داد که آنان نیز پاسخ درستی ندادند !
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دستورالعمل وام ۱۲۰ میلیونی مسکن ابالغ نشد
تسنیم-مدیر روابط عمومی بانک مسکن با اعالم این که منتظر ابالغ دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت ۱۲۰ 
میلیون تومانی مسکن هستیم، گفت: هم اکنون در شعب بانک مسکن وام تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان از محل اوراق حق تقدم 
پرداخت می شود. متقاضیان می توانند با خرید اوراق حق تقدم در مدت یک هفته نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.

سرمقاله

تبلیغات شوراهای شهر ؛
از ائتالف تا اختالف 

* علی اکبر یاری

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( شنیده ها حاکی از آن است 

کاندیدهای  از  شماری  تبلیغات  از  قبل  روز  چند  که 
و  متوالی بحث  از جلسات  بیرجند پس  شورای شهر 
یکدیگر  با  مختلفی  های  فراکسیون  در  نظر،  تبادل 
صرفه  جمله  از  چند  جهاتی  به  که  شدند  پیمان  هم 
جویی اقتصادی و بهینه سازی فرآیند اطالع رسانی به 
صورت ائتالفی تبلیغ نمایند. هنوز مهر این پیمان نامه 
از چند  ائتالف ها غالبا ًپس  این  ها خشک نشد که 
روز شکست و کاندیدها مستقالً اقدام به تبلیغ کردند. 
استقالل،  یا  است  بهتر  ائتالف  اینکه  از  نظر  صرف 
و  نیست  دیگری  بر  یکی  ترجیح  درصدد  نگارنده 
و  ًمختارند  اساسا  تبلیغ  نحوه  در  محترم  کاندیداهای 
این فی نفسه نقض قانون نیست اما سوال اساسی این 
است که چه شد این ائتالف ها در عرض یک هفته 
از هم پاشید؟ چگونه قبل از اقدام این تفکر همگرایی 
به واگرایی منجر شد؟ آیا این افراد به عنوان نماینده 
ملت خواهند توانست وحدت و وفاق ملی را طی دوره 
چهارساله آتی حفظ نمایند؟ بنیان چنین ائتالف هایی 
که سست ترازخانه عنکبوت است و در عرض چند روز 
و حتی قبل از اقدام به عمل فروریخته آیا می تواند 
در کشاکش حوادث سنگ زیرین آسیا باشد؟ اختالف 
بین اعضاء مهم ترین چالش پیش روی شورای قبلی 
و  ها  گیری  به جهات موضع  و مصوبات مهمی  بود 

تقابالت حزبی بر زمین ماند.
انسان  و  بیدار  های  وجدان  که  است  سواالتی  اینها 
در  متاسفانه  گویند.  پاسخ  آن  به  بایستی  آگاه  های 
برهه ای از زمان هستیم که حق و باطل مشتبه شده 
افکار  تلبیس،  این  است.  پوشیده  لباس حق  باطل  و 
عمومی را سردرگم می سازد. البته دربین کاندیدهای 
محترم چهره های شاخص و خادم نیز وجود دارند که 
اقدام خواهند  آنها  غربال  به  نسبت  فهیم  مردم  البته 
به  اجتماعی  های  پیشرفت  در  ما  اینکه  برای  کرد. 
دیگران برسیم دو را ه وجود دارد. یکی این که خود 
را باال بکشیم دیگر اینکه رقیب را فرو آوریم تا تعادل 
برقرار گردد. چون راه اول مشکل است غالبًا  ما راه 
دوم را انتخاب می کنیم لذا تخریب در تبلیغات مرسوم 
شده است. البته انتقاد به جا سازنده است ولی توهین و 

اهانت قطعًا دور از اخالق انتخاباتی است.

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را 
به تلگرام  aliyari200@ ارسال فرمایید(

قالیباف به نفع رئیسی
 از انتخابات کنار کشید 

در  قالیباف  باقر  محمد 
حمایت  ضمن  ای  بیانیه 
از  رئیسی  ابراهیم  سید  از 
در  داد.  انصراف  انتخابات 
قالیباف  بیانیه  از  بخشی 
آمده است: آنچه که در این مقطع اهمیت دارد و حیاتی 
است، حفظ منافع مردم، کشور و انقالب است و اکنون 
که این آرمان بزرگ، جز با تغییر وضع موجود محقق نمی 
شود، باید به منظور وحدت در جبهه ی انقالب، تصمیمی 
اساسی و خطیر گرفت. لذا برای حفظ این آرمان بزرگ، 
از همه ی حامیان مردمی خویش در سراسر کشور می 
خواهم، که تمام ظرفیت و حمایت خود را برای موفقیِت 
برادر ارجمندمان حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم 
رئیسی و به بار نشستن دولت کار و کرامت برای خدمت 
به مردم قرار دهند و از همه مردمی که در این مدت به 
تشکیل دولت مردم دل بسته بودند و از همه حامیان 
مردمی و یاران بی ادعاِی خودم، که بی هیچ چشمداشتی 
و با تمام وجود، در جهت تحقق آرمانهای انقالب تالش 

کرده اند، تشکر و قدردانی می کنم. 

کاندیدای پنجمین دوره انتخابات

 شورای اسالمی شهر بیرجند : 

کج سلیقگی در انتخاب 
المان های شهری مردم
را خسته کرده است 
 مشکالت بافت فرزان زخم کهنه ای
 بر چهره شهر بیرجند است

محمد علی قاسم زاده نداف، کاندیدای پنجمین 
دوره انتخابات شورای اسالمی شهر بیرجند در جمع 
نمازگزاران هیئت ابوالفضلی)مصلی( و شهروندان 
بافت فرسوده فرزان مشکالت بافت فرزان را زخم 

کهنه مانده بر پیشانی نه 
تنها ساکنین این محله 
بیرجند  مردم  بلکه کل 
دانست و اذعان داشت: 
ساله  پنج  برنامه  طبق 
است  موظف  دولت   ،

ساالنه ۱۰ درصد از بافت فرسوده را ساماندهی 
کند که متاسفانه این رقم در شهر بیرجند ۱.5 تا 
۲ درصد است. فرماندار اسبق بیرجند مطالبه گری 
از دولت برای احیا و بازسازی بافت فرسوده که 
عدم توجه الزم به آن باعث بروز ناهنجاری های 
عدیده فرهنگی ، اجتماعی  و حتی امنیتی برای 
شهروندان شده است را مهمترین وظیفه  دستگاه 
و  دانست  شهرستان  و  استان  حاکمیتی  های 
افزود مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی 
را حداقل ۱5 میلیارد اعالم کرد و اعالم داشت: 
این مطالبات مردم عین حق الناس است و می 
بایست توسط اعضای شورا مطالبه می شد و برای 
مردم و شهر بیرجند هزینه می شد که متأسفانه 
باید اذعان داشت که در این زمینه کوتاهی شده 
است. قاسم زاده نداف کم کاری و عدم  پیگیری 
و توجه شورای شهر و دولت به مشکالت بافت 
فرسوده فرزان را علت  اصلی و غیر قابل توجیه 
مشکالت این محل دانست و اذعان داشت: چطور 
دولت برای مناطق زلزله زده و یا سیل زده و یا 
سرمازده وام بالعوض میدهد اما نمی تواند برای 
رفع مشکالت بافت فرسوده استانی محروم که 
منابع مالی شهرداریهای آن به زحمت کفاف هزینه  
های خودش را میدهد  اعتبارات بدهند. وی نجابت 
مردم شمال شهر و بافت فرزان را ستودنی ذکر کرد 
و اعالم داشت در صورت اعتماد مردم به اینجانب 
و ورود به شورای شهر به عنوان زبان مردم متعهد 
می شوم  مسئولین را مجاب به حل مشکالت این 
منطقه نمایم . قاسم زاده نداف ، خواست مردم در 
تغییر وضع موجود را ، مهمترین گام در توسعه 
شهر بیرجند دانست و افزود: تا مردم نخواهند و در 
انتخاب خود دقت نکنیم نمی توانیم بیرجند ۱4۰۰ 
را زیباتر از امروز بسازیم. فرماندار اسبق بیرجند با 
انتقاد از المان های شهری اذعان داشت: از بزرگان 
شهرمان مانند آیت ا... عارفی، آیت ا... آیتی، آیت 
ا... تهامی، پدر علم جغرافیا ، پدر علم ارتباطات 
پروفسور   ، رفیعی  پروفسور  فرزانگی همچون  و 
محصوالت  از  یا  و  سعیدی  عالمه   ، سعیدی 
استراتژیک  شهرمان هیچ نمادی در شهر یافت 
نمی شود و این کج سلیقگی ها مردم را خسته 
کرده است. وی گذاشتن چند تخته سنگ و یا نماد 
اسب و ماهی را  ، در خارج از شأن و منزلت شهر 
فرهنگی بیرجند دانست . وی در پایان سخنرانی 
خود از حضرت حجت االسالم و المسلمین عارفی 

به عنوان شخصیتی علمی و معنوی تقدیر کرد.

ضمن تشکر و سپاس از لطف 
بی دریغ و ابراز همدردی صمیمانه 

همه بزرگوارانی که به انحای مختلف 
تسلی بخش دل غمدیده ما بودند، 

به اطالع می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت مرحوم

حاج اکبر  پورخباز
 ابوی دکتر علیرضا پورخباز 

ریاست دانشگاه 
غیرانتفاعی هرمزان

امروز سه شنبه ۱396/۲/۲6 
از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل 
برگزار  ابوالفضلی)مصلی(   هیئت 
نیز  توسل  دعای  ضمنا  گردد.  می 
عشا  و  مغرب  نماز  از  بعد  امشب 
الزمانی)عج(  صاحب  حسینیه  در 
)خیابان حکیم نزاری( برگزار می گردد.

خانواده پورخباز و فامیل وابسته

 جناب آقای هادی زرین چنگ  مدیریت محترم فروش پخش بهنوش
مصیبت ناگهانی درگذشت والده گرامی تان مرحومه زیور نساء صادقی را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن شادروان علو درجات 

مدیریت و پرسنل شرکت پخش بهنوشو برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

اعالم حمایت دکتر
 محمد نجفی سمنانی 

از حجت االسالم 
دکتر  رئیسي

متن پیام ایشان به شرح زیر مي باشد:
هوالعلیم ؛ مردم مومن و شریف استان 
خراسان جنوبی : با سالم به ارواح طیبه 
شهدا و امام شهدا حضرت روح ا... و با 
آرزوی سالمتی و توفیق برای مقام معظم 
رهبری به عرض می رسانم، کاندیدای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  اصلح 
دکتر  االسالم  حجت  جناب  دوازدهم، 
رئیسی هستند و از شما مردم شریف و 
مومن استان خراسان جنوبی تقاضا می 
کنم به حجت االسالم دکتر رئیسی رای 
وظیفه  اصلح  کاندیدای  به  رای  دهید. 

شرعی و انقالبی همه ماست. 

دکتر محمد نجفی سمنانی
 دانشیار ارولوژی
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ازکاندیداها خواهشمندیم یک برنامه بدهند برای 
ساماندهی دست فروشان  و وانت بارها که در این 
 چهارسال گذشته درتمام نقاط این شهر حتی در

وخواربار  میوه  فروش  به  اقدام  هم  ها  مخروبه 
خاطر  به  هم  و شهرداری  کنند  می  کیفیت  بی 
وجود  با  و  و  کند  نمی  برخورد  عوراض  گرفتن 
اجاره های باال حق کسبه پایمال می شود .    
915....693
 با سالم  تشکرمی کنم  از شهروندعزیز که  با ا  رسال 
 پیام  به  روزنامه  آوا مشکل  ترافیک  و عدم برنامه  ریزی

  درست  پلیس  را اعالم  نمودند  من  شخصا با خانواده 
 به مدت ۴5 دقیقه   درترافیک  گیرکرده  بودیم ظاهرا 

پلیس  فقط آموزش  جریمه کردن    را آموخته اند
915...927 
قابل توجه مسئولین فرهنگی و دینی استان, بعد از 
به همراه داشتن سگ در بوستانها یا داخل خودروها 
و  خرید  های  أگهی  اخیرا  افراد,  از  عده ای  توسط 
فروش انواع سگ نیز در نرم افزارهای نیازمندیهای 
اینترنتی مانند بازار گسترش یافته و سالمت جامعه 
را تهدید می نماید. خواهشمند است  قبل از اینکه دیر 

شود, تدبیر مناسب اتخاذ گردد.
915 ... 756
به  یکی  دیدیم  ما  که  عجب  چه  واقعا  سالم  با 
شما  غیرت  داد.اگر  گیر  امروزی  زنان  پوشش 
نمیدین  اجازه  وقت  هیچ  بیاد  جوش  به  مردان 
بره.شما رو  راه  این جوری تو خیابون  ناموستون 
خدا یه فکر اساسی کنید چون با این وضع کنونی 

شهرمون میشه پاریس کوچولو
903 ... 205

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابه فرماندهی انتظامی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/2/20 از انجایی که محل مذکور توسط 
توحید   11 کالنتری  موتوری  و  خودرویی  گشت 
پوشش داده شده و از لحاظ ترافیک انتظامی مشکل 
خاصی تا کنون نبوده است،لذا استقرار ایستگاه پلیس 

در آن محل فعال ضروری نمی باشد.

جوابیه اداره کل راهداری استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/2/17 ضمن تشکر از شهروند گرامی به 
آباد  استحضار می رساند: محور سه راهی عرب 
تا خور کال دارای خط کشی برابر ضوابط و آیین 
نامه های موجود می باشد و خاطرنشان می گردد 
محور ذکر شده در اولویت انجام روکش بوده که 
مقداری از محور روکش شده است و ما بقی در 

حال انجام توسط پیمانکار می باشد.

جذب 157 حامی در پایگاه های حامی یابی ایام نیمه شعبان

 صدا و سیما - 157 حامی در پایگاه های حامی یابی جشن های میالد امام زمان)عج( خراسان جنوبی، حمایت از ایتام و بیماران را برعهده گرفتند. معاون توسعه مشارکت 
های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: این حامیان حمایت 21۴ یتیم، فرزند طرح محسنین و بیمار را در این استان برعهده گرفتند.حسینی افزود: از این 
تعداد، 120 حامی در طرح اکرام ایتام حمایت از 176 یتیم، 36 حامی در طرح محسنین حمایت از 37 فرزند و یک حامی در طرح شفا حمایت از یک بیمار را برعهده گرفتند.

انتخاب متخصصان مرتبط برای شورا
حسینی- چند روزی است که شور انتخابات شوراها به شهر 
حال و هوای دیگری داده است. نامزدها تبلیغات خود را آغاز 
کرده اند و به روش های گوناگون درباره سوابق، اهداف و 
برنامه های خود اطالع رسانی می کنند. هر کدام از این 
انتخاب شوند سرنوشت ۴ سال  مردم  آرا  توسط  که  افراد 
آینده شهر را رقم خواهند زد و این خود به تنهایی نشان 
از حساسیت انتخاب دارد. آن چه شورای شهر مصوب می 
کند مبنای عملکرد شهردار و آینده شهر خواهد بود. تعالی 
و توسعه شهر بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی 

نیز وابسته به تصمیمات اعضای شورا ها است. 

بافت فرسوده مهم ترین چالش شهر است
نخعی نژاد شهردار پرکار بیرجند در سال های 78 تا 8۴ در 
همین باره تاکید کرد: بافت فرسوده مهم ترین چالش شهر 
عنوان  وی  دارد.  بازسازی  به  جدی  نیاز  که  است  بیرجند 
هوشمندانه  مدیریت  به  نیاز  نیز  بافت  این  بازسازی  کرد: 
متخصصان دارد تا به مردم شرح دهند که این کار توجیه 
اقتصادی دارد و به این طریق آن ها را به همکاری راغب 
اشاره  شهر  بودن  جوان  به  بیرجند  اسبق  شهردار  نمایند. 
کرد و افزود: به دلیل وجود دانشگاه ها، شهر نیاز به مراکز 
تفریحی و فرهنگی مناسب قشر جوان و دانشجو دارد و علی 
رغم کارهای انجام شده باز هم تالش و کار بیشتری الزم 
است. نخعی نژاد همچنین با اشاره به کویری بودن منطقه 
ادامه داد: برای تلطیف فضای شهری نیاز به ایجاد فضاهای 
سبز بیشتری داریم. وی با اعتقاد بر این که مبلمان شهری 
چند سالی است رها شده است ادامه داد: ورودی های شهر 
مخصوصا با پیشرفت مهر شهر و سایر حاشیه های شهر، 

نیز مناسب مرکز استان نیست. 

حل مشکالت شهری
به تخصص تیم اجرایی باز می گردد

مانند  دیگری  مشکالت  به  همچنین  نژاد  نخعی  همایون 
موضوعات ترافیکی و بازگشایی معابر اشاره کرد و افزود: 
در  که  اجرایی  تیم  تخصص  به  مشکالت  این  تمام  حل 
این که  بیان  با  گردد. وی  برمی  کنند  کار می  شهرداری 
افرادی که مسئولیتی را در شورا و شهرداری به عهده می 
گیرند باید به اهداف شهری برسند اظهار کرد: حل تمامی 
مشکالت ذکر شده، در دوره هایی شروع شد ولی به نظر 

می رسد  اکنون رها شده است.

مردم باید بدانند منابع شهری کجا هزینه می شود
شهردار اسبق بیرجند با تاکید بر این که مردم باید بدانند که 
چند درصد از منابع شهری و با چه هزینه ای جذب پروژه های 
عمرانی شده است عنوان کرد: نکته ای که در طول این سال 
ها توجهی به آن نشده ، افزایش هزینه جاری شهرداری است 
در صورتی که هزینه های عمرانی کاهش پیدا کرده است. به 
گفته وی خروجی کار از اعداد و ارقام مهم تر است.نخعی نژاد 
در بخش دیگر سخنانش بر مدیریت شهری مبتنی بر علم 

تاکید کرد و افزود: اعضای شورای شهر و یا شهردار باید با 
خرد جمعی و تخصصی برنامه ریزی کنند که به نظر می رسد 
که در هر دو بخش یعنی شورا و شهرداری مشکل وجود دارد.

بهترین عملکرد دراولین دوره شورا شهر 
وی اولین دوره شورای شهر بیرجند را دارای بهترین عملکرد 
دانست و ادامه داد: در آن زمان اعضا به این باور رسیده بودند 
که شهر باید به عنوان مرکز استان توسعه پیدا کند و با تجربه 
کم می توانند به شهردار اعتماد کنند و از طرف دیگر شهردار 
نیز رسالت خود را انجام داد. وی افزود: در این دوره، اولین بار در 
تاریخ ایران، بودجه شهرداری به صورت شناور در اختیار شهردار 
قرار گرفت تا اهداف خود را راحت تر اجرایی کند. وی با بیان 
این که در دوره های بعد بین شورا و شهردار فاصله افتاد عنوان 
کرد: از طرف دیگر تخصص کمتر و گرایشات صنفی، سیاسی 
و منافع دیگر در میان آمد.شهردار پیشین با اشاره به این که به 
نظر می رسد که در دوره آخر هدف گذاری ضعیف بوده است 
بیان کرد: این موضوع هم به لحاظ اختالفات با شورا و هم 

روزمرگی که شهرداری دچار آن شده بود اتفاق افتاد.

نمی توان با آزمون و خطا مردم را سرگرم کرد
مدیریت شهری  مسائل  که  این  بر  اعتقاد  با  نژاد  نخعی 
روز کامال تخصصی است اضافه کرد: برای مثال معضل 
ترافیک کامال علمی است و نمی توان با آزمون و خطا 
تحمیل  آنان  به  را  هایی  هزینه  و  کرد  سرگرم  را  مردم 
مردم  به  دارد  وظیفه  شهر  شورای  وی  گفته  به  کرد. 
و  قومی  سیاسی،  مباحث  از  خارج  مردم  و  کند  خدمت 
جناحی نماینده خود را انتخاب کنند. وی ادامه داد: انتظار 

به  نه  بدهند  رای  نامزدها  اهداف  و  ها  برنامه  به  دارم 
وجود  به  فضا  این  اگر  که  سیاسی!  و  اجتماعی  وجاهت 

آید در شهر تحول مثبتی خواهیم دید.

توسعه شهری مدت هاست متوقف شده است
رادنیا شهردار سال های 8۴ تا 86 بیرجند نیز با بیان این که 
احساس می کنم توسعه شهری مدت هاست متوقف شده 
است عنوان کرد: شاید یکی از دالیل کمبود اعتبار باشد 
ولی متاسفانه االن در هر بخشی مخصوصا فضای سبز و 
عمران نوعی توقف به چشم می خورد. وی اضافه کرد: 
شهر ظرفیت های خیلی باالیی در تامین منابع انسانی و 
مالی دارد و این که اعتبار نداریم اصال قابل توجیه نیست! 
در دست  را  ابزار شهر  این که شهردار  بر  تاکید  با  رادنیا 
دره  بند  در  ها هنوز  از گذشت سال  داد: پس  ادامه  دارد 
هیچ کاری انجام نشده است در حالی که شهرداری می 
تواند به میراث فرهنگی فشار بیاورد تا حداقل پارکینگ و 

یا سرویس بهداشتی در آن جا احداث شود. 

سرمایه گذاران رغبت به حضور
در شهر پیدا نخواهند

به گفته وی شهرداری نهادی مردمی است و مدیریت اجرایی 
مخصوصا در شهرداری اهمیت ویژه ای دارد و و باید ارتباط 
تنگاتنگی بین شهردار و شورا و مردم باشد.این شهردار پیشین 
بیرجند نبود هماهنگی بین اجزای شهر را از دیگر معایب فعلی 
دانست و افزود: کار و هزینه ها باید با موافقت مردم انجام 
شود و شهرداری فقط به فکر منافع خودش نباشد.رادنیا با 

اشاره به این که از سال 82 که شورای ترافیک طرحی را 
برای تعریض خیابان طالقانی داده هنوز این طرح بالتکلیف 
است عنوان کرد: طبیعتا با این وضع سرمایه گذاران رغبت به 
حضور در شهر پیدا نخواهند کرد، همانگونه که سرمایه گذاران 
بیرجندی در مشهد و تهران سرمایه گذاری می کنند.وی شورا 
را برخاسته از مردم دانست و ادامه داد: انتظار می رود افرادی 
که چند دوره در شورا حضور داشته اند حداقل وظایف شوراها 
را بدانند ، که انتخاب شهردار فقط یکی از وظایف آنان است.

تنها مشکل شهر کمبود اعتبارات است!
رادنیا در ادامه با بیان این که با چند دوره از شورا کار کرده 
است خاطر نشان کرد: هر دوره ای که شورا و شهردار در 
کنار یکدیگر بوده اند قدرت داشتند و سرعت بیشتری به 
حل مشکالت شهر داده اند. وی با تاکید بر این که هر زمان 
که افراد در جای خودشان قرار بگیرند کار با هزینه کمتر و 
مطلوب تر انجام می شود اضافه کرد: آنقدر وظایف متعدد 
در شوراها وجود دارد که اگر اعضا حداقل ها را ندانند، شهر 
به شکوفایی و توسعه نمی رسد و کار به جایی می رسد که 

می گویند: »تنها مشکل شهر کمبود اعتبارات است!« رادنیا 
ادامه داد: از مردم انتظار دارم به عنوان یک بیرجندی به 
اهداف و سابقه کاندیداهایی که برای چهار سال می آیند 

و برنامه ریزی شهر را می خواهند انجام دهند نگاه کنند.

حضور افراد غیر متخصص در شورا
کاظم غنی که در سال های ۴8 تا 52 شهردار بیرجند نیز 
بدون  افراد  را حضور  کشور  شهرهای  اکثر  اصلی  مشکل 
تخصص کافی در شوراهای شهر دانست اتفاقی که باعث 
پایین آمدن کارایی این نهاد شده است.وی تصریح کرد که 
این افراد مسلما آدم های خوب و متخصصی در رشتۀ خود 
هستند ولی شاید هیچ گونه تخصص و تجربه و اطالعات 
کافی در مورد شهر، عمران و شهرسازی نداشته باشند و 
عضو مناسبی برای شوراهای شهر نباشند.کاظم غنی خاطر 
نشان کرد: اکنون افرادی رای می آورند که چندان صالحیت 
کافی ندارند ولی افرادی هم هستند با وجود اینکه متخصص 
اند در انتخابات شرکت نمی کنند و خود مردم و مسئوالن 
باید به سراغ آنان بروند و درخواست کنند تا در انتخابات 
شرکت کنند.وی افزود: همین مسائل باعث اختالف میان 
شهرداری و مردم و موجب ناهماهنگی می شود و همین 
ناهماهنگی و نداشتن پیوستگی باعث ایجاد اختالف بین 
شهردار و شورا می شود.به گفتۀ وی این مشکل به این دلیل 
است که ممکن است شهردار متخصص باشد ولی برخی از 
اعضای شورای شهر تخصص الزم را نداشته و موضوعاتی 
را مطرح کنند که امکان اجرای آن ها نباشد.وی تأکید کرد 
که باید افرادی سرکار بیایند که در رشته هایی مانند عمران، 
شهرسازی، معماری درس خوانده باشند و یا حداقل در این 

کارها تجربه داشته باشند.

شهردار تنها مجری مصوبات 
شورای شهر است

»غنی« با بیان اینکه شهردار تنها مجری مصوبات شورای 
شهر است، اظهار کرد: از همین رو قدرت و توانایی تعیین 
تکلیف چندانی در شوراها ندارند و فقط می توانند پیشنهاد 
دهنده باشند و شورای شهر آن کار را تصویب و برای اجرا 
به شهردار تحویل می دهد.این شهردار پیشین عنوان کرد 
که در انتخاب شهردار هم باید توجه شود که جامع شرایط 
باشد و حتی االمکان بومی  شهر باشد تا با تمام مشکالت و 
راه حل های رفع آن آشنایی داشته باشد.)ادامه در صفحه ۴(

تاکید شهرداران بیرجند بر:

کد 174

کد ۴۷۵

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(
نظر به اینکه آقای عباس مقیمی فرزند غالم )مالک( به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت به شماره سریال چاپی 776729 مربوط به ششدانگ یک 
باب منزل مسکونی پالک 3163 فرعی از یک - اصلی واقع در شهر نهبندان بخش پنج نهبندان که متعلق به وی می باشد به دلیل نامعلوم 

مفقوده گردیده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل ثبت 4865 صفحه 32 دفتر جلد 29- امالک به نام نامبرده ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و بازداشت و انتقالی نداشته و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1396/02/26      حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان  

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت  جهان گشت مهر بیرجند )سهامی خاص(
 ثبت شده به شماره 530 و شناسه ملی 10360019120

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت جهان گشت مهر بیرجند )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 96/3/7 که راس ساعت 9 صبح در محل شرکت واقع در بیرجند، پایانه 

مسافربری ، غرفه 7 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. دستور جلسه به شرح ذیل می باشد: 
تصویب صورت حساب های مالی سال های 1374 لغایت 1395- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت  
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت - انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت - سایر موارد در صالحیت 

هیئت مدیره شرکت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ

آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز 
 بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

مهندس ساختمان و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر بیرجند 

کاندیدای مورد حمایت  *کانون عالی کارفرمایی استان 
* صنعت ساختمان استان * موسسه مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند 

  * انجمن صنفی مدیران مهد کودک های خصوصی* هیئت امنای خانه فرزندان امام علی )ع(

کد انتخاباتی
472 
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پرداخت ماهیانه 700 هزار تومان وام به دانشجویان دکتری از مهرماه

 
ایسنا- رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از پرداخت ماهیانه 700 هزار تومان وام ویژه دکتری به دانشجویان خبر داد و گفت: تمامی 
دانشجویان دوره دکتری از نیمسال اول تا پایان تحصیل در سنوات مجاز می توانند از این وام بهره مند شوند. مهندس ذوالفقار یزدان مهر افزود: به 
منظور حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در جهت انطباق با نیازهای اساسی کشور این وام پرداخت می شود. سه شنبه *26 اردیبهشت 1396 * شماره 3784

یادداشت

سریال های ماهواره ای 
سه ریال یا بیشتر؟! 

* منیره فهامی

یکی از برنامه هایی که امروزه در بین بعضی 
از خانواده ها دیدنش به عادت تبدیل شده است 
بندی  زمان  یک  با  که  است  ماهواره  سریالهای 
همراه  به  را  مخاطب  ساالنه  حتی  و  طوالنی 
نقد  به  نمی خواهیم  جا  این  در  خود می کشاند 
بپردازیم  ایرانی  سریالهای  و  داخلی  تلویزیون 
چراکه صحبت درباره این سریالها بحث دیگری 
کم  که  کرد  انکار  توان  نمی  طلبد هرچند  رامی 
بود محتوا و بدی و نامناسب بودن قالب بعضی 
از عوامل اصلی از دست  سریالهای داخلی یکی 

دادن مخاطبین این سریال هاست.
البته این صحبت دلیلی بر تایید و وجود محتوا 
و  غربی  های  سریال  برای  مناسب  غالب  و 
نیازهای  از  یکی  طرفی  از  نیست.  ای  ماهواره 
توسط  نیز  روان شناسی هیجانات  در  انسانی که 
دانشمندان به آن بسیار پرداخته شده است شادی 
می باشد. “رابرت پالچیک” شادی رایکی از هشت 
این معنی  به  این  داند.  انسان می  هیجان اصلی 
دار شادی است  انسان طالب و دوست  است که 
درحالی که بیشتر سریال های ایرانی اگر هم قالب 
خوبی داشته باشند متاسفانه محتوایشان براساس 
دردها و رنج ها و غم و اندوهی است که همه به 
و  اند  کرده  تجربه  را  آن  خود  زندگی  نوعی در 
انتظار این را دارند وقتی برای دور شدن از این 
سختی ها ساعتی را مقابل تلویزیون می نشینند 
های  دغدغه  و  افکار  از  دور شدن  برای  زمانی 
روزانه شان باشد و فضایی شاد برایشان بوجود 
بیشتر  محتوای  و  رویکرد  متاسفانه  ولی  آورد 

سریال های داخلی بر مبنای رنج و غم است.
در این صورت است که بعضی فریب جذابیت های 
ظاهری ماهواره و سریالهای ماهواره ای را می خورند 
وآن ر ا جایگزین سریالهای داخلی می کنند. این 
درحالی است که پیام هایی که این سریال ها به 
مخاطب می دهند مناسب و در شان یک خانواده 
مغایرت  ما  مذهبی  فرهنگ  وبا  نیست.  اسالمی 
دارد. و خانواده را از آسیب های آن در امان نخواهد 
گذاشت. یکی از آسیب های اصلی سریال های 
ماهواره ای تاثیرپذیری باورها وفرهنگی است که 
این سریال ها برفرزندان خانواده دارد.چراکه آنها 
درکناروالدین به تماشای این سریال ها می نشینند 
واین تاثیرپذیری درآنان به مراتب بیشتراز والدین 
نظیر  موضوعاتی  با  ها  سریال  این  اکثر   . است 
نیز  و  الکل  مصرف  مخدر،  مواد  مصرف  خیانت، 
بحث خشونت است که به شکل گسترده ای در 
سریال ها وجود دارد و کودکان نیز این برنامه ها را 
می بینند؛ در حالیکه کودکان بین 10 تا 12 ساله 
طبق نظریات روز دنیا پیامد درک رفتار را ندارند و 

در ناخودآگاهشان این مسائل خواهدماند.
می شود  تر  فعال  غریزه جنسی  بلوغ  دوره  در 
گرفته  ها  سریال  از  که  را  مواردی  یک سری  و 
اند و در ناخودآگاهشان نقش بسته است برایشان 
عدم  دلیل  به  شود.متاسفانه  می  آفرین  مشکل 
آگاهی والدین از بلوغ فرزندانشان شرایط خاصی 
برای دیدن برنامه های ماهواره صورت نمی گیرد 
و باعث می شود مواردی مانند خشونت و لجبازی 

در فرزندان بیشتر خود را نشان دهد.
های  سریال  دیگر  های  آسیب  ازجمله 
دلیل  به  این است که  آنها  تداوم  و  ای  ماهواره 
شکل نگرفتن شخصیت کودک کم کم کودک با 
کاراکترها و شخصیت های سریال انس گرفته و 
دست به همانند سازی با شخصیت مورد عالقه 
آن  بگیرد  درنظر  اینکه  بدون  و  زند.  می  خود 
ایفای نقش می پردازد در دنیای  به  کاراکترتنها 
واقعی نیز می خواهد مانند او عمل کند و کم کم 
این  است  شخصیت  آن  خود  کند  می  احساس 

مشکل تنها به اینجا ختم نمی شود.
سالمت  که  خطرناک  کارهای  به  زدن  دست 
راستای  در  اندازد  می  خطر  به  را  او  وروح  جسم 
این همانند سازی صورت می گیرد این اشخاص 
با ادامه دادن به این همانند سازی غلط بعضا حتی 
این  بروز  برای  عاملی  که  خود  خانواده  سوی  از 
مشکل بوده اند طرد می شوند و سپس این طرد 
شدن وعدم پذیرش به محیط های بزرگتر واجتماع 
هم می رسد. و در ادامه مشکالت دیگری مانند 
منزوی شدن، افسردگی، بدبینی، هنجار شکنی، 
و  شخصی  مشکالت  از  دیگر  بسیاری  و  اعتیاد 

اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. 
در واقع صاحبان شبکه ها دقیقا به هدف زده اند. 
و هم  است  ارائه می دهند که هم مدرن  الگویی 
در عین حال از سنت و مذهب دور نیست. برای 
تاثیر بیشتر تیپ زن و مرد و دختر و پسر شرقی 
را می سازند و حتی در دوبله از اصطالحات رایج ما 
مثل ان شاءا... و ماشاءا... استفاده می کنند تا بیننده 
بیشتر هم ذات پنداری کند واین یعنی همان تهاجم 
خاموش فرهنگی بیگانه،که این سوال رابه ذهن 
چقدرارزش  ای  ماهواره  سریالهای  که  آورد  می 
دیدن دارند؟ ودراین تقابل دوطرفه چه چیزهایی 

ازدست می دهیم وچه چیزهایی خواهیم گرفت؟

همه  چیز درباره رای  گیری الکترونیکی 

از الکترونیکی شدن مراحل چندگانه انتخابات 
که  رای گیری  فرآیند  اما  می گذرد  سالی  چند 
اولین  دارد،  انتخابات  را در  نمود  بیشترین  شاید 
بار در سال 1۳۹0 به صورت الکترونیکی انجام 
را  امکان  این  که  تعداد شهرهایی  اکنون  و  شد 

دارند به 1۴1 شهر رسیده است.
انتخابات تنها شامل رای گیری نیست و پیش 
می شود  آغاز  انتخابات  شروع  دستور  با  آن  از 
فرایندهای  از  یک  هر  بودن  الکترونیکی  و 
 E-election انتخاباتی، انتخابات الکترونیکی یا
اسم  به  عوام  بین  که  چیزی  اما  می زند،  رقم  را 
انتخابات الکترونیکی شناخته می شود، رای گیری 

الکترونیکی یا E-voting است.
شورای  مجلس  انتخابات  قانون  استناد  به 
به  نسبت  است  موظف  کشور  وزارت  اسالمی، 
نوین سازی شیوه  های اخذ رأی و شمارش آراء 
اخذ  بهتر در  به منظور دقت، سالمت و نظارت 
همین طور  و  نتایج  اعالم  و  آراء  شمارش  رأی، 
اخذ رأی در حدود  استانداردسازی صندوق های 
اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان 
کمبود  با  زمینه  این  در  نتیجه  در  کند؛  اقدام 
 2۵ انتخابات  فرآیند  تمام  نیستیم.  روبرو  قانون 
از حدود پنج سال  مرحله دارد که 2۴ فرآیند آن 

پیش الکترونیکی شده است. 
وزیر  دستور  با  که  انتخابات  شروع  از  اکنون 
کشور آغاز می شود تا ثبت نام داوطلبان و اعضای 
در  که  فرآیندهایی  تمام  و  اجرایی  هیات های 
و  رای گیری  پایان  تا  می افتد  اتفاق  فرمانداری ها 
امحاء آرا، همه فرآیندها الکترونیکی برگزار می شود 
و فرآیندی که از این 2۵ مرحله الکترونیکی نیست 
اخذ رای و شمارش آراست که اولین تجربه آن را 

در انتخابات سال 1۳۹0 داشتیم.
اصالت  احراز  رای گیری،  روز  فرایند  اولین 
سند هویتی رای دهنده است که در حال حاضر 
انجام  الکترونیکی  صورت  به  شعب  تمامی  در 
برای  فرد  ملی  شماره  کنترل  شامل  و  می شود 
محدوده سنی و جلوگیری از جعلی بودن و رای 
شعب  اصلی  تفاوت  نهایت  در  و  است  تکراری 
تمام مکانیزه با سایر شعب، اخذ رای و شمارش 

آرا به صورت الکترونیکی است.
الکترونیک:   تمام   انتخابات  فواید 
مانند  جانبی  هزینه های  الکترونیک  انتخابات 
چاپ تعرفه و عوامل انسانی که تا چند روز پس 
از انتخابات در شعبه درگیر شمارش آرا هستند را 
ویژگی  و  دستاورد  مهم ترین  اما  کاهش می دهد، 
انتخابات الکترونیک سرعت، صحت و دقت است 
و از مزایای آن شمارش لحظه ای است که می توان 
در لحظه از آخرین نتایج آگاه شد. فرآیند انتخابات 
الکترونیک دو بحث مهم دارد، یکی احراز هویت 
رای دهنده با کارت ملی که از طریق سرور وزارت 
کشور به صورت آنالین احراز هویت می شوند و 
به آنها تعرفه الکترونیک می دهند که در صندوق 
آرای  دیگری  و  بدهند  رای  الکترونیک  رای  اخذ 
شمارش  الکترونیک  صورت  به  که  صندوق ها 
خواهند شد. امیر شجاعان -رئیس کمیته فناوری 
این که  بیان  با  کشور-  انتخابات  ستاد  اطالعات 
برگزار  الکترونیکی  قصد  و  توان  کشور  وزارت 
کردن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
برگزاری  گفت:  دارد،  را  روستا  و  شهر  اسالمی 
خطاهای  کاهش  باعث  الکترونیکی  انتخابات 
شفافیت  ایجاد  و  کار  سرعت  افزایش  شمارش، 
می شود و دولت از اخذ رأی الکترونیک حمایت 
تمامی  برگزاری  برای  کامل  آمادگی  ما  می کند. 
فرایندهای انتخابات در 10 هزار شعبه اخذ رای 

به صورت الکترونیکی را داریم.
امنیت:  برای  داخلی  شبکه  از  استفاده 
در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  همچنین 
آخرین اظهارات خود با اشاره به برگزاری جلساتی 
بین این وزارتخانه و وزارت کشور برای برگزاری 
انتخابات الکترونیکی گفت: از نظر زیرساختی برای 

برگزاری انتخابات الکترونیکی آماده ایم. 
اینترنت  فضای  از  انتخابات  برگزاری  در 
در  انتخابات  و  نمی کنیم  استفاده  بین المللی 
خاطر  به  می شود.  برگزار  اطالعات  شبکه  داخل 
امنیت در هیچ فرآیند انتخابات از اینترنت استفاده 
نمی شود و 2۴ فرآیند کامال الکترونیکی در بستر 
و یک شبکه امن و اختصاصی انجام می شود که 
باشد.  نداشته  وجود  آن  در  نفوذ  و  هک  امکان 
افزار  نرم  شدن  احتمال هک  درباره  نیز  واعظی 
هم  و  ما  هم  می گوید:  الکترونیک  انتخابات 
زمینه  این  در  را  الزم  پیش بینی  کشور  وزارت 
برگزاری  برای  را  الزم  آمادگی  ما  داشته ایم. 
انتخابات الکترونیک داریم اما اینکه بین وزارت 
انتخابات  خصوص  در  نگهبان  شورای  و  کشور 
الکترونیکی چه می شود، به خودشان بستگی دارد.

خواندنی ها گفت و گوی آوا با طال آور معلول بیرجندی:

الهام پدید؛ پدیده نوظهور سنگ نوردی کشور
خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری

نورد  سنگ  ورزشکار  پدید«  »الهام  قاسمی-  سمیرا 
استان است که چندی قبل در مسابقات کشوری معلولین و 
جانبازان در سنگ نوردی مقام اول و در رشته پرتاب وزنه 
هم مقام سوم را آورد. وی سال 67 در بیرجند متولد شد، 
بازنشسته  ارتش و مادرش فرهنگی  بازنشسته  پدر وی 
سانحه  در  را  خود  راست  پای  سالگی  یک  باشند،  می 
رانندگی از دست می دهد و اکنون از پای مصنوعی استفاده 
باشد و در  می کند، همچنین وی کارمند بهزیستی می 
رشته مدیریت دولتی در مقطع دکترا مشغول به تحصیل است.

خانواده ام هم ورزشی هستند

که  کند  می  نشان  خاطر  اش  خانوده  مورد  در  وی 
تمامشان ورزش هستند و فقط حرفه ای کار نمی کنند، 
وی می افزاید: یکی از برادرانم کوه نوردی و دیگری در 
رشته شطرنج فعالیت می کنند و خواهرم هم معلم تربیت 
بدنی است. او می گوید: بعد از آن حادثه برای درمان پروتز 
در  و  رفتیم  به مشهد  نبود  بیرجند  در  پای مصنوعی که 
احمر  من هالل  برای  را  مصنوعی  پای  اولین  دوسالگی 
مشهد درست کرد و از آنجا به قوچان و تهران و در نهایت 

دوباره به بیرجند بازگشتیم.

از 4 سالگی ورزش شنا را شروع کردم

»الهام پدید« در مورد اینکه از چه زمانی ورزش کردن را 
شروع کرده است هم می گوید: ورزش شنا را از ۴ سالگی 
شروع کردم و در مشهد در رده کودکان مقام اول و در 
ساری که رده سنی آن آزاد و مخصوص فرزندان ارتشی 
بود ۳ مقام اولی آوردم و در سال حدودا 8۹ در مسابقات 
کشوری شنا هم رتبه 7 را گرفتم. وی عنوان می کند که 
فعالیت ورزشی حرفه ای در رشته های دیگر نداشته است، 
تا سال گذشته که هیئت جانبازان و معلولین بعد از گرفتن 
تست از من، پیشنهاد دادن که در رشته دومیدانی پرتاب 
وزنه شرکت کنم و در سال گذشته مقام ۴ را آوردم. او در 
مورد اینکه چگونه شد به رشته سنگ نوردی عالقه مند 
شد هم اظهار می کند که این را از سال ۹0 شروع کردم 
ولی به دالیلی مثل نداشتن مربی، سالن را از ما گرفتند و 
دیگر نتوانستیم ادامه دهیم. وی بیان می کند که در سال 
شدم  آشنا  آقایی  با  مجازی  فضای  در  اتفاقی  کامال   ۹۵
که ایشان هم معلولیت داشتند ولی عضو تیم ملی سنگ 
نوردی بودند، در ابتدا فکر می کردم که ایشان در مسابقات 
عادی شرکت می کنند ولی  بعد از پیگیری های فراوان 

و پیدا کردن شماره شان متوجه شدم که نه مسابقاتی هم 
برای معلولین و جانبازان مجزا برگزار می شود.

دیوار اصلی را برای تمرین به ما نمی دهند

»الهام پدید« اظهار می کند که متاسفانه برای تمرین 
اختیار  در  را  است  سرحدی  باشگاه  در  که  اصلی  دیوار 
نمی گذارند و ما برای تمرین های بدن سازی را  بانوان 
در خود سالن باشگاه ورزشی پیوند سبز که دیوار کوچکی 
دارد انجام می دهیم، ولی در نزدیکی های مسابقات بعد 
که  گذاشتند  باری  دو  باشگاه حدود  این  پیگیری های  از 
به سالن سرحدی برویم و با دیوار اصلی آن تمرین کنیم. 
وی می افزاید: در مسابقات سنگ نوردی متراژ صعود مهم 
است و هرچه بیشتر باشد بهتر است و به همین دلیل باید 
با تمرینات زیاد، ترس از ارتفاع ارتفاع هم برطرف شود. او 
در مورد هزینه هایی که کرده است هم می گوید در رشته 
سنگ نوردی وسایل شخصی مورد استفاده همچون صندلی 
مخصوص، پودر سنگ نوردی، طناب و ... را خود فرد باید 
تهیه کند ولی عنوان می کند که برای سالن تمرین و هزینه 
شرکت در مسابقات و باقی مسائل خود هیئت کوه نوردی و 

هیئت جانبازان و معلولین پرداخت کردند.

یکی از مشکالت 
نبود مربی برای بانوان معلول است

رشته های  و حتی  رشته  این  گفتۀ وی مشکالت  به 

دیگری که برای معلولین به ویژه بانوان است نبود مربی 
ادامه  و  باشد  می  مسابقات  با  آشنا  و  تجربه  با  و  آگاه 
و  نیست  اصال  مربی  معمواًل  بانوان  برای  که  دهد  می 
سالنی هم نمی دهند، ولی یک سری قول هایی به ما 

دادند که این مشکالت را برطرف کنند.
نبود  که همین مشکِل  متذکر می شود  پدید«  »الهام 
مربی روی دور باطل افتاده است چون به دلیل نبود مربی 
به ما سالن برای تمرین نمی دهند و از آن طرف هم چون 
سالنی برای تمرین وجود نداشته پس مسابقات هم کسی 
را نمی فرستند. وی تقاضا می کند که دیوار را دوباره در 
اختیار بانوان قرار دهند چون می گوید قبال تیمی داشتیم 
که به دلیل همین نبود دیوار مناسب برای تمرین و عدم 

حمایت و کیفیت پایین تمرین، پراکنده شدند.

اولین مشوق من خانم عظیمی 
از پیوند سبز بود

این قهرمان جوان در مورد این که چه کسانی وی را 
این  اولین مشوق من در  حمایت کردند هم می گوید: 
بودند و  پیوند سبز  باشگاه ورزشی  از  راه خانم عظیمی 
شروع کار من توسط ایشان بود و حتی در این مسابقات 
هم تالش کردند تا با افراد عادی مسابقه بدهم که به 
قبل  تا  کند:  می  بیان  نشد. وی  موافق  مختلف  دالیل 
معاون  و  رئیس  که  فر  خانم شکوفه  و  گنجی  آقای  از 
هیئت کوه نوردی استان هستند کسی حمایتی از ما نمی 
توانستند  بزرگواران  این  با حضور  کرد ولی خوشبختانه 

برایمان  را  اصلی  سالن  تمرین  بار  دو  حداقل  برای 
لحاظ  از  کند  می  نشان  خاطر  پدید«  »الهام  بگیرند. 
و  کردند  حمایت  خیلی  بهزیستی  در  همکارانم  روحی 
در  هم  شهرستان  بهزیستی  رئیس  شرفی  آقای  حتی 
ساعات اداری و با وجود مشغله زیاد اجازه می دادند که 
وی  بدهم.  انجام  را  خودم  تمرینات  و  بگیرم  مرخصی 
ادامه می دهد: خانواده من هم کمک ها و صبوری های 
به  دیرتر  تمرینات  برای  اینکه  دلیل  به  داشتند  زیادی 
همکاریث  داشتم  که  غذایی  رژیم  یا  رفتم  می  خانه 
خیلی  دیدند  می  مرا  موفقیت  که  این  از  و  کردند  می 
توان  معلول که  فرزندی  داشتن  بودند چون  خوشحال 
امیدوار کننده است.  دارد  را  افراد سالم  انجام کارهای 
او تأکید می کند که حتما سنگ نوردی را ادامه خواهم 
شرکت  جهانی  مسابقات  در  بتوانم  که  امیدوارم  و  داد 

کنم و در آنجا هم مقام بیاورم.

خدا گر ز حکمت بندد دری 
ز رحمت گشاید در دیگری

ز  دری  ببندد  حکمت  ز  گر  خدا  که  است  معتقد  او 
رحمت گشاید در دیگری و به واسطه همین موضوع 
بیان می کند: تمام انسان ها ویژگی های منحصر به 
فرد خود را دارند و  انسان های سالم هم چون هیچ 
خاص  های  ویژگی  کردن  پیدا  دنبال  ندارند  مشکلی 
پرورش  با  خواهند  می  معلولین  ولی  روند  نمی  خود 
کنند  کمرنگ  را  خود  مشکل  خود  خوب  ویژگی  آن 
کارهای  استان  در  وی  گفتۀ  به  برسند.   تعالی  به  و 
سالی  چند  و  است  شده  انجام  معلولین  برای  خوبی 
های  رشته  در  آنان  آوری  مدال  شاهد  که  شود  می 
مختلف ورزشی هستیم و حتی ورزشکارانی داریم که 
 7 حتی  و  هستند  ناشنوایان  و  ناینایان  ملی  تیم  در 

داریم.  کار  باستانی  رشته  در  مدال 
این ورزشکار خوب استان اظهار می کند که هنوز جا 
چون  کند  رشد  استان  در  معلولیت  به  دیدگاه  که  دارد 
نسبت به برخی از استان های دیگر عقب تر هستیم و 
شاید دلیل آن نوپا بودن آن است ولی امیدواریم که در 
پدید«  »الهام  باشیم.  خوبی  خیلی  اتفاقات  شاهد  آینده 
به معلوالن توصیه می کند که با توجه به سیر صعودی 
خوب معلوالن تنها کافی است که به خود و توانایی های 
خود اعتماد داشته باشند و تالش در پیشرفت آن داشته 
ترین  کوچک  کسی  اگر  که  زمانی  آن  دیگر  و  باشند 

معلولیتی داشت، منزوی می شد گذاشته است. 

کاریکاتور آسباد نهبندان - نازنین زهرا نجیبیمحمد علی رجبی قاب عکس معجونی مفید برای کاهش وزن:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

ترکیب آنها، تاثیر فوق العاده ای برای کاهش وزن و چربی دور 
شکم دارد. برای پاکسازی کبد چرب نیز مفید است.

ماست

شویدکدو

کمک های ناچیز 
به خانواده های معلولین

تاکید شهرداران بیرجند بر انتخاب متخصصان مرتبط
)ادامه از صفحه 3 ( ... 

شهردار بیرجند عنوان کرد: اگر اختالف 
سلیقه ای نباشد شورا منجر به فساد خواهد 

شد
به  است  دار شهر  کلید  اکنون  هم  که  مدیح  عباسعلی 
اول  است،  دید من مهم  از  نکته که  دو  گوید:  ما می 
باید اشراف  در شورا فردی که کاندیدا می شود حتما 
کسی  و  باشد  داشته  ها  شهرداری  قوانین  به  آگهی  و 
دارد  سوال  جای  کند  نام  ثبت  و  نداند  را  قوانین  که 
باید  کاندیدا  همچنین  است؟  کرده  نام  ثبت  چرا  که 
حداقل قوانین را بداند و برنامه ریزی کند، همه باسواد 
نزدیک  که  انتخابات  بعد  میکنم  خواهش  و  هستند 
زمینه  این  در  مطالعاتی  حداقل  دارند  فرصت  ماه   ۳
داشته باشند و دوم کاندیداهایی که قرار است بحث و 
بودجه  شهرداری،  منابع  گرفتن  نظر  در  با  کنند  تبلیغ 
را  همشهریان  سرانه  درآمد  و  مردم  درآمد  شهرداری، 
یا   ۳0 رتبه  ما  استان  لحاظ  این  از  بگیرند که  نظر  در 
از  سرانه  درآمد  در  گفت:  وی  دارد.  کشور  در  را   ۳1
نیست  اجرایی  اصال  که  هایی  قول  و  وعید  و  وعده 
و از توان شورا و شهرداری خارج است و  همچنین قول هایی 
کنند.  پرهیز  ندارد  شهرداری  و  شورا  به  ارتباطی  که 

است  شهر  دار  کلید  اکنون  هم  که  مدیح  عباسعلی 
است،  مهم  من  دید  از  که  نکته  دو  گوید:  می  ما  به 
باید  حتما  شود  می  کاندیدا  که  فردی  شورا  در  اول 
داشته  ها  شهرداری  قوانین  به  آگهی  و  اشراف 
بداند  را  قوانین  حداقل  باید  کاندیدا  همچنین  باشد. 
خواهش  و  هستند  باسواد  همه  کند،  ریزی  برنامه  و 
دارند  فرصت  ماه   ۳ نزدیک  که  انتخابات  بعد  میکنم 
دوم  و  باشند  داشته  زمینه  این  در  مطالعاتی  حداقل 
در  با  کنند  تبلیغ  و  بحث  است  قرار  که  کاندیداهایی 
و  مردم  درآمد  شهرداری،  بودجه  و  منابع  گرفتن  نظر 
این  از  که  بگیرند  نظر  در  را  سرانه همشهریان  درآمد 
لحاظ استان ما رتبه ۳0 یا ۳1 را در کشور دارد. وی 
گفت: در درآمد سرانه از وعده هایی است که از توان 

شورا و شهرداری خارج است.

کار شهرداری فقط ساخت و ساز نیست
حتما  دارد  ضرورت  منتخب  افراد  کرد:  تصریح  وی 
مختلف  های  حوزه  در  شهری  مشکالت  و  ها  کمبود 
خدماتی  و  اجتماعی  فرهنگ،  های  حوزه  بر  ویژه  به 
اشراف داشته باشند و حداقل شهر بیرجند را بشناسند. 
مدیح ادامه داد: ترکیب شورای شهر باید رعایت شود 

و همه مهندس عمران نباشند، بهتر این است که شورا 
در همه زمینه ها متخصص داشته باشد زیرا که بودجه 
شهرداری فقط برای ساخت و ساز نیست بلکه بیش از 
۳0 درصد در حوزه های فرهنگی و اجتماعی  و بیش 
همچنین  و  رفاهی  و  خدماتی  حوزه  در  درصد   ۳0 از 
شهر  گفت:  شهردار  است.  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
توسعه همه جانبه می خواهد و چند بعدی است یعنی 
توسعه  عمرانی،  توسعه  کابردی،  و  فیزیکی  توسعه 
 فرهنگی، اجتماعی، توسعه خدماتی و اقتصادی و همه 

این ها را شامل می شود.

باید به شوراها اختیارات بیشتری داده شود
مدیح با بیان اینکه خیلی از قوانین باید اصالح و بازنگری 
شوند و حتما باید به شوراها اختیارات بیشتری داده شود، 
خاطر نشان کرد: تا زمانی که مدیریت واحد شهری اجرایی 
نشود و نماینده های مردم در شورای اسالمی شهر ،شهر 
ما  باشد  نداشته  مدیریت  شهرداری  و  نکنند  مدیریت  را 
موازی  و  داشت  خواهیم  بسیاری  معضالت  و  مشکالت 
کاری هاکه در شهر دیده می شود که برخی از دولتها در 
این زمینه جبهه گرفته اند و با این که اختیاراتی به شورای 

شهر و شهردار داده شود مخالفت می کنند.

شورای اسالمی شهر، شورای شهرداری نیست 
شهردار اضافه کرد: اعضای شورای اسالمی شهر نمایندگان 
مردم هستند و برای پیگیری مشکالت و حل معضالت مردم 
پا به این میدان گذاشته اند و درست است که بیشترین کار 
شورای شهر به شهرداری و انتخاب شهردار و پیگیری مسائل 
شهری برمی گردد اما این افراد می توانند به شورای استان 
از این منظر  الیحه بدهند که در مجلس مطرح شود که 
قانونگذار جایگاه شوراها را باال دیده است. وی گفت: موضوع 
پیگیری مسائل دو طرفه است و الیحه از طرف شهرداری به 
شورا ارائه می شود ولی مواردی هم وجود داشته که اعضای 

شورای اسالمی موضوعی را مطرح کرده اند.

اگر اختالف سلیقه ای نباشد
شورا منجر به فساد خواهد شد

مدیح تاکید کرد: اگر تضارب آرا نباشد شورای شهر منجر 
به فساد می شود و نیاز نیست اعضای شورای شهر هم 
رای باشد و اگر اینگونه باشند، این خطرناک است و نه 
اینقدر اختالف و حاشیه که انرژی اعضا را بگیرد. وی هم 
چنان تاکید کرد: اگر هدف واحد باشد و اختالف سیلقه به 
لحاظ نوع کار باشد این اختالف باعث می شود در شورا 

چند گروه باشند که بر یکدیگر نظارت داشته باشند.

Ava.news18@gmail.com . عکس از : قاسمی
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 قطعاً براي اين انتخاب مولفه هاي مد نظر اينجانب : تخصص در حوزه مديريت شهري  - استفاده از نيروي بومي 
و استعدادهاي بومي استان و نداشتن تفكرات جناحي، ثبات در مديريت و تجربه كافي.

کد ۱۲۷  آقای محمد رضا آتش افرازه

همان گونه كه مستحضريد مهم ترين وظيفه شورای اسالمی شهر طبق ماده 1، انتخاب شهردار می باشد كه بالفاصله پس 
از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام می شود. برای انتخاب يک شهردار موفق مولفه های ذيل  
می بايست مد نظر باشد : الف( تعادل و همكاری مناسب با مسئولين اجرايی،نهادها و سازمان ها در زمينه های مختلف 
اجتماعی،فرهنگی ،آموزشی و عمرانی داشته باشد . ب( دانايی،آگاهی، هوشمندی،توانايی ،داشتن قابليت ،تخصص ،تدين 
و نگاه درست به مشكالت ج( مديريت يكی از ويژگی های كامالً الزم برای شهردار است، چون شهرداری از اعتبارات 
دولتی به طور مستقيم بهره مند نمی شود و بخش زيادی از بودجه شهرداری از طريق كمک های مردم حاصل می شود 

لذا شهردار بايد افكار اقتصادی داشته باشد و بتواند با دستگاه های اجرايی ارتباط داشته باشد.

کد ۲۵۱ خانم سمانه ساالری

از ديد اينجانب شهردار می بايست دارای مشخصه های ذيل باشد : 
 1 - پاكدستی و صداقت ۲ - ديدگاه فراجناحی  ۳ - مسلط به قوانين شهرداری به ويژه قوانين مالی و شهرسازی  
۴ - صداقت در گفتار و عمل  ۵ - روابط عمومی خوب و از همه مهم تر داشتن عشق و عالقه به شهر و توسعه آن. 
به نظرم در گزينه ها در صورت دارا بودن مشخصه های فوق آن كس ارجح است كه بومی باشد و شناخت كافی از 
پيشينه شهر و توسعه آينده نگر آن داشته باشد. به نظرم موثرترين شاخصه يک مديريت مطلوب در حوزه شهرداری، 

فراجناحی و پاسخگو بودن به همه گروه های سياسی ارزشی فعال در جامعه می باشد.

آقای محمد حسن فخار کد ۲۹۲

قطعا ويژگی هايی مانند تخصص در حوزه های عمران ، مديريت شهری ، مديريت فرهنگی، تجربه كافی ،تعهد و الزام به انجام 
تمام و كمال مصوبات شورا از عوامل عمومی انتخاب شهردار است ولی امروزه بايد به موضوعات مهمتری هم در اين انتخاب توجه 
شود . تا زمانی كه روابط اعضای شورا با شهردار در حد متعارف باشد می توان اطمينان داشت كه موضوع خاصی سالمت كاری 
شورا و شهردار را تهديد نمی كند اما مشكل از جايی شروع می شود كه شهردار يكی از شهرهای استان پس از رد صالحيت 
چند نفر از كانديدا ها يكی از كارمندان شهرداری را با ماموريت اداری راهی مركز نموده تا پيگير تاييد صالحيت نامبردگان شود 
. به نظر شما چرا بايد تاييد صالحيت و راهيابی افرادی به شورا تا اين اندازه برای يک شهردار مهم باشد ؟ پس به نظر اينجانب 

عالوه بر خصوصيات فوق الذكر ، سالمت و صداقت در گفتار و رفتار شهردار مهمترين عامل گزينش يک شهردار است .

کد ۴۵۲  آقای مصطفی محمد زاده

ويژگی يک شهردار خوب: دانايی ،هوشمندی، توانايی، داشتن قابليت تخصص، تدين و تجربه، نگاه درست به مشكالت 
و شناخت هوشمندانه از شهر و مردم شهر ، اهل تعامل و مديريت عالمانه، تالشگر و موثر در جذب سرمايه، ايجاد 
محيط شاداب ، آرام و دلنشين و بدون تنش در شهرداری، توجه به خرد جمعی، پرهيز از نظرات شخصی، هماهنگ 
و همگرا با ديگر مديران ، برنامه ريز ، دارای سوابق اجرايی و مديريتی و به خصوص سابقه كار در شهرداری و بومی 

)ان شاء ا...(

کد ۴۷۱  خانم زهره موهبتی زهان

با توجه به اهميت موضوع ، فردی جامع الشرايط بايد برای مديريت شهرداری در نظر گرفته شود با خصوصياتی 
 چون : تعهد ، تخصص ، دلسوزی ، اهل مشورت و تعامل ، دارای سوابق اجرايی مطلوب در حوزه مديريت شهری ،

جسور ، مطالبه گر ، قاطع و برنامه محور با منظر نگاه توزيع خدمات عادالنه از شاخصه های انتخاب شهردار است ، 
البته بومی گزينی در صورت برخورداری از شرايط فوق الذكر اولويت دارد ولی فردی كه دارای شاخص های مذكور 
بوده و دارای تجربه در كالن شهرها باشد با نگاه كالن نگر نيز برای شهر مفيد خواهد بود . شهردار بايد منظر نگاه 

خويش را به شهر توسعه دهد نه در شهرداری محدود بماند . 

کد ۲۴6  آقای محمد زمانی )فرهنگی(

اينجانب متعهد به تهيه بانک اطالعاتی جامع از پتانسيل های تخصصی و مديريتی كه دارای خالقيت، پشتكار و 
آشنا با تكنيک های نوين مديريت شهری و صبور و دلسوز و با تجربه  باشد ، )با اولويت بومی يا دارای سابقه ۵ سال 
سكونت(  خواهم بود؛فردی كه آشنا با وظايف و اختيارات دستگاه های اجرايی  شهری بوده تا با تعامل موثرتر نسبت 
به استفاده از ظرفيت های موجود،زمينه مديريت يكپارچه شهری را فراهم آورد. شخصی كه با استفاده از ظرفيت های 
علمی، تجربی و مديريتی نخبگان جوان استان دركنار مديران و بازنشستگان باتجربه و نيز سازمان های مردم نهاد به 
عنوان گروه مشاوران خود )به جای استفاده از اقوام و بستگان يا ديگران كه صرفا عنوان مشاور را يدک كشند و فرصت 

سوزی نمايند( اقدام نمايد، خواهم نمود.

کد ۱۵۸  خانم آسیه بهروان

همان طور كه مهمترين وظيفه شورای شهر انتخاب شهردار می باشد قطعا بايستی در جهت انتخاب شهردار 
بررسی های زيادی صورت پذيرد. مالک های انتخاب شهردار برای اينجانب تخصص،سابقه مديريت قوی،جسور 
و با شهامت و با سابقه درخشان خواهد بود. يكی از مهمترين امور شهرداری بحث شهرسازی می باشد كه اشراف 

شهردار بر امور شهرسازی در كنار  مديريت قوی می تواند به برون رفت از وضعيت سابق كمک كرد.

کد ۱6۹  آقای غالمحسین جهانی

شروط ذيل را در انتخاب  شهردار مد نظر خواهم داشت : 1- توجه به صالحيت های دينی و انقالبی ۲- امانت 
داری ، كاردانی ، توانايی اجرايی مصوبات شورا و دستورالعمل ها و مقررات ۳- صداقت ، شجاعت ، مردم داری ، 
قانونمندی ، داشتن ابتكار عمل ۴- تجربه كاری ، سوابق اجرايی ، دارا بودن سطح ارتباطات باال با رده های باال 
 دست و مادون  ۵- آگاه به وضعيت فرهنگی ، اجتماعی ، ...شهر و در نهايت در انتخاب رفاقت های شخصی ، حزبی ،

مالحظات سياسی را كنار خواهم گذاشت. در صورتی كه فردی  توانمند و دارای تجارب ارزنده اجرايی با شرايط 
فوق باشد ، فردی بومی و در غير اين صورت استفاده از فرد متخصص و كارآمد و باتجربه وتوانمند و .... غير بومی 

برای پيشرفت شهر ، پيشنهاد می گردد.

کد ۱۷۴  آقای علیرضا حسنی

در انتخاب شهردار، در صورت برخورداری از مولفه های ذيل، حق تقدم با نيروی بومی می باشد :  متخصص، متعهد 
و آگاه به مسايل فرهنگی جامعه - عدم وابستگی به جناح های سياسی و پرهيز از سياست زدگی - توان اداره كردن 
شهر با مديريت شورايی نه مديريت متكی به فرد - باور داشتن مديريت شورايی - برخورداری از مديريت اقتصادی 

قوی - باورداشتن مديريت شهروند محور - توانايی در جذب عوامل تاثير گذار در جلب مشاركت های مردمی - 
برخورداری از دانش و ظرفيت الزم در مواقع بروز بحران - بهره مندی از تكنولوژی موجود - برخورداری از توان 

ارتباط سريع و منطقی با مردم.  

کد ۲۷۹ آقای عباس عدل

پيش از هر چيز بايستی باور كرد  كه انتخاب يک شهردار خوب و كارآمد، تابعی از انتخاب يک شورای كارآمد ، همدل و 
دلسوز برای شهر است . به نظر من شورای متفكر ، ايده  مند و آينده نگری كه ان شاءا... با رای مردم به ساختمان شورای شهر 
راه خواهد يافت، فردی را به عنوان شهردار برخواهد گزيد كه بتواند توسعه پايدار شهری را با فراهم آوردن زمينه مشاركت  
فعال  مردم  امكان پذير نمايد تا در پرتو آن پروژه های عمرانی و فعاليت های خدماتی در پاسخ به نيازهای واقعی مردم ، 
تعريف و اجرا گردد. بديهی است با ترسيم چنين افقی شهردار آينده بيرجند بايد از ظرفيت مديريتی الزم برای پاسخگويی  
به مطالبات شهروندان در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی برخوردار و با رويكردی استراتژيک از تمام 
ظرفيت های موجود و متصور برای تغيير  وضع موجود  و رسيدن به وضع مطلوب در مديريت شهری ، بهره برداری نمايد 
 . اعطای اختيارات گسترده به شهرداری با مشخصات  مذكور ، از لوازم  اوليه بروز اتفاقات اميدوار كننده در شهر است  .

کد ۲۹6 آقای محمد علی قاسم زاده نداف

بيرجند ما محسن زاده ها و نخعی نژاد های زيادی دارد كه دلسوزی ويژه برای تحول و آبادانی و نشاط در شهر دارند. نبايد در 
انتخاب شهردار سياسی عمل كنيم. بی شک با وجود نيروهای توانمند در داخل شهر و استان ضرورتی ندارد ما يک شهردار 
غير بومی داشته باشيم. گله نخبگان علمی، اجتماعی و فرهنگی و معتمدان محلی شهر نيز همين هست كه چرا شهرداری 
انتخاب می كنيم كه او به صورت اتوبوسی نيرو وارد استان می كند از معاون و مشاور تا شهردار يک شهر ديگر كه از بستگان 
شهردار می باشد. بی شک ثبات مديريتی الزمه تحول و اجرای برنامه های مدون است. افراد متعهد و صادق بايد انتخاب 

شوند. امروز مردم از عدم صداقت ها و بی عدالتی رنج می برند.

کد ۴۵6  آقای احسان مداح

شهردار بايد آشنا به ساختار و شرايط شهر و همچنين آشنا به قوانين و دارای برنامه  اجرايی و عملياتی و همچنين تجربه 
اجرايی شهری باشد.

کد ۴۷۸ آقای محمود ناصری مقدم

همان طور كه مستحضريد يكی از بارزترين و شاخص ترين وظايف شورای شهر ، انتخاب شهردار می باشد. در 
اين زمينه اعتقاد بنده و مبنای انتخاب كارآمدی ، صالبت ، صداقت ، داشتن تجربه مديريتی موثر ، شهامت اجرای 
تصميمات بزرگ و كالن و كاردان بودن خواهد بود. در اين زمينه اگر افرادی با خصوصيات مذكور در منطقه بومی رصد 
گرديد قطعا مورد انتخاب واقع خواهد شد ، در غير اين صورت از مديران موفق و آزموده  غير بومی استفاده خواهد شد.

کد ۴۷۵  آقای  مهدی میری

سه شنبه *
۲6 ارديبهشت 96 *
شماره ۳۷۸۴ * 

کاندیداهای شورای 
اسالمی شهر بیرجند

در صورت حضور 
در شورا برای انتخاب 

شهردار مرکز استان
به چه مولفه هایی 

توجه خواهند کرد؟

میرسلیم: تقسیم یارانه ها در شب 
انتخابات توهین به مردم است

گفت:  جمهوری  ریاست   انتخابات  کاندیدای 
تقسیم یارانه ها در شب انتخابات توهین به مردم 
تعطیل  تکذیب  یازدهم  دولت  کار  تنها  و  است 
کرد:  خاطرنشان  میرسلیم  بود.  کارخانه ها  شدن 
قدس  آستان  از  برخی  چرا  می گویند  دولتمردان 
کسی  اما  می کنند  خرج  انتخابات  برای  رضوی 
انتخابات  شب  شما  چرا  بگوید  آنها  به  نیست 
افتتاح های نمایشی و انتخاباتی برگزار می کنید و 

بیت المال را ابزار تبلیغات کرده اید؟

روحانی: برخی آنقدر پررو شدند که 
گزارش دروغ محضر رهبری می فرستند

حسن روحانی کاندیدای ریاست جمهوری گفت: 
ما  برنامه  بگویند  که  نمی شود  رویشان  برخی ها 
پول  پمپاژ  با  من!  برادر  است.  قبل  سال  هشت 
این  در  می خواهیم  ما  نمی شود.  درست  کاری 
می گویند.  دروغ  هم  باز  ولی  نباشد  دروغ  کشور 
می گویند دولت سند ۲۰۳۰ را قبول کرده است در 
حالی که دولت می گوید فرهنگ ایرانی و اسالمی 
را اجرا می کند. آنها آنقدر پررو شدند که گزارش 

دروغ محضر رهبری می فرستند.

سید ابراهیم رئیسی: دولت تصمیمی 
برای اجرای برنامه ندارد

گفت: چون  ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیدای 
برنامه  پنج ساله را برای اولین بار در تاریخ کشور، 
معلوم  کرد،  ابالغ  دولت  جای  به  مجلس  رئیس 
است که تصمیمی برای اجرای برنامه ندارند. حجت 
مشکالت  نیست  قرار  اگر  افزود:  رئیسی  االسالم 
مردم را حل کنید و زمینه اشتغال جوان را فراهم کنید 

چرا خودتان را در معرض رای مردم قرار داده اید؟

جهانگیری: دولت یازدهم آوارهایی که 
بر سر کشور خراب شده بود را برداشت

از  پیش  گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
و  ملت  بر  هم  سختی  بسیار  دوران  دولت،  این 
هم بر کشور گذشت اما مردم آن دوران را با رای 
به موقع خود در سال ۹۲ اصالح کردند و اکنون 
شده  برطرف  مشکالت  از  توجهی  قابل  بخش 
است. اسحاق جهانگیری افزود:  درطول این چهار 
سال بسیاری از آوارها که بر سر کشور خراب شده 

بود، برداشته شده است.

قالیباف: ناکارآمدی و ضعف مدیریت
 ما را به این روز انداخته است

نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
گفت: بحران اقتصادی به این معناست که رکود، 
مشکالت  دچار  را  کشور  همه  بیکاری  و  گرانی 
جدی کرده است. امروز چالش اصلی ناکارآمدی 
و ضعف مدیریت کشور است که ما را به این روز 
انداخته است. قالیباف افزود: بحران اقتصادی در 
هر کشوری به وجود آید، دولت ها به کمک مردم 
که  هایی  سیاست  مجموعه  امروز  اما  آیند،  می 

دولت به کار گرفته گره گشا نیست.

هاشمی طبا: موضوع حضور خانواده ها 
در ورزشگاه ها باید حل شود

در  خانواده ها  درباره حضور  هاشمی  طبا  مصطفی 
ورزشگاه ها گفت که تصمیم گیری در این زمینه تنها 
دست وزارت ورزش و رئیس جمهور نیست ولی باید 
این موضوع حل شود.هاشمی طبا در پاسخ به این 
سوال گفت: من در زمانی که در سازمان تربیت بدنی 
منتهی  داشتم،  اصرار  مساله  این  به  نسبت  بودم 
تصمیم گیری در این زمینه فقط دست وزارت ورزش 
و یا دست رئیس جمهور نیست، عناصر مختلفی در 

کشور در این موضوع صاحب نظر هستند. 

در برجام ، توان کشور را معامله کردند

عالی  شورای  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
امنیت ملی گفت: ۶ کشوری که با ایران گفتگو 
کردند نه در سال ۹۲ بلکه از تابستان ۸۷ پای میز 
مذاکره با ایران حاضر شدند، زیرا کشور از همان 
موقع توانمند شده بود و ۱ + ۵ راهی جز گفتگو 

با ما نداشت. 
سعید جلیلی گفت: در برجام، توان کشور را معامله 
به  صبر  واسطه  به  و  زمان  طول  در  که  کردند 
دیپلماسی  با  توانمندی  این  و  بود  آمده  دست 

التماسی هیچ گاه به دست نمی آمد.

 برجام، یکی از پرافتخارترین توافق های 
چند جانبه در تاریخ ایران است

عبدا... نوری، وزیر کشور اصالحات گفت:برجام، 
در  چند جانبه  توافق های  پرافتخارترین  از  یکی 
تاریخ ایران است. نباید آن را کوچک بشماریم. 
برادری می گوید ما نباید مسایل نیروهای مسلح 
یا توان موشکی را با مسئله کوچکی مثل برجام 
این دستاورد ملت است؛ چرا آن  مقایسه کنیم؟ 

را کوچک می شمارید؟ 
و  بودیم  چه  برجام  از  قبل  کنیم  فراموش  نباید 

االن کجا ایستاده ایم.



افراد مبتال به دیابت باید مراقب باشند تا پایشان دچار 
عفونت نشود ودر همین زمینه انجمن دیابت مفتاح 
از افراد توصیه هایی دارد که در ادامه  به این گروه 
می آید: * جوراب نخی یا کتانی با کش مناسب و 
رنگ سفید یا روشن، از مهم ترین ویژگی های جوراب 
بیماران دیابتی است * جوراب هایی که یک سانتی متر 

بلندتر از بزرگ ترین انگشت پا باشد، مناسب است.
جوراب های کشی، نایلونی و جوراب هایی که دارای 
لبه های کشی و سفت است ، نامناسب است. جوراب 
هایی که داخل آن درز دارد، مناسب نیست * جوراب 
های مناسب افراد دیابتی معموال یک ناحیه »کشی« 
بلندتر از جوراب های معمولی دارد.جوراب های واریس 

به جز در موارد خاص آن هم با نظر پزشک معالج بعد 
از رد خطر احتمال وجود اختالالت عروقی )شریانی( 
از  استفاده  عدم  نمی شود. همچنین  توصیه   ، پاها 
آنها  در  فرد  که  کفش هایی  و  سفت  کفش های 
پاها را زخم می کند  یا  احساس راحتی نمی کند و 
و نیز کفش هایی که اندازه پا نیست، ضروری است.

توصیه های مهم به دیابتی ها برای خرید کفش و جوراب مناسب 
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برگزاری طرح استعدادیابی و مسابقات مینی گلف 
در استان خراسان جنوبی

استان  در  جوانان  و  نوجوانان  رده  در  گلف  مینی  استعدادیابی  طرح 
خراسان جنوبی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات گلف استان 
خراسان جنوبی، در راستای شناسایی و انتخاب ورزشکاران مستعد و دارای 
پتانسیل در رشته مینی گلف طرح استعدادیابی این رشته به همت هیات 
گلف و انجمن مینی گلف استان برگزار شد. در قالب این طرح ۱۱۸ نفر 
شامل؛ ۴۸ نفر خانم و ۷۰ نفر اقا در رده سنی نوجوانان و جوانان شرکت 
کردند. این طرح به مدت سه روز اجرایی شد که در پایان این طرح نیز یک 
دوره مسابقه بین شرکت کنندگان برگزار شد. در پایان این مسابقه  زهرا 
ساالری نفراول، امیررضا یوسف پور نفر دوم و محمد نایبی نفر شدند و به 
ترتیب نیز خانم کلوتی، محمدحسین اوحدی، ابراهیم قریشی، راشد رحمان 
پور و حمید عرب چهارم تا هشتم شدند. به گزارش روابط عمومی هیات 
گلف خراسان جنوبی، به مناسبت هفته جوان نیز یک دوره مسابقات مینی 
گلف در شهرستان خوسف برگزار شد. در قالب این مسابقات کارکنان 
سازمان های هالل احمر، بنیاد مسکن، کتابخانه ها، ورزش و جوانان ، 
فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی، جهادکشاورزی و دامپزشکی شرکت 
کردند. در پایان این رقابت ها »علی نوفرستی« و »علی علیدوست« 
مشترک اول، »مهدی محمدزاده« و »رسول خراشادی زاده« مشترک 
دوم و »سمیه خراشادی زاده« و »فرهناز درمیانی« مشترک سوم شدند.

گنج زاده طالیی شد/ چهارمین نشان زرین کاروان ایران

های  بازی  طالی  مدال  به  ایران  وزن  سنگین  کای  کاراته  ایرنا- 
کشورهای اسالمی دست یافت تا چهارمین نشان زرین کاروان ایران 
را ضرب کند. در سومین روز از چهارمین دوره بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی در جمهوری آذربایجان و در وزن به اضافه ۸۴ 
کیلوگرم کومیته مردان، »سجاد گنج زاده« کاراته کا پرافتخار ایران 
که مدال های متعددی از جمله طالی قهرمانی جهان را در کارنامه 
قهرمان  »طارق حمدی«  ابتدا  وی  ایستاد.  نخست  بر سکوی  دارد، 
 ۴ بر   5 حساب  با  زیبا  ای  مبارزه  در  را  عربستان  از  جهان  جوانان 
شکست داد و در ادامه برابر »هندور سلیم« از اندونزی ۴ بر 2 برنده شد.

بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی؛ 
پیروزی تیم والیبال ایران برابر قطر

بازی های  ایران به چهارمین دوره  اعزامی  والیبالیست های جوان 
برتری دست  به  تیم ملی قطر  برابر  همبستگی کشورهای اسالمی 
یافتند.  به نقل از ایرنا، شاگردان بهروز عطایی در دومین دیدار خود 
درچارچوب این بازیها در سالن کریستال هال شهر باکو به مصاف 
تیم قطر رفت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسیدند. بازیکنان 
ایران در گیم نخست با نتیجه 25 بر 2۱ بر تیم ملی قطر به پیروزی 
رسیدند آنان در ست دوم رقابت شانه به شانه ای با حریف خود 
یافتند.  به برتری دست   23 بر   25 نتیجه  با  اما در نهایت  داشتند 

9خاصیت عجیب خیار! 

کمتر ماده خوراکی وجود دارد که همچون میوه 
این  باشد.  داشته  خیار خاصیت خنک کنندگی 
میوه کم کالری حاوی فوائد تغذیه ای بسیاری 
از  خیار  دانه های  و  پوست  همچنین  است. 
و  بوده  برخوردار  مغذی  مواد  میزان  بیشترین 
حاوی فیبر و بتاکاروتن است. بتاکاروتن آنتی 

اکسیدانی است که به سطح ایمنی بدن، پوست، 
از سرطان کمک می کند.  پیشگیری  و  چشم 
مواد  از  مهمی  منبع  خیار  دانه های  همچنین 
معدنی و کلسیم به حساب می آیند. و اما خواص 
آن: ۱. رفع نیاز بدن به آب 2. حفظ سالمت 
استخوان 3. سالمت قلب کمک به هضم مواد 
غذایی ۴. کاهش وزن 5. حفظ سالمت مغز و 
حافظه 6. خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی.

در کنار کرم ضد آفتاب از این 
ضد آفتاب هاب خوراکی استفاده کنید 

استفاده از کرم ضد آفتاب، عینک و کاله در 
پوست  از  محافظت  برای  سال  گرم  فصول 
برخی خوراکی ها  اما مصرف  توصیه می شود، 
نیز می توانند مانند کرم ضد آفتاب عمل کرده 
بنابراین  شود.  پوستتان  از  محافظت  باعث  و 

خوراکی هایی که با خوردن آن می توانید از 
پوست خود مراقبت کنید به شرح زیر است: 
۱. روغن زیتون 2. گردو 3. انواع سیب ها ۴. 
چای و قهوه)مانع از احساس تشنگی و از بین 
رفتن آب بدن می شود( 5. کلم بروکلی)باعث 
فعال کردن سیستم دفاعی پوست در مواجهه با 
نور خورشید می شود( 6. ریحان)باعث محافظت 

از پوستتان در مقابل نور خورشید می شود(

6 نشانه پیش دیابت 

به  رو  جهان  در   2 نوع  دیابت  به  ابتال  روند 
افزایش است، بر همین اساس منطقی به نظر 
می رسد که آمار ابتال به پیش دیابت نیز رو 
شوید  زده  شگفت  شاید  اما  باشد.  افزایش  به 
دیابت  پیش  به  مبتال  افراد  بیشتر  بدانید  اگر 
از این مساله آگاه نیستند. در ادامه با برخی از 

نشانه های پیش دیابت بیشتر آشنا می شویم: 
روی  درخشان  و  مانند  فلس  های  پوسته   .۱
پوست)وصله های پوستی قرمز، قهوه ای، یا زرد 
رنگ( 2. نقرس)اغلب افراد چاق را تحت تاثیر 
قرار می دهند( 3. کلفت شدن پوست)اغلب در 
نوک انگشتان دست یا پا آغاز می شود و می تواند 
در کل بدن گسترش یابد( ۴. ریزش مو 5. خستگی 
شدید )تجربه خستگی مداوم حالتی عادی نیست(

خواص سس کنجد 

اینکه  بیان  با  غذایی  صنایع  متخصص  یک 
گفت:  است،  رژیمی  سس  یک  کنجد  سس 
داخل سس کنجد دانه های ساییده شده و خرد 
شده کنجد )ارده( و هم روغن کنجد وجود دارد 
لذا اسید چرب اشباع این دو بسیار پایین است 
و کلسترول ندارد. وی با تاکید بر اینکه مصرف 

محدود سس کنجد برای افرادی که فشار خون 
یا چربی و کلسترول باالیی دارند، مطلوب است، 
گفت: این سس تخم مرغ ندارد و به همین علت 
محصول  این  نمی دهد.  افزایش  را  کلسترول 
نسبت به دیگر سس ها، کالری پایینی دارد و 
برای ساالدها و سبزیجات می تواند جایگزین 
سس مایونز شود. کسانی که چربی و فشار خون 
باال دارند هرگز نباید از سس مایونز استفاده کنند.

روغن بادام 
و ۵ فایده کمتر شناخته شده اش 

بادام همانند  که  بدانیم  است  ما ممکن  اغلب 
نیروگاهی پر از مود مغذی است اما درباره روغن 
سالمتی  حفظ  برای  سرشارش  خواص  و  آن 
احتماال کمتر شنیده باشید؛ بویژه این که روغن 
بادام اثر مفیدی نیز بر کاهش وزن و هضم بهتر 

غذا دارد. بنابراین پنج مزیت اثبات شده اما کمتر 
شناخته شده روغن بادام در ادامه بیان شده است: 
۱. حفظ سالمت قلب 2. کمک به هضم بهتر 3. 
رفع دردهای عضالنی ۴. سرشار از مواد معدنی 
)بخصوص  سرطان  به  ابتال  از  جلوگیری   .5
می تواند از ابتال به سرطان کولون پیشگیری کند 
زیرا غنی از فیبر است و در نتیجه سبب حرکت 
بهتر مواد غذایی در مسیر روده بزرگ می شود.(

قاضی و وکیل جعلی با یک میلیارد و 300 میلیون ریال کالهبرداری دستگیر شدند

ایرنا- فردی که با جعل عنوان وکالت در قائمشهر یک میلیارد و 3۰۰ میلیون ریال از مردم کالهبرداری کرده بود، 
دستگیر و پرونده اش به دادسرای عمومی و انقالب این شهرستان رفت. این فرد که › م.ج › نام دارد ، به دلیل 
مشکالت اداری و قضایی از یکی از ادارات اخراج شده بود و با سوء استفاده از موقعیت سابق و اطالعات حقوقی و 
اداری همچنین ارتباطات دوستانه با همکاران، خود را به عنوان وکیل دادگستری معرفی می کرد. متهم با ظاهری 
آراسته در مجموعه های قضایی شهرستان های قائمشهر، بابل و آمل حاضر و با در اختیار گرفتن برگه های وکالت 
برخی وکال نسبت به تنظیم قرارداد وکالت با آنها اقدام و ضمن تحصیل وجوهی به عنوان حق الوکاله و هزینه 
دادرسی از مردم ، اقدام به کالهبرداری کرده است. متهم پس از دستگیری توسط مامورین حفاظت و اطالعات 
دادگستری مازندران دستگیر و انجام تحقیقات اولیه و شناسایی تعدادی از شکات به دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان قائمشهر معرفی و در حال حاضر با صدور قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می برد. این گزارش 
حاکیست که متهم به اتهاماتی مانند قبول پرونده و پیگیری امور قضایی، دریافت هزینه دادرسی و حق الوکاله به 
مبلغ یک میلیارد و 3۰۰ میلیون ریال و حتی چاپ کارت ویزیت و معرفی خود به عنوان وکیل اقرار کرده است.

سیل به چهار روستای بخش قهستان درمیان 
خسارت وارد کرد

ایرنا- سرپرست جمعیت هالل احمر درمیان گفت: سیل به جاده، 
مزارع و باغ های چهار روستای بخش قهستان این شهرستان 
در  گفت:  خبر  این  تشریح  در  مرادی  جواد  کرد.  وارد  خسارت 
واحد  سه  از  آبکشی  عملیات  و  نداشتیم  تلفاتی  سیل  وقوع  اثر 
به  سیل  خسارت  بیشترین  داد:  ادامه  وی  شد.  انجام  روستایی 
روستاهای کماچی، شمس آباد، آویشک و سیدآباد نگینان وارد 
به  بیشتر خسارت سیل  است. بخشدار قهستان هم گفت:  شده 
جاده، مزارع و باغات است، کارشناسان جهاد کشاورزی و راه و 
مصطفی  گفته  به  هستند.  خسارت  برآورد  حال  در  شهرسازی 
اعزام شدند. منطقه  به  موقع  به  امدادی  های  نیروی  رستمی 

مرگ نوجوان 1۵ ساله در جریان تبلیغات انتخاباتی 

رکنا- نوجوان ۱5 ساله ای در نگین شهر از توابع این شهرستان بر 
اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. سرهنگ علیرضا اصالنی  
فرمانده انتظامی آزادشهر درشرق استان گلستان گفت: این نوجوان 
متولد سال ۱3۸۱ بود و برای نصب بنر تبلیغاتی یکی از نامزدهای 
شد.  گرفتگی  برق  دچار  که  بود  رفته  برق  تیر  باالی  به  انتخاباتی 
وی بابیان اینکه رعایت نکردن نکات ایمنی سبب وقوع این حادثه 
رعایت  با  انتخاباتی  نامزدهای  طرفداران  گفت:  است،  شده  ناگوار 
قانون؛ از نصب اقالم تبلیغاتی بر روی تیرهای شبکه برق خودداری 
برای  گذشته  شب  حادثه  کرد:  اضافه  اصالنی  سرهنگ  کنند. 
اقالم  نصب  به  اقدام  که  افرادی  و  انتخاباتی  نامزدهای  طرفداران 
تبلیغاتی می کنند، یک زنگ خطر بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
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آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

تاالر و رستــوران کریـــم خــان
32222490 - 09151606836 خیابان ارتش - حدفاصل معلم و غفاریمیزبان جلسات افطاری شما در ماه مبارک رمضان می باشیم

ورودی رایگـان
پخت برنج ایرانی نشانه اعتماد شماست

چای، پنیر، سبزی و خرما رایگان

به یک مدرک لیسانس عمران، ساختمان یا 
معماری با حداقل ۳ سال سابقه بیمه جهت رتبه 

شرکت نیازمندیم .  09155626810

به یک نفر کاردان یا کارشناس عمران جهت 
سرپرستی کارگاه ساختمانی واقع در شهرستان 

نهبندان  نیازمندیم.
 09151614۳66 -0915161۳664 

تعدادی کبک خانگی و بلدرچین و تخم 
کبک نطفه دار به فروش می رسد.

09158647414

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    ۳2۳1۳600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل

عرضه انواع گل های آپارتمانی 
گل باغچه ای و رز پیوندی

 با  تخفیفات ویژه کلیه ارگان های 
دولتی و غیر دولتی 

آدرس: میدان آزادی روبروی 
درب پارک آزادی نبش قائم 

09157565489

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

را تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳71۳54 - ۳2۳71۳55

قالیشویــی ملکــه
کار خوب اتفاقی نیست

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

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

0915721۳571 - صالحی منش

شرکت پخش لبنیات در استان 
خراسان جنوبی جهت تکمیل تیم 
فروش خود به تعدادی بازاریاب 

حضوری با سابقه با حقوق و مزایای بیمه 
و پورسانت با داشتن حداقل مدرک 

دیپلم اقدام به جذب می نماید.
تلفن تماس در ساعات اداری 
۳22۳7958 - ۳22۳7957

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در 
خراسان جنوبی در خصوص پشتیبانی 
دستگاه های کارتخوان در بیرجند و 

شهرستان های استان نیرو می پذیرد.
۳2۳2۳424-09159۳7105۳

فروش 2 ساعت آب از چاه کشاورزی 
کربالیی محمد عبداللهی واقع در معصوم آباد

091566۳2658 -091516۳۳124

32341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان

09158626228- 09158۳46779 اسحاقی

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
   ۳24۳81۳7

  091516۳5860
کرباسچی 

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09159658659
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برگزاری اولین دوره فناوری محور 
پهباد ها،و مقررات هوایی در استان

الهام پواسد- صبح دیروز اولین دوره فناوری محور 
پهباد ها کاربردها، ایمنی پرواز و مقررات هوایی در 
استان با حضور سعیدی دبیر کارگروه پهباد اتحادیه 
صنایع هوایی و فضایی ایران همچنین رییس مرکز 
سالن  کشوردر  نظامی  غیر  پهبادهای  ساماندهی 
برگذار شد.سعیدی  فناوری  و  پارک علم  جلسات 
با اشاره به این که بیشترین رادار های کشور در 
بیرجند مستقر هستند ادامه داد: برای جلوگیری از 
مشکالت امنیتی و امنیت هوایی باید هر پهباد و 
صاحب آن ثبت شوند و شماره ثبت داشته باشند.

وی افزود: استفاده از پهباد مقررات و محدودیت 
جلسه  این  مثل  جلساتی  که  دارد   خاصی  های 
شایانی  آن کمک  پیشرفت  و  آموزش  به  میتواند 
کند.زمان نشستن و زمان پرواز همچنین ماهیت 
پهباد باید روشن و شفاف باشددر ادامه ســعیدی 
مقررات  و  قوانین  کشــوری  پهپاد  دبیرکارگروه 
پروازی را ارایه داد که سرفصل های این مطالب 
به شرح ذیل می باشد: - دسته بندی پهپادها و 
گونه شناســی عمود پروازها - کاربرد پهپادها و 
فرصت های کســب و کار در زمینه فیلم برداری، 
نقشه برداری، هدایت و ناوبری سمپاشی، اکتشاف، 
کشاورزی معدن، مدیریت بحران، امداد و پست -  
اصول ایمنی پرواز، طرح ساماندهی پهپادهای غیر 
نظامی و مراحل اخذ انواع مجوز، روال هماهنگی 
انتظامی، امنیتی و پدافند پرواز ،حریم های هوایی و 
مناطق ممنوعه، کریدورهای هوایی و نقشه خوانی 
ارائه داد. ناصری  AIP نقشه هوایی توضیحاتی 
رییس پارک علم و فناوری هدف از برگزاری این 
تولید  و  ساخت  در  که  کسانی  شناسایی  را  دوره 
بازار  شناسایی  همچنین  کنند  می  فعالیت  پهباد 
راه و شهرسازی جهاد  ادارات  پهباد ها نظیر  نیاز 
های  استودیو  نظیر  خصوصی  وبخش  کشاورزی 
فیلم برداری و آتلیه ها عنوان کرد و افزود:نقشه 
شبانه  های  خاموشی  از  هوایی،جلوگیری  برداری 
اداره برق ،سم پاشی و ... از مزایای استفاده از پهباد 

های نظامی است .

برگزاری مسابقات رباتیک درسرایان

رباتیک  مسابقات  مقدماتی  سیما-مرحله  و  صدا 
ویژه کودکان در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان سرایان برگزار شد.در این مسابقات چهل 
رالی،  ربات،  آموز در بخش های  کودک و دانش 

جنگجو، آتش نشان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بارش ها در خراسان جنوبی ادامه دارد
ایرنا -مدیرکل هواشناسی استان از بارش ۱۲ میلیمتری باران طی ۲۴ ساعت گذشته در استان خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت آینده وقوع 
رگبار و رعد و برق پراکنده در استان پیش بینی می شود. خندان رو بیان کرد: طی ۲۴ ساعت آینده با وزش تند باد و افزایش ابر نیز رو به رو 
خواهیم بود.وی از افزایش دمای هوا خبر داد و گفت: طی امروز تا روز چهارشنبه، وزش تندباد همراه با گرد و خاک در استان خواهیم داشت.

نت
نتر

 : ای
س
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 دومین نمایشگاه مهارت های بالینی 
دانشجویان پیراپزشکی در بیرجند

قاسمی- رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه بیرجند، 
هدف برگزاری دومین نمایشگاه مهارت های بالینی 
توانمندی  افزایش  را  پیراپزشکی  دانشجویان 
های علمی، کاربردی و عملی دانشجویان عنوان 
ویژگی  ترین  اصلی  از  یکی  افزود:  کرد.»ملکانه« 
با  های آن آموزش دانشجو به دانشجو و آشنایی 
کارهای علمی و عملی آنان است.وی اظهار کرد که 
تالش شده است که در نمایشگاه مهارت های مفید 
و قابل اجرا عملی شود و حتی برای رشته های غیر 
از پیراپزشکی هم مؤثر واقع شود.به گفتۀ وی رشتۀ 
پیراپزشکی که در سال ۱373 تأسیس شد، شامل ۴ 
تشکل علمی هوش بری، اتاق عمل، رادیولوژی و 
علوم آزمایشگاهی می باشد که در دانشگاه بیرجند 
حدود ۴00 دانشجو دارند.معاون دانشجویی دانشگاه 
بیرجند هم با بیان اینکه این نمایشگاه دانش های 
نوین رشته پزشکی را به نمایش می گذارد، گفت: 
افزایش  باعث  دانشجویان  افزایی  دانش  بر  عالوه 
مهارت ها، توانمندی ها، حرفه گرایی و صالحیت 
حرفه ای هم می شود.»حسینی« تصریح کرد: رشته 
پیراپزشکی شامل دانش و مهارت است که اگر خوب 
آموزش داده شود در بهبود بیمار چه در بیمارستان 
این  هدف  بود.وی  خواهد  موفق  آن  از  خارج  چه 
نمایشگاه را نمایش مهارت ها و نیز اغنای افراد دیگر 
و جذب گرایش افراد دیگر به این رشته عنوان کرد.

افتتاحیه ششمین دوره جشنواره
 ملی عکس “بیرجند در قاب ایران”

جشنواره  دوره  ششمین  افتتاحیه  مراسم  کاری- 
ملی عکس “بیرجند در قاب ایران” باحضور بیش 
استانی  عکاس   ۱50 و  کشوری  عکاس   ۱00 از 
برگزار  جنوبی  خراسان  فرزان  عالمه  سالن  در 
رفاهی  سازمان  عامل  مدیر  شاکری،  شد.همایون 
از  هدف  کرد:  عنوان  بیرجند  شهرداری  تفریحی 
واقعیت  کشیدن  تصویر  به  جشواره  این  برگزاری 
امروز شهر بیرجند است.شاکری بیان کرد: تقویم 
برگزاری جشنواره برای پذیرش عکاسان مدعو ۲5 
اردیبهشت، عکاسی در شهر از ۲5 تا ۲8 اردیبهشت، 
اداری ۲8  پایان ساعت  آثار  ارسال  مهلت  آخرین 
اردیبهشت، داوری و انتخاب آثار ۲9 اردیبهشت و 
اختتامیه و اهدای جوایز 30 اردیبهشت سال جاری 
است. شایان ذکر است دو داور از بیرجند و ۴ داور از 

تهران این جشنواره را داوری خواهند کرد.

مالیی- دیروز اولین جلسه دادگاه علني قتل عمد 
مرد ۴5 ساله نهبنداني  در 7فروردین 9۴به ریاست 
دادگاه  شعبه یک کیفري  در  قاضی رمضانی 
استان برگزار شد .نماینده دادستان با قرائت کیفر 
خواست قتل عمد )م - ق( توسط ) غ- ب( که 
بادو ضربه چوب به سرش به علت خونریزي فوت 
کرده و )غ- ب( را به جرم قتل عمد و نزاع متهم 

ردیف اول معرفي کرد.
متهم   14 با  اي  صفحه  هزار  پرونده 

متشکل از 2 کودک 
هزار  و  ۴جلدي  پرونده  این  طرح  درجریان 
صفحه اي که ۱۴ متهم دارد سه تن از اولیاي 
دم و 3کودک زیر ۱8سال هم به اتهام توهین 
، دعواي منجر به قتل ، قدرت نمایي و تهدید 
داشتند.قاضي  حضور  جلسه  این  در  باچاقو 
را  مرحوم  دختران  دو  و  بزرگ  پسر   ، همسر 
تک به تک به جایگاه فراخواند که اولیاي دم 
تقاضاي قصاص )م - ب( را کردند. پسر بزرگ 
خانواده )ب( درتوضیح واقعه گفت در حال بازي 
بودیم که صداي  فوتبال در مدرسه کنارخانه 
ترمز خودرویي را شنیدیم وقتي بیرون پریدم و  
از مدرسه بیرون آمدم ) ح-ب( با ساطور به سرم 
ضربه زد و من بي هوش شدم وقتي چشمانم را 

باز کردم چیزی ازدعوا ندیدم.
کودکان 14   / پدر  قتل  شاهد  ؛  دختر 

ساله کوچه را قرق کرده بودند 
کرد:  عنوان  قتل  عیني  و شاهد  مقتول  دختر 

هراسان  شنیدیم  که  را  خودرو  ترمز  صداي 
با خواهرم به بیرون دویدم ان وقت دیدم که 
با چوب و چماق جلوي  اقوام )ب(  از  تعدادي 
دیدم  را  اقوام  از  یکي  وقتي  هستند  ما  خانه 
سرش خوني بود نگران خواهر زاده 5ساله ام 
شدم که با پدرم بیرون رفته بود و به دنبال او 
گشتم  وقتي  پیدایش کردم اورادر آغوش گرفتم 
که ) غ-ق( رادیدم که با ضربه چوب دستي به 
پشت سر پدرم زد و بي هوش شد.در این جا 
قاضي از ) ا-ب(پسر )م-ب( متهم ردیف اول 
خواست تا ماجراي اولین دعوا را تعریف کندکه 
وي عنوان کرد: عمویم)ح- ب( گفته بودبه خانه 
خاله ام  بروم ومقداری وسایل بیاورم. اما وقتي 
پسرعموهایم رفتند با لباس هاي پاره و خوني 
به  بدانم موضوع چیست  انکه  براي  برگشتند 
خانه خاله ام رفتم که تعدادي از افراد خانواده 
)ق( را دیدم به جاي آنکه ماجرا راتوضیح دهند 
به من توهین، وفحاشي کردند و حتي  مرا کتک  
این دعوا را قرق کردن  هم زدند.)ا-ب( علت 
کوچه توسط پسران خانواده )ق( دانست و ادامه 
داد: آنها گفتند که نباید ازاین کوچه رد شوم وي 
تصریح کرد: پسرعمو یم به پدرش گفته بود که 
عمویم به اجبار پدرم را راضي کرد تا براي حل 

موضوع با ریش سفید خانواده صحبت کند. 
  با »کردون« به پسر مرحوم زدم

دوم  ردیف  متهم  ب(  )ح-  قاضي  ادامه  در 
حضور  اول  درگیري  در  که  را  ب(  پدر)م-  و 

متهم  .که  فراخواند  جایگاه  به  را  است  داشته 
ردیف دوم عنوان کرد: ما براي جویا شدن از 
ماجرا به روستا رفته بودیم که مرحوم به علت 
گرد و خاکي که توسط ماشین بلند شده بود 
فحاشي کرد.وي با اشاره به اینکه همان موقع 
تعدادي از آنها اطراف ماشین را محاصره کردند 

افزود: سه بار با پاسگاه تماس گرفتم چون من 
براي دفاع از پسرم رفته بودم نه درگیري. اما  ) 
کردون نوعي سالح سرد( را من به آقاي )ح 
-ق( زدم.متهم ردیف دوم با تاکید براینکه ما 
به دنبال راه فرار بودیم اما نمي توانستیم فرار 
کنیم خاطرنشان کرد: تعدادي از انها درابتداي 
روستا با اسلحه گرم و سرد ایستاده بودند اما 
انتظامي رسیدند. همان موقع ماموران نیروي 
براي دفاع از پسرم رفته بودم نه درگيري
قاضي متهم ردیف اول را به اتهام قتل عمد  
عنوان  وي  که  فراخواند  جایگاه  به  )م-ق( 
را  موضوع  تا  رفتم  پسرم  از  دفاع  کرد:براي 
جویا شوم اما از همان ابتدا با فحاشي و توهین 

مرحوم مواجه شدم.وي با اشاره به اینکه مردم 
روستا از قبل سنگ و چوب آماده کرده بودند، 
افزود: متوجه نشدم دعوا چگونه شروع شد اما 
هر  فرزندش  از  دفاع  براي  پدري  هر  یا  من 
کاري مي کند اگرچه براي صلح آماده بودم 
نه دعوا.متهم ردیف اول با تاکید براینکه اگر 

ما قصد دعوا داشتیم  چندین نفررا همراه مي 
بردیم تصریح کرد: من ، برادرم)ح-ب( و پسرم 
رفتیم و به فرزندان دیگرمان تاکید کردیم که 
به آنجا نیایند. )م-ق( بیان کرد: شاهدان زیادي 
در این جلسه نیستند که مي توانند بگویند چه 
کسي دعوا راشروع کرده است.  وی از قاضي 
خواست شاهدان درگیري را به دادگاه فراخواند.
در این هنگام قاضي )ع -ق( )داماد خانواده ق(
را به اتهام مشارکت در قتل عمد ، توهین ، و 
تهدید به جایگاه فراخواند که وي عنوان کرد: 
از محل کارم برگشتم که همسرم زنگ زد و 
گفت که خانواده با تعدادي از اقوام )ب( دعوا 
به محل حادثه  دلیل  به همین  اند که  کرده 

رفتم.وي افزود: با تعدادي از کساني که امده 
)ح-ب(  آقاي  دست  ودر  بودم  اشنا  بودند 
)ح -ق(پسرمرحوم  دنبال  به  و  بود  ساطوري 
او  از  را  مي گشت هرچه سعي کردم ساطور 
هر  با  اینکه  بیان  با  نتوانستم.)ع- ق(  بگیرم 
دو قوم وصلت کار هستم ادامه داد: مجبور به 
صلح و جدا کردن آنها شدم اما وقوع درگیري 
مانند یک جرقه در کسري از ثانیه اتفاق افتاد 
بود که  در حدی  درگیري  و شدت  و وسعت 
و  بودند  تماشاآمده  براي  بیشتر  روستا  مردم 
را  از هم جدا کند  را  آنها  اینکه  کسی جرات 
نداشت.وي همه اتهامات را تکذیب و رد کرد.

به علت نبود شهود آخرين دفاعيات
 به جلسه بعد موکول شد 

 یکي از وکال از شاکیان و متهمان خواست تا 
با حضور ریش  را  قبیله اي  این دعواي هاي 
سفیدان حل کنند تا عواقب بدتري نداشته باشد.  
به  ایراداتي  این جلسه  در  هر 5 وکیل حاضر 
کیفرخواست قرائت شده داشتند واتهاماتي که به 
موکالن آنها زده مي شد را نامفهوم مي دانستند 
که قاضي دستور داد تا کتبا الیحه دفاعیی از 
تقدیم کنند. رمضاني  دادگاه  به  موکالن خود 
بیان کرد: به درخواست وکال و متهمان مبني 
براینکه تعدادي از شهود این پرونده در دادگاه 
نیستند متهمان و وکال دفاعیات آخر خود را در 

جلسه بعدي مطرح  خواهند کرد.
)Ava.news14@gmail.com(

قتل پس از دعوای کودکانه

استان  زیارت  و  مقدم-مدیرحج  دادرس 
عنوان کرد: ثبت نام کاروانهای حج تمتع96  
خراسان جنوبی که از روز گذشته ساعت 9 
از  پرشوری  استقبال  با   ، شده  شروع  صبح 
است.به  شده  مواجه  حج  متقاضیان  سوی 
تا  صبح  دیروز  از  نوفرستی  ابوالفضل  گفته 
رزرو  خبر(۱0۲0نفر  تنظیم  لحظه)وقت  این 
زیارت  و  اند.مدیرحج  نموده  قطعی  را  خود 
رو   پیش  شرایط  به  توجه  با  افزود:  استان 

استقبالی که ظرف یک  و  زائران  اشتیاق  و 
تمتع  به حج  اعزام  از  استان  این  مردم  روز 
در  کاروانها  شدن  تکمیل  شاهد  اند  داشته 
سایر  از  بود.وی  خواهیم  آینده  روز  چند 
دارندگان اولویت خواست در مهلت مقرر تا 
96/0۲/۲9 به کاروانهای استان مراجعه و از 
تا  باشند  داشته  کامل  آگاهی  نام  ثبت  روند 
نام  ثبت  بتوانند  ها  کاروان  تکمیل  از  قبل 

خود را قطعی نمایند. 

استقبال بی سابقه حجاج خراسان جنوبی در اولین روز ثبت نام کاروانهای حج تمتع96

عکس:مالیی

اهم برنامه های عمرانی و خدمات شهری  
1 - تاکید بر اجرای هر گونه برنامه ، پروژه و یا فعالیت های مبتنی بر مطالعه صحیح و دقیق کارشناسی

2- تاکید بر اجرای صحیح نظامات و طرح های مصوب شهری
3- تعریف رنکینگ برنامه ها و پروژه های شهری مبتنی بر منابع ممکن و قابل وصول

4- تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام شهری
5 - اجرای کامل سیستم مکانیزه و جمع آوری زباله و بازیافت آن

6- بازسازی ،نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی )اتوبوسرانی و تاکسیرانی (
7-توجه ویژه به ارائه خدمات مناسب شهری در مناطق کم برخوردار

8- تدوین و تصویب سند چشم انداز و برنامه میان مدت توسعه شهری
9- نوسازی بافت فرسوده با صدور پروانه ساختمانی رایگان و اختصاص فرصت ها و امتیازات ویژه برای نو سازی آن 

IT 10- توسعه ارائه خدمات غیر حضوری با بهره مندی از شیوه ها و ابزارهای نوین خصوصا خدمات الکترونیک و
11- توجه به توسعه خدمات نوین آتش نشانی و تجهیز سازه های شهری به سامانه های اطفا و اعالم حریق

12- تاکید بر اجرای هر گونه برنامه ، پروژه و یا فعالیت مبتنی بر مطالعات صحیح و دقیق کارشناسی با حضور متخصصان و هنرمندان
اهم برنامه های فرهنکی و اجتماعی 

1-  جلب مشارکت نخبگان و جوانان در اداره ، مدیریت و توسعه شهری
2-  حفظ و صیانت از حقوق شهروندی

3-  توسعه فضای سبز و تفرجگاه های شهری
4-  کمک به بازسازی و نوسازی کالبد های عمومی شهر از جمله مساجد ، مدارس ، مراکز درمانی، کتابخانه ها و اماکن ورزشی 

5-  طراحی و باز مهندسی معابر و دسترسی ها برای امکان تردد راحت و آسان جهت جانبازان ، معلولین و سالمندان عزیز 
6- فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردمی در ایجاد و توسعه نهاد های مدنی ، مراکز فرهنگی ، هنری و کتابخانه ها 

7- حمایت موثر از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در برنامه های عمرانی ،کشاورزی ، حمل و نقل ، بهداشت و ...
8- حذف بوروکراسی زاید و تسهیل در ارائه خدمات به مردم 

9- شفاف سازی فعالیت های اقتصادی شهرداری و سازمان های وابسته در بخش های مختلف 
10-دسترسی آسان شهروندان به قوانین ، مقررات و ضوابط شهری 

11- تاکید بر حفظ و نگهداری آثار و بناهای تاریخی با مشارکت دستگاه های اجرایی ذیربط

زندگـی نامـه:
زهره موهبتی در سال 1342 در خانواده ای مذهبی و روحانی در بیرجند دیده به جهان گشود . پدرش مرحوم حجت االسالم و المسلمین زین العابدین موهبتی از علما و خطبای 
 بنام زمان خویش درخراسان بود. وی تحصیالت ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه را در این شهر به اتمام رسانید و همزمان در محضر پدر علوم قرآنی و حوزوی را نیز تلّمذ نمود .
  دوران کودکی او با مبارزات سیاسی پدرش گره خورد. به همین جهت ایشان  چندین سال ممنوع از منبر بود . در زمان انقالب همراه پدر در راهپیمایی ها شرکت می کرد

 او می گوید فریادهای رسای پدرم در سخنرانی های آتشین دوران انقالب هنوز در ذهن و خاطرم طنین انداز است .
 سال دوم دبیرستان را می گذراند که انقالب پیروز شد . نامبرده با تشکیل گرو ه های سیاسی همانند انجمن های اسالمی دانش آموزان فعالیت های سیاسی ، اجتماعی خویش را آغاز نمود.
 همزمان با اخذ دیپلم ، دانشگاه ها به علت انقالب فرهنگی تعطیل شد و او نیز با عضویت در بسیج خواهران و شورای فرماندهی بسیج فعالیت های سیاسی ، اجتماعی خویش را ادامه داد .
سال 1361 ازدواج نمود و همراه همسر خویش عازم جبهه های جنگ حق علیه باطل گردید و در اهواز در ستادهای  پشتیبانی جنگ در اوج حمالت حکومت غاصب بعثی به 
حمایت از رزمندگان پرداخت . نامبرده در هنگام فتح خرمشهر در اهواز بود. وی مجددا در سال 1363 همسرش را در جبهه های ایالم همراهی نمود و مدتی را در شهر ایالم با 

خانواده های رزمندگان بیرجندی مقیم ایالم گذراند.
در سال 1364 به عنوان دبیر دبیرستان های زاهدان به خدمت آموزش و پرورش در آمد . در سال 1367 فعالیت های خویش را در آموزش و پرورش بیرجند ادامه داد . همزمان 

در دانشگاه شرکت و لیسانس حقوق قضایی را اخذ نمود .
در سال 1378 در انتخابات اولین دوره شورای شهر بیرجند شرکت نمود و به عنوان دومین منتخب مردم شهر به عضویت شورای شهر در آمد و به عنوان نایب رئیس شورای 

شهر و ریاست کمیته فرهنگی اجتماعی مشغول به خدمت شد . همزمان در دانشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند به عنوان معاون آموزش دانشجویی خدمت می کرد .
 وی در دومین دوره انتخابات شورای شهر بیرجند مجددا به عضویت شورا در آمد و در آن دوره نیز ریاست کمیته فرهنگی ، اجتماعی و عضویت در کمیسیون حقوقی را بر عهده داشت .
در سال  1383همزمان با تقسیم خراسان بزرگ ، از سوی استاندار وقت به عنوان اولین مشاور استاندار در امور بانوان و دبیر کمیته بانوان و جوانان استان انتخاب شد . وی عضو هیئت 
 اجرایی هالل احمر در اولین و دومین دوره انتخابات هیئت های اجرایی هالل احمر بوده است ، همچنین در شوراهای حل اختالف شهر در شعبات مختلف همکاری داشته است .

نامبرده هم اکنون مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند می باشد .
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 امام سجاد عليه  السالم :
اَلَْقْوُل الَْحَسُن ُيْثِرى الْماَل َو ُيْنِمى الرِّْزَق َو ُيْنِسُئ ِفى االََْجِل َو ُيَحبُِّب اِلَى االَْْهِل َو ُيْدِخُل الَْجنََّة؛

گفتار نيك، ثروت را زياد و روزى را فراوان مى  كند، مرگ را به تأخير مى  اندازد، انسان 
را در خانواده محبوب مى  كند و به بهشت وارد مى  نمايد.

خصال : ص 317، ح 100
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