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رهبر معظم انقالب :
آتش به اختیار به معنای 

کار فرهنگی خودجوش و تمیز است

فرمانده کل سپاه :
دولت بدون تفنگ تحقیر

و سرانجام تسلیم خواهد شد

غرویان :  
خودسرها در مقابل 

حامیان روحانی عددی نیستند
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شخصیت ها
 دیپلمات نیستند

* هرم پور

هفته گذشته و پس از رسانه ای شدن خبر دستگیری 
یکی از اعضای شورای شهر بیرجند برای چندمین 
بار سؤال مهمی به ذهن دنبال کنندگان و عالقه 
بیشتر  که  سؤالی  شد.  متبادر  استان  اخبار  مندان 
محتوای یک نقطه ابهام بزرگ داشت و البته نیازمند 
روشنگری مسئولین محترم. سؤال مهم این بود که 
در سالهای اخیر چرا  فرآیندکشف و  رسیدگی به 
 تخلفات و جرایم  برخی از چهره ها  در سطوح استانی 
اتفاق  آنها  دوره  انتهایی  روزهای  در  و شهرستانی، 
طی  اجرایی  چهره  یا  منتخب  این  و  افتد  می 
مدت مسئولیتش هر آنچه می تواند و می خواهد 
انجام می دهد؟ آیا ناظرین بیدار به تخلفات او در 
این  واقعاً  آیا  ندارند؟  آگاهی  حضورش  مدت  طی 
دستگاههای  متعدد  های  تکذیب  علیرغم  افراد 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (  .... قضایی  و   نظارتی 

شخصیت ها
 دیپلمات نیستند

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (آیا واقعاً این افراد علیرغم تکذیب های متعدد دستگاههای نظارتی و 

قضایی، طی مدت مسئولیتشان در یک حباب امن و حریم بی خطر قرار دارند؟   آیا مسؤولیت ها 
به آنها مصونیت هم داده است؟ آیا روابطی بر ضوابط اداری و  قانونی سیطره پیدا می کند که در 
دراز مدت چشم ها را روی تخلفات و حتی جرایمشان می بندد و یا نظارت را هم مجبور به سکوت 
مصلحت اندیشانه در برابر خطاهایشان می کند؟ آیا رسیدگی کنندگان به تخلفات و جرایم در طول 
مدت حضور فرد از اقدامات تالفی جویانه و دسترسی های وی برای تبرئه احتمالی و یا انتقام می 
ترسند و این ترس در روزهای انتهایی حضور یک فرد متخلف به دلیل پایان دوره اش از بین می 
رود یا کمرنگ می شود؟ آیا این امر با استقالل و شجاعتی که بارها شعارش داده شده و مطالبه و 
انتظار مردم هم هست همخوانی واقعی دارد؟ واقعیت این است که مردم و شهروندان به ویژه آن 
دسته از افرادی که به هر نحو متضررین واقعی مدیریت های توأم با تخلِف برخی منتخبان و چهره 
های اجرایی و مسؤولیتی هستند، به تدریج دچار نوعی ابهام، سردرگمی و متأسفانه بی اعتمادی 
همراه با شک و تردید شده اند و لذا نه تنها به رسیدگی ها اطمینان ندارند بلکه به گزارش موارد 
تخلف و حتی  پیگیری های بعدی آن هم رغبتی نشان نمی دهند. یک سؤال اساسی دیگِر مردم 
این است که چگونه در دوره چهارساله یا حتی هشت ساله یک مدیر یا منتخب مردم، تخلفات و 
جرایم او از دید و رصد دستگاههای نظارتی پنهان می ماند و درست در آخرین روزهای حضورش  
و گاهی متأسفانه بعد از آن پرونده ای قطور برایش آشکار می شود و احیاناً با مستندات محکم و 
جمع آوری شده به دادگاه معرفی می گردد؟ ذات اینگونه اقدامات و رویکردها با هدف گذاری های 
نظارتی و قضایی کاماًل منافات دارد. چنین رویکردهایی حتی اگر ساده اندیشانه بگوییم اتفاقیست 
و حتی اگر آنرا با کمی اغماض، مصلحت اندیشانه قلمداد و تلقی کنیم و حتی اگر آن را با کمی 
غفلت و سهل اندیشی و تسامح و تساهل اجباری، مطلوب ومناسِب زمانه بدانیم؛ به هیچ عنوان 
به موقع و با کارکردهای بازدارنده نیست. چهره و شخصیتی که می داند در چهار سال یا هشت 
سال مدیریت یا انتصاب  و یا انتخابش توسط مردم، در هاله ای امن و  در حبابی بی اذن ورود قرار 
گرفته و احیاناً در هفته های انتهایی مسؤولیتش سراغش خواهند رفت، چه میزان خویشتن داری 
در برابر وسوسه های سوء مالی و سیاسی و اداری و اخالقی خواهد داشت و چه تضمینی برای عدم 
آلوده شدن وی به فساد وجود خواهد داشت؟ پاسخ کاماًل مشخص است، یا خیلی کم و یا هیچ.

من متأسفم که فقط به عنوان یک روزنامه نگار و فقط بر پایه برخی شنیده های موثق از دوستان 
صمیمی و مورد اعتمادم در برخی ادارات و دستگاهها ، شوراها و ... گاهی از تخلفاتی مطلع می 
شوم که نه تنها تخلف، بلکه جرایم محرز و مستحق مجازات های مختلف هستند؛ اما آمار پرونده 
های تشکیل شده در خصوص مسببان آن بسیار کم و اطالع رسانی های دستگاههای ذیربط 
در این خصوص بسیار محدود و کمرنگ است. مدیران و مسؤولین و منتخبین مردم، دیپلمات 
های زرورق پیچیده شده ی سیاسی نیستند که از دور هم نتوان دستی به سمتشان دراز کرد. 
اسالم، قانون و مردم، آنها را خادمین ملت می دانند که می باید دست پاک، منزه و امین باشند و 
خارج از حباب های مصونیت زای امنیتی و قضایی و در چهاردیواری شیشه ای و شفاف خدمت، 
درباره تخلفات و جرایمشان مورد بازخواست قرار گیرند، البته در عین رعایت عدالت و البته به 
موقع، شفاف، بدون اغماض و با شدیدترین صورت. ما مدعی عدالت علوی هستیم؛ در ذیل این 
عدالت علوی، یک مدیر، اول و وسط و آخر ندارد. هرکجا تخلف کرد باید گریبانش را محکم 
چسبید و رهایش  نکرد. این گونه عدالتی شایسته ُپز دادن است، اینگونه عدالتی مورد اعتماد مردم 
و مورد مطالبه و تأیید آنهاست، نه پوسته ای از عدالت؛ تنها و تنها  عین عدالت وخود عدالت. 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(          

تابستان امسال 
مشکل آبی در 
استان نداریم
مصرف باالی آب شرب در فضای سبز شهری دغدغه  
متولیان تامین و توزیع آب در خراسان جنوبی
صفحه ۷

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی : 
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برگزاری دوره آموزشی دارویار )نسخه پیچی(

توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی

)تنها مرجع دارای مدرک معتبر برای به کارگیری 
آموزش دیده ها(

مراجعه برای ثبت نام: بیرجند - خیابان طالقانی
روبروی طالقانی 17 - داروخانه دکتر محمدی

جنـاب آقـای 

دکتر محسن شخمگر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

ریاست اداره استاندارد شهرستان بیرجند 

که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را 

در مسئولیت جدید از خداوند متعال خواستاریم.

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه- فرزین- صابرتنها

» و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان ا... یحب المقسطین« 
سوره مائده آیه 42

قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران با پاسداری و حراست از قانون 
عظمای  مقام  منویات  و  رهنمودها  دادن  قرار  سرلوحه  و  اساسی 
 والیت حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( به عنوان رکن اساسی 
نظام اسالمی، مسئولیت خطیر و حساسی در پشتیبانی از حقوق فردی و 
 اجتماعی ملت شریف ایران و تحقق بخشیدن به عدالت را عهده دار است.

هفته قوه قضائیه فرصتی است مغتنم برای تکریم تالش خالصانه 
قشر خدوم و متعهد قوه قضائیه به ویژه تجلیل و گرامیداشت یاد و 
خاطره بزرگ معمار دستگاه قضایی ، مجاهد نستوه و مجتهد متفکر 

دکتر بهشتی و شهیدان واال مقام این عرصه.
این مجموعه با گرامیداشت یاد و خاطره آن شهدای گرانقدر

 هفتـه قـوه قضائیـه
 را به مسئولین متعهد و خدوم این قوه و دست اندرکاران 

امر قضا در استان خراسان جنوبی به ویژه مدیرکل محترم و همکاران 
گرانقدرشان تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت و تاییدات الهی 

در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
 را برای آن عزیزان آرزومندیم.

هیئت مدیره وکال  و مشاوران حقوقی خراسان جنوبی

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت ا... دکتر بهشتی 
و ۷2 تن از یاران امام )ره( فرا رسیدن

 هفته قـوه قضائیـه
 را حضور همه مسئوالن قضایی و قضات محترم دستگاه قضا 

تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

شورای اسالمی شهر بیرجند

آگهـی استخـدام
یک واحد تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل 
کادر اداری و اجرایی خود 2 نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام می نماید. 
متقاضیان محترم، مدارک الزم شامل مشخصات فردی، رزومه تحصیلی و 
شغلی، دوره های آموزشی مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را به نشانی 

اینترنتی info@dos-co.com تا تاریخ 96/4/12
 ارسال نمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

عنوان ردیف
شغل

مدرک و رشته 
تحصیلی

تعدادمهارت های الزم

کارمند 1
وصول 
مطالبات

کارشناسی 
)مدیریت بازرگانی، 
حسابداری، حقوق ، 

مدیریت(
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اطالعيه سازمان سنجش درباره تمديد مهلت ثبت نام آزمون  استخدامي دستگاه هاي اجرايي
 

مهر- مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: با توجه به اینکه مهلت ثبت نام در چهارمین آزمون استخدامی مشترک 
فراگیر دستگاههای اجرایی پنجم تیرماه پایان می پذیرد این مهلت تا ۱۱ تیر تمدید شد. توکلی ادامه داد: کارت شرکت در چهارمین 

آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور ۳۱ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

سرمقاله

داشت  خواهد  اخالقی  و  اداری  و   ) سرمقاله  ادامه   (

وی  شدن  آلوده  عدم  برای  تضمینی  چه  و 
کاماًل  پاسخ  داشت؟  خواهد  وجود  فساد  به 
هیچ. یا  و  کم  خیلی  یا  است،  مشخص 
من متأسفم که فقط به عنوان یک روزنامه نگار و فقط 
بر پایه برخی شنیده های موثق از دوستان صمیمی و 
مورد اعتمادم در برخی ادارات و دستگاهها ، شوراها 
و ... گاهی از تخلفاتی مطلع می شوم که نه تنها 
تخلف، بلکه جرایم محرز و مستحق مجازات های 
مختلف هستند؛ اما آمار پرونده های تشکیل شده در 
خصوص مسببان آن بسیار کم و اطالع رسانی های 
دستگاههای ذیربط در این خصوص بسیار محدود 
منتخبین  و  مسؤولین  و  مدیران  است.  کمرنگ  و 
مردم، دیپلمات های زرورق پیچیده شده ی سیاسی 
نیستند که از دور هم نتوان دستی به سمتشان دراز 
کرد. اسالم، قانون و مردم، آنها را خادمین ملت می 
دانند که می باید دست پاک، منزه و امین باشند و 
خارج از حباب های مصونیت زای امنیتی و قضایی 
و در چهاردیواری شیشه ای و شفاف خدمت، درباره 
تخلفات و جرایمشان مورد بازخواست قرار گیرند، البته 
در عین رعایت عدالت و البته به موقع، شفاف، بدون 
ما مدعی عدالت  با شدیدترین صورت.  و  اغماض 
علوی هستیم؛ در ذیل این عدالت علوی، یک مدیر، 
باید  ندارد. هرکجا تخلف کرد  آخر  و  اول و وسط 
گریبانش را محکم چسبید و رهایش  نکرد. این گونه 
عدالتی شایسته ُپز دادن است، اینگونه عدالتی مورد 
اعتماد مردم و مورد مطالبه و تأیید آنهاست، نه پوسته 
ای از عدالت؛ تنها و تنها  عین عدالت وخود عدالت. 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0494۳8۳۱ ارسال فرمایید(          

تذکر مجلس به آموزش و پرورش در 
زمینه لو رفتن سؤاالت امتحانی

مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب  فارس- 
گفت: با توجه به گستردگی کشور و اینکه مرحله 
محل  در  تکثیر  آن  از  پس  و  سؤاالت  شدن  باز 
سؤاالت  رفتن  لو  امکان  می گیرد  صورت  آزمون 
وجود دارد البته تذکرات الزم به مسئوالن داده شد 
تا این اتفاق دیگر تکرار نشود.داود محمدی با بیان 
و  آموزش  در  امتحان  برگزاری  با  ارزشیابی  اینکه 
به  با توجه  پرورش یک اصل است، اظهار داشت: 
باید ارزیابی  تأثیرگذاری امتحانات نهایی در کنکور 
گیرد. صورت  متمرکز  آزمون  یک  چهارچوب  در 

ارائه  طرح  درباره  ربیعی  علی   - اعتبار  عصر 
طرح  کرد:این  اظهار  درآمد  کم  اقشار  به  مستمری 
متاسفانه  است.  جوسازی  نوع  یک  و  نشده  متوقف 
است  کرده  پیدا  ادامه  حاال  تا  انتخاباتی  جوسازی های 
شده  منتشر  رسانه ها  در  باره  این  در  گزارش هایی  و 
آن  اول  فاز  و  نشده  متوقف  طرح  که  حالی  در  بود؛ 
اکنون  و  شده  انجام  بود  مشموالن  از  نام  ثبت  که 
هستیم. شده  آوری  جمع  داده های  بررسی  حال  در 
وی افزود: این برنامه دولت است و ما بتدریج افزایش 
افزایش می دهیم  برابر  پنج  به    ۳.4 از  را  مستمری ها 
است. همه  برای  اجتماعی  حمایت  کف  این  و 

اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
مختلف  شیوه های  دادن  قرار  مدنظر  با  را  طرح  این 
اول،  مرحله  در  البته  گفت:  کردیم  شروع  نام  ثبت 
مورد  را  بهزیستی  و  امداد  کمیته  نوبتی های  پشت 
ثبت  سراغ  دوم  مرحله  در  و   می دهیم  قرار  توجه 
یافت. خواهد  ادامه  هم  روند  این  می رویم،  نامی ها 
ربیعی ادامه داد: بنابراین در مرحله اول پشت نوبتی ها 
را تحت پوشش می بریم و از آن سو برنامه خروج شان 
این  اینکه  بر  مبنی  برنامه ای  می کنیم؛  تنظیم  نیز  را 
افراد هر کدام تا چه مدت باید مستمری را بگیرند. آن 
دسته که معلول دائم اند تکلیفشان مشخص است اما 

چگونگی  باید  شوند  توانمند  می توانند  که  آنها  برای 
اتصالشان به طرح اشتغال را مشخص  و برنامه ریزی 
افرادی  و   اجتماعی است  این یک طرح عظیم  کنیم. 
از مسیر دو سازمان  حمایتی  باشند  این شرایط  که در 
می روند. پیش  توانمندسازی  برنامه  با  و  می آیند 

اجتماعی  بزرگ  پروژه  برنامه  این  کرد:  تاکید  وی 
آن  قبال  در  باشید  نداشته  انتظار  ما  از  است؛ 
قبل  دولت  در  که  بزرگی   کارهای  همانند 
این  کنیم.  عمل  نداشت  ای  نتیجه  و  شد  شروع 
است. دائمی  طرحی  و  دوازدهم  دولت  برنامه 

 توضيحات وزير رفاه درخصوص طرح »پرداخت مستمری به کم درآمدها« 

تسنیم -  رییس کل بانک مرکزي با اشاره به اینکه تالش 
مي شود تا در سال 97 موسسه پولي خارج از نظارت نداشته 
باشیم، گفت: دلیلي براي بي اعتمادي نسبت به موسسات 
با  بانکي  افزود:شبکه  سیف  اهلل  ندارد.ولي  وجود  مجوزدار 
با  از ده ها هزار کارمند و کارشناس و مدیر و  برخورداري 
پشتوانه سال ها و دهه ها تجربه، با زندگي همه مردم ایران 
پیوند خورده و انسجام دیرین حاصل شده میان جامعه و نظام 
پولي و بانکي بر اساس این گونه شایعه پراکني ها آسیب 

نخواهد دید.وی تاکید کرد: نظام بانکي با سالمت و ثبات به 
فعالیت خود ادامه مي دهد و همگان موظفند از اعتماد به 
عنوان سرمایه اصلي نظام بانکي پاسداري کنندوي با اشاره به 
ساماندهي موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم افزود: یکي 
از اقدامات موفق بانک مرکزي در این دوره، ساماندهي بازار 
غیرمتشکل پولي است که در این مسیر، حجم نقدینگي در 
دست این موسسات از 25 درصد به زیر ۱0 درصد کاهش 
یافته و بانک مرکزي با جدیت این موضوع را ادامه خواهد 

داد تا به فضل الهي در سال ۱۳97 موسسه خارج از کنترل 
بانک مرکزي نداشته باشید.وی  با تقدیر از حمایت هاي 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و قوه قضاییه و دیگر 
نهادها براي ساماندهي بازار غیرمتشکل پولي خاطرنشان 
تداوم  بر  ملي  امنیت  عالي  شوراي  اخیر  جلسه  در  کرد: 
ساماندهي غیرمجازها در سال جاري توسط بانک مرکزي 
تاکید شد که تحقق این موضوع، نیازمند استمرار همراهي و 
همکاري همه نهادها از جمله مجلس شوراي اسالمي است.

موسسه پولی خارج از نظارت بانک مرکزی تا سال ۹۷ نخواهيم داشت

 پایان فروش اینترنت ثابت
 و جایگزینی سرویس نامحدود 

و  داخلی  تولید  از  حمایت  برای  واعظی«گفت:  »محمود  ایرنا- 
خواستم  مقررات  تنظیم  سازمان  از  کنندگان  مصرف  حقوق  رعایت 
به  دادن  خاتمه  برای  ای  مصوبه  بازار،  شرایط  بررسی  ضمن 
ارایه  آغاز  و  ای.دی.اس.ال  ثابت  اینترنت  بازار  در  اینترنت  فروش 
دولت  پایان  از  قبل  تا  و  تهیه  بخش  این  در  نامحدود  سرویس 
کند.پیرو  ارایه  مقررات  تنظیم  کمیسیون  به  تصویب  برای  یازدهم 
رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان   249 مصوبه  ابالغ 
اپراتورهای  همه  اینترنت،  های  بسته  قیمت  کف  رعایت  درباره 
اینترنت  های  بسته  برخی  تغییر  یا  حذف  به   ، کشور  همراه  تلفن 
سی  از  نیز  ایران  سیار  ارتباطات  شده اند.شرکت  موظف  خود 
کرد. ارایه  تغییراتی  با  را  خود  اینترنت  های  بسته  خردادماه  ام 

 حمایت تأمین اجتماعی از حادثه دیده 
ناشی از کار بدون توجه به سابقه حق بیمه 

حوادث  تأمین اجتماعی،  قانون   60 ماده  استناد  به  اعتبار-  عصر 
ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب 
انجام وظیفه،  از حین  اتفاق می افتد. مقصود  بیمه شده  برای  آن 
تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا 
ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما 
باشد.اوقات  مأموریتی  انجام  کارگاه عهده دار  از محوطه  خارج  در 
و  درمانی  معالجات  برای  یا  و  بیمارستان  یا  درمانگاه  به  مراجعه 
کارگاه  به  منزل  از  بیمه شده  برگشت  و  رفت  اوقات  و  توانبخشی 
اینکه  بر  مشروط  می شود،  محسوب  وظیفه  انجام  اوقات  جزو 
حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

پرداخت مستمری ۴۰۰ هزار تومانی به کودکان 
بی سرپرست دارای خانواده  »امین موقت«

خانواده  و  نوجوانان  کودکان،  امور  دفتر  مدیرکل  عصراعتبار- 
نوجوانان  و  کودکان  مستمری  افزایش  از  بهزیستی  سازمان 
و  داد  خبر  موقت(  جایگزین)امین  خانواده  دارای  سرپرست  بی 
 ۳00 از  نوجوانان  و  کودکان  این  مستمری  جاری  سال  در  گفت: 
شرایط  این  در  تا  یافت  افزایش  تومان  هزار   400 به  تومان  هزار 
داشته  کمتری  مادی  مشکالت  آنها  نگهداری  برای  خانواده ها 
به  تومانی  هزار   400 یارانه  این  کرد:  نفریهتصریح  باشند.محمد 
شامل  که  می گیرد  تعلق  موقت(  )امین  جایگزین  خانواده های 
تحت  که  شود  می  افرادی  سایر  و  کودک  سببی  نسبی،  فامیل 
عنوان امین موقت سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 
شناسایی شده اند. یارانه  این  دریافت  نیازمند  و  دارند  عهده  بر  را 

شخصیت ها
 دیپلمات نیستند

* هرم پور

این افراد علیرغم  (آیا واقعاً  اول  از صفحه  ادامه سرمقاله   (

تکذیب های متعدد دستگاههای نظارتی و قضایی، 
طی مدت مسئولیتشان در یک حباب امن و حریم 
بی خطر قرار دارند؟   آیا مسؤولیت ها به آنها مصونیت 
هم داده است؟ آیا روابطی بر ضوابط اداری و  قانونی 
سیطره پیدا می کند که در دراز مدت چشم ها را روی 
تخلفات و حتی جرایمشان می بندد و یا نظارت را 
برابر  در  اندیشانه  مصلحت  به سکوت  مجبور  هم 
خطاهایشان می کند؟ آیا رسیدگی کنندگان به تخلفات 
و جرایم در طول مدت حضور فرد از اقدامات تالفی 
جویانه و دسترسی های وی برای تبرئه احتمالی و یا 
انتقام می ترسند و این ترس در روزهای انتهایی حضور 
یک فرد متخلف به دلیل پایان دوره اش از بین می رود 
یا کمرنگ می شود؟ آیا این امر با استقالل و شجاعتی 
که بارها شعارش داده شده و مطالبه و انتظار مردم هم 
هست همخوانی واقعی دارد؟ واقعیت این است که 
مردم و شهروندان به ویژه آن دسته از افرادی که به 
هر نحو متضررین واقعی مدیریت های توأم با تخلِف 
برخی منتخبان و چهره های اجرایی و مسؤولیتی 
و  سردرگمی  ابهام،  نوعی  دچار  تدریج  به  هستند، 
متأسفانه بی اعتمادی همراه با شک و تردید شده 
اند و لذا نه تنها به رسیدگی ها اطمینان ندارند بلکه 
به گزارش موارد تخلف و حتی  پیگیری های بعدی 
آن هم رغبتی نشان نمی دهند. یک سؤال اساسی 
دیگِر مردم این است که چگونه در دوره چهارساله یا 
حتی هشت ساله یک مدیر یا منتخب مردم، تخلفات 
و جرایم او از دید و رصد دستگاههای نظارتی پنهان 
می ماند و درست در آخرین روزهای حضورش  و 
گاهی متأسفانه بعد از آن پرونده ای قطور برایش 
آشکار می شود و احیاناً با مستندات محکم و جمع 
آوری شده به دادگاه معرفی می گردد؟ ذات اینگونه 
اقدامات و رویکردها با هدف گذاری های نظارتی و 
قضایی کاماًل منافات دارد. چنین رویکردهایی حتی اگر 
ساده اندیشانه بگوییم اتفاقیست و حتی اگر آنرا با کمی 
اغماض، مصلحت اندیشانه قلمداد و تلقی کنیم و حتی 
اگر آن را با کمی غفلت و سهل اندیشی و تسامح و 
تساهل اجباری، مطلوب ومناسِب زمانه بدانیم؛ به هیچ 
عنوان به موقع و با کارکردهای بازدارنده نیست. چهره 
و شخصیتی که می داند در چهار سال یا هشت سال 
مدیریت یا انتصاب  و یا انتخابش توسط مردم، در هاله 
ای امن و  در حبابی بی اذن ورود قرار گرفته و احیانًا 
در هفته های انتهایی مسؤولیتش سراغش خواهند 
رفت، چه میزان خویشتن داری در برابر وسوسه های 
سوء مالی و سیاسی . . . ) ادامه سرمقاله درستون مقابل(

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مرزنشینان امید

تاریخ انتشار: 1396/4/7
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان امید ساعت 10 روز جمعه تاریخ 4/23/ 1396 در محل مسجد آقا نجف سربیشه 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 8 لغایت 12 تا 24 ساعت قبل از برگزاری 
مجمع به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای 

و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1395 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
1396 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه 6- طرح  و تصویب عضویت 
در اتحادیه تعاونی های مرزنشینان استان 7- طرح و تصویب آیین نامه اداری استخدامی 8- طرح و تصویب آیین نامه مالی و معامالتی- 9- طرح 
و تصویب آیین نامه حدود و اختیارات مدیرعامل 10- طرح و تصو یب آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره 11- طرح وتصویب آیین 

نامه تنخواه گردان
هيئت مديره تعاونی

پیرو آگهی مزایده 13960430802600007 - 1396/3/31 منتشر شده در شماره 3816 مورخ 1396/4/3 آن روزنامه مبنی 
بر مزایده ملک مورد رهن به شرح ششدانگ پالک ثبتی 1170 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند موضوع پرونده اجرایی 
کالسه 9400651 له تعاونی اعتبار منحله صالحین )در زمان تصفیه( به وکالت بانک آینده شعبه بیرجند علیه آقای سید علی 
حسینی اعالم می دارد: نظر به اینکه در سطرهای 21 و 22 آگهی مذکور عبارت )مازاد دوم مورد رهن به موجب نامه شماره 

13940490498026000854 مورخ 94/8/24 اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند در قبال مبلغ پانزده میلیون ریال طلب تعاونی اعتباری در حل 
انحالل صالحین شعبه بیرجند )به وکالت بانک آینده( و حق االجرای متعلقه بازداشت گردیده است(  درج و منتشر شده و حال آنکه طلب تعاونی 
منحله صالحین مبلغ پانزده میلیارد ریال بوده که اشتباها پانزده میلیون ریال قید و انتشار یافته است، ضمنا عالوه بر آگهی مزایده مستفاد از مقررات 
ماده 122- آیین نامه اجرا آگهی الصاقی صحیحا تنظیم و درسطح شهر و ابنیه و اماکن عمومی و محل وقوع ملک الصاق خواهد شد. لذا بدینوسیله 

عبارت مندرج در متن مزایده اصالح و برای اطالع عموم آگهی می گردد.
غالمرضا دادی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139660308001000563 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی کریم زاده  فرزند عبدالکریم  به شماره شناسنامه 
13126 صادره از بیرجند در ششدانگ یک باب منزلبه مساحت 300 مترمربع پالک 4476 فرعی 17 فرعی از 249 - اصلی از محل مالکیت آقای 
محمدباقر مومنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹6/3/20     تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹6/4/0۷     علی فضلی- رئيس ثبت اسناد و امالک بيرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 952595 اجرایی آقای احمد پروازی محکوم به پرداخت مبلغ 32/600/000 ریال در حق محسن 
شبانی و مبلغ 1/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه خودرو پراید سفید رنگ به 

شماره شهربانی 925 د 26 ایران 32 مدل 1383 توقیف و به مبلغ 85/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز 
چهارشنبه مورخ 96/4/21 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدير اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950081 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقای حسن قنبری شکوه محکوم است به 
پرداخت مجموعا مبلغ 126/710/973 )یکصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و ده هزار و نهصد و هفتاد و سه( ریال بابت اصل خواسته، 

خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی مرحله اجرا در حق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف و مبلغ 5/000/000 )پنج 
میلیون( ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت، با عنایت به اینکه محکوم علیه جهت تادیه بدهی خویش اقدام به معرفی 7 درصد از مساحت 8 
هکتار باغ پسته به انضمام دو ساعت آب واقع در ماژان روستای اصغریه )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری ملک مذکور با آبدهی 25 لیتر 
در ثانیه و با کیفیت مناسب کشاورزی می باشد. چاه به صورت برقی و اشجار پسته با سن باالی 20 سال می باشد و هر ساعت آب به میزان یکصد 
میلیون ریال و 7 درصد اراضی نیز به میزان هشتصد و چهل میلیون ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی 
نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 1396/04/18 از ساعت 9 الی 
9/30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ 
1/040/000/000 )یک میلیارد و چهل میلیون( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از 
اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را 
پیشنهاد نماید و خریدار می بایست مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف 
واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه 
محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید 
و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصدی پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم  

مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.

مهدی چاپاری بورنگ- مدير اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 

شماره 139660308001000864- 1396/3/16 هیئت  اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا رومنجانی فرزند محمد مهدی   به شماره 
شناسنامه 314 صادره از بیرجند و شماره ملی 0650213981 نسبت به ششدانگ یک باب منزل قسمتی از باقیمانده 353 فرعی از 247- اصلی 
بخش 2 بیرجند و شماره ملی 0650213981 نسبت به ششدانگ یکباب منزل قسمتی از باقیمانده 353 فرعی از 247 اصلی بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت روان بخش سعیدی فرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به  صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خویش را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 13۹6/03/20    تاريخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/4/0۷
علی فضلی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960110 در اجرای دستور فروش صادره در خصوص فروش خودروی کامیون رنو خارجی مدل 

پریمیوم 440 به شماره انتظامی 568 ع 22 ایران 52 دعوی آقای محمد جواد چاجی به طرفیت خلیل شکاری فرزند محمد علی که حسب نظریه 
کارشناسی به رنگ قرمز و مدل 2007 و تعداد سیلندر 6 و به شماره موتور 127356 و شماره شاسی vf625GPA000003202  که کامیون فوق 
تمام رنگ و الستیک ها 80 درصد که قیمت کل کامیون کشنده رنو به مبلغ 1/900/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در 
روز چهارشنبه تاریخ 1396/4/21 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی - مدير دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بيرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
به پرداخت مبلغ  اینکه در پرونده اجرایی شماره 960323 محکوم علیه مجید کریم زاده فرزند مهدی محکوم است  به  نظر 
401/145/698 ریال بابت خسارت تخلیه ملک و غیره در حق محکوم له محمد اسماعیل رئوفی فرد فرزند رضا و پرداخت مبلغ 

17/318/500 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه مال به میزان ده فنجان آب از 180 سهم مشاع از 1560 سهم قنات واقع در 
روستای کالته قنادان از ناحیه شخص ثالث خانم طاهره ملکی فرزند محمد از پالک ثبتی به شماره 0 فرعی از 573 اصلی بخش 2 بیرجند که توقیف 
گردیده است که حسب نظریه کارشناسی آبده قنات حدود 15 لیتر بر ثانیه در مدار 13 روز آب شیرین و به صورت ذخیره  در استخر که در مجموع 
قیمت هر سهم )هر فنجان آب( از پالک فوق به مبلغ 44/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/4/20 
از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 

توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی -  مدير دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بيرجند

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت فراز لبن قهستان 

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم 
دعوت  حقوقی  اشخاص  نمایندگان  یا  نماینده  همچنین   و 
می گردد در جلسه مجمع عمومی این شرکت که ساعت 18 روز 
 یکشنبه 96/04/18 در محل دفتر کارخانه -  شهرک صنعتی 

تالش غربی 5 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.  

دستور جلسه : انتخاب اعضای هيئت مديره و بازرس

شرکت فراز لبن قهستان

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950055 محکوم علیه آقای حمزه جمالی فرزند خضر محکوم است به پرداخت مبلغ 

2/895/444/835 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مهدی کی منش و پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 2707 اصلی 1 مفروز از 448 بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث 1- میزان سیصد و 
هشتاد و سه هزار و هفت سهم از ناحیه آقای حسن رادمان و 2- میزان صد هزار سهم مشاع از پالک فوق از ناحیه شخص ثالث خانم مریم جباری 
که حسب نظریه کارشناسی هر مترمربع به مبلغ 300/000 ریال که جمعا پالک های فوق به مبلغ 1/449/021/000 ریال کارشناسی شده است  
که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/4/21 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی - مدير دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بيرجند

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

0۹15۹63۹065
علـی آبادی 

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

09159658659
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پیش بینی هواشناسی از وزش باد در نواحی شرقی خراسان جنوبی
 ایرنا- کارشناس پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی نشان می دهد،در 48ساعت 
آینده برای شرق استان وزش باد شدید خواهد بود.فاطمه زارعی افزود: بر اساس الگوی حاکم در نقشه های پیش یابی هواشناسی دو روز آینده پدیده وزش تند 

باد و گرد و خاک در منطقه پیش بینی می شود.وی اضافه کرد: دمای هوای امشب تغییر ناچیز خواهد داشت و از روز پنجشنبه شاهد افزایش دمای هوا خواهیم.

جوابیه فرماندهی انتظامی استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
رساند  می  استحضار  به   96/3/30 مورخ  شما 
پلیس  وظایف  ترین  اصلی  و  مهمترین  از  یکی 
و  تخلفات  با  برخورد  رانندگی  و  راهنمایی 
درون  معابر  سطح  در  رانندگی  تصادفات  کاهش 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  اما  باشد  می  شهری 
به  موظف  را  خود  اهداف  برد  پیش  جهت  در 
ترافیک  ارتقا فرهنگ  راستا  اقدامات فرهنگی در 
می  ترافیکی  کاربران  های  دانستنی  افزایش  و 
انجام شده  اقدامات  این  از  ای  گونه  به  .که  داند 
 بنا به در خواست شهروند محترم  اشاره می شود:

اداره بهزیستی و آموزش و  با  ارتباط و تامل   -1
پرورش جهت آموزش نو نهاالن و دانش آموزان 
با هدف موثر از ظرفیت همیاران پلیس و آشنایی 
آنها با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نسبت 
به آموزش نو نهاالن مهد کودک در مرکز استان 
و شهرستان های تابعه به صورت تئوری و عملی 
و سیار  ثابت  ترافیکی  پارک  و  ها  مهد  داخل  در 
تمامی  که  ای  گونه  به  گردیده  اقدام  استان  در 
نونهاالن مهدکودک و دانش آموزان پیش دبستانی 
21 درصد دانش آموزان مقطع دبستان 31 در صد 
دوم  دوره  درصد   43 و  اول  دوره  آموزان  دانش 

دبیرستان آموزش ها  ترافیکی را فرا گرفته اند .
2- برگزاری جشن کودک و ترافیک مراسم روز 
جهانی کودک و برگزاری دو دوره مسابقات نقاشی 
ترافیکی  ویژه نونهاالن و مقاطع تحصیلی ابتدایی 
با اهدای 250 جایزه نفیس .3- برگزاری مراسم 
نمایش عروسکی و بهره گیری از هنرهای بومی 
استان در امر فرهنگ سازی در مدارس ابتدایی ، 
مهد های کودک و تقاطع هایی پر تردد شهر در 
ایام خاص با هدف جذابیت ،جلب  مناسبت ها و 
توجه آشنایی بیشتر کودکان و شهروندان با قوانین 
راهنمایی و رانندگی .4- برگزاری همایش همیاران 
پلیس ، پلیس یارن ترافیک آموزش و تجهیز پلیس 

مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در استان 
5- تعامل با صدا و سیما و مطبوعات به منظور 
اطالع رسانی و استفاده از توان و ظرفیت رسانه 
ها صدا و سیما در جهت فرهنگ سازی و ارتقاع 
رفتارهای ترافیکی و افزایش برنامه های سمعی 
وبصری با حضور در صدا و سیما انجام مصابحه 
با خبرنگاران و ارسال مطالب آموزنده و کارشناسی 
به جراید.6- برگزاری کالس های آموزشی قوانین 
 ، عمومی  محافل  و  مساجد  در  ترافیکی  مقررات 
برگزاری  استان.7-  علمی  های  حوزه  و  ادرات 
همایش های ویژه موتورسوران قانونمند و اهدای 
1500 عدد کاله ایمنی استاندار و رایگان در بین 
توزیع  و  چاپ   -8. آنان  آموزش  با  سوران  موتور 
موضاعات  با  کودکان  آمیزی  رنگ  کتاب   5000
ترافیکی ،5000 دفترچه یادداشت و 20 هزار برگ 

بروشور آموزشی و توزیع در بین شهروندان 
به وسیله  نقطه حادثه خیز  9- آشکار سازی 32 
نصب 100عدد بنر هشدار دهنده. 10- استفاده از 
ظرفیت بیلبورد با موضوع استفاده از کاله ایمینی ، 
ارتقاء ایمنی عابران پیاده و نسب تعداد 55 عدد بنر 
4*3 با موضوعات مختلف ترافیکی در معابر که 
انجام این اقدامات فرهنگی در کنار دیگر فعالیت 
های پلیس راهنمایی و رانندگی باعث شده که در 
تصادفات منجر فوت با توجه با افزایش چشمگیر 
به  نسبت  در سال 95  نقلیه  وسایل  و   رانندگان 
مدت مشابه سال 94 تغییر نداشته  و در تصادفات 

منجر به جرح شاهد کاهش 2 درصد باشیم.

و  شهر  محترم  مسوولین  همه  از  تشکر  ضمن 
شورای قدیم و تبریک به اعضای محترم شورای 
شهر جدید مرکز استان خواستم به عنوان یک درد 
دل یک بیرجندی که از قضا سفرهای زیادی به 
شهرهای سایر استان ها و همچنین خارج کشور 
داشته ام بگویم . در هیچ جای دنیا این بی نظمی 
موجود در فضای تصویری بیرجند دیده نمی شود 
نماهای متفاوت و جلوه های ناهماهنگ بصری 
که هیچکدام با همدیگر تناسب ندارد شهرداری 
و  دارند  شهری  نمای  برای  قانون  کلی  شورا  و 
مردم را برای این قوانین اذیت می کنند اما گویا 
اینها فقط بهانه ای شده برای جریمه گرفتن و باز 
هم همان آشفتگی وجود دارد خود شهرداری هم 
که شهر را تبدیل به نمایشگاه بنر کرده است و 
بجای ایجاد سازه های تبلیغاتی مناسب برای هر 
نقطه ای مجوز نصب بنر صادر می کند خواستم از 
شورای شهر جدید بخواهم زیبایی شهر را با پول 

نفروشند ممنون
ارسالی به تلگرام آوا

ما اهالی خیابانهای ظفر و بهمن چند سال هست 
به اداره اب و فاضالب  شهرستان مراجعه میکنیم 
برای مشکل فاضالب این خیابان  هرسال به ما 
قول سال اینده میدن  همش بهونه بودجه و پول 
وعده  بازم  پیگیرشدیم   که  امسال  ولی  دارن  
سرخرمن میدن موندم  در این اداره چه خبره چرا 
پاسخگو نیستن؟ این منطقه آب نفوذ نداره چاهها 
زود پرمیشن . کاش آقای استاندار پیگیر موضوع 

بشن  ازاداره اب وفاضالب خبری نیست
939....685

با سالم امید است مسولین از این رشادت فرزندان 
عمل  توانیم  می  ما  رمز  وبه  بگیرند  درس  ملت 

کنند باید به اصل خود باز گردیم   
915...948

آقای شهردار مسئولین سازمان میادین شهر رو با 
چهارشنبه بازار اشتباه گرفتن . واقعا جای تاسف داره
915....096

سالم  درود برشما در این مملکت کسی نیست که 
برنرخ اجاره خانه ها نظارت داشته باشد این درست 
است که صاحبخانه هرچه دلش خواست اجاره را 
تعیین بکند و هیچ کس هم حق اعتراض نداشته 

باشد آخر تا کی ؟یعنی شهر تا این حد شلوغه
915...674

سالم یک هفته یا بیشتر شده که ما در امیرآباد 
در لحظه افطار آب نداریم، یک دعوتی چه جوری 
بگیریم، تاسحر هم آب قطع بود ، چه کسی باید 
به این مشکالت رسیدگی کند پای صندوق رای 
کردیم،چند  شرکت  قدس  روز  رفتیم،راهپیمایی 
ساله ما مشکل آب داریم یا ضعیفه یا قطع هست 

مسولین چیکار کردند        
915...401

سالم اوا فکر میکردم پیگیر تر از این حرفها باشید 
اقای شهردار  داره  خیلی مشکل  نصر  اخرخیابان 
کجاست هی داریم نامه میدیم به شهرداری پیام 
به شما میدیم بابا دیوانه شدیم اداره برق االن تیر 
همه  این  گرد  ول  گذاره سگهای  نمی  روشنایی 

مشکل داره مردم این خیابان چه گناهی کردن
939...037

برنامه  بی  رانندگی  راهنمایی  واقعا روز عید فطر 
عمل کرد به جای هدایت رانندگانی که قصد عبور 
 از کمربندی و خروج از شهر را داشتند به نقطه ی
اوج ترافیک و اتالف وقت مردم هدایت کردند!!!

915...278
گدایان  حال  به  فکری  سربیشه  محترم  شهردار 
نیم  عرض  در  بکنید   ورودی  پارکهای  داخل 

ساعت برای استراحت  3 نفر گدا آمدن
915...761

برق های  تیر  روزه المپ   چند  االن   . با سالم 
خیابان جمهوری تا قبرستان صبح تا شب روشنه 
رعایت  شعار  انگار  نمیکنه   توجهی  هیچ  کسی 

مصرف برق  فقط برای مردم
901 ... 023
لطفا فکری به حال این وضع نابسامان مزاحمت 
غیر   ( زننده  و  رفتار های زشت  و  خیابانی  های 
راه  چهار  محدوده  در  جوانان  برخی   ) اخالقی 
طوس میدان مادر و خیابان آوینی بردارند . فقط 
میز  پشت  و  گرفتن  معروف  به  امر  ستاد  جلسه 

نشستن که نشد برادر
910...277

بیرجند - ایرنا - کودک آزاری از جمله چالشی 
به  را  ناپذیری  جبران  های  آسیب  که  است 
تحمیل  کودکان  جسمی  و  روانی  سالمت 
های  اقدام  و  پیگیری  نیازمند  که  کند  می 
مدت  طوالنی  پیامدهای  تا  است  پیشگیری 

آن در جامعه از بین برود.
دوران کودکی یکی از مهمترین مراحل رشد 
و تکامل انسان است که می تواند با آسیب 
دلیل،  این  به  باشد،  همراه  زیادی  پذیری 
و  بهداشتی  پیشگیری  مداخله  همواره هدف 

درمانی قرار دارد. 
رشد و تکامل جسمی و روانی انسان از دوره 
کودکی شروع می شود و بسیاری از ویژگی 

های آن در این دوره به دست می آید.
کودکان  بهداشت  اخیر،  های  دهه  در 
حاضر  حال  در  شد،  تغییراتی  دستخوش 
بسیاری بیماری ها با استفاده از واکسیناسیون 
می  کنترل  بهداشتی  های  توصیه  رعایت  و 
در  زیادی  نشده  حل  مشکل  هنوز  اما  شود، 

بهداشت روان کودکان وجود دارد.
بر اساس تخمین ها ساالنه حدود 40 میلیون 
کودک در معرض آزارهای جسمی، جنسی ، 
هیجانی و اجتماعی قرار می گیرند، مطالعات 
نشان می دهد، سوء رفتار با کودک در همه 
کشورها و در همه سطوح اجتماعی ، اقتصادی 
دیده می شود.در این میان شدت، ماهیت و 
عوارض سوء رفتار و نوع سیستم های حمایتی 
کودک است که بر اساس سطح اقتصادی ، 
اطفال  با  جامعه  بقای  دارد.  تفاوت  اجتماعی 
تعالی  و  رشد  به  جامعه  اینکه  برای  و  است 
برسد باید طفل،  تربیت و برای زندگی عادی 

و اجتماعی آماده شود. 

خانواده 
ساختمان فکری نونهاالن است

شخصیت کودک در خانواده تکوین می یابد، 
هر خانواده زیر بنای ساختمان فکری نونهاال ن 
را تشکیل می دهد.کودکان، آسیب پذیرتر از 
علل  به  آسیب پذیری  اند،  جامعه  افراد  سایر 
مادرزادی،  معایب  کوچکی،  ازجمله  مختلف 

 بیماری ها و ... بستگی دارد.

کودک مورد آزار با مشکل روحی 
و جسمی رو به روست

وقتی کودکی مورد آزار قرار می گیرد از نظر 
روحی و جسمی با مشکال تی روبه روست، که 
در آینده گریبان جامعه می شود و در نتیجه 
مردان و زنان شایسته ای که باید برای فردای 
بهتر مملکت تربیت شوند،  به  وجود نمی آیند، 
نتیجه  در  و  افرادی،  خانواده  چنین   فقدان 

جامعه را به خطر می اندازد. 

 رشد نامتوازن اجتماعی/
 کودک آزاری

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی به خبرنگار 
باعث شد،  نامتوازن جامعه  ایرنا، گفت: رشد 
به  مدرنیسم  و  سنت  بین  عجیبی  تعارض 
وجود آید، رشد نامتوازن باعث به هم خوردن 
تحمیلی  های  فشار  و  شد  فرهنگی  توازن 
شود.علی  می  آزاری  کودک  معضل  باعث 
عرب نژاد، اظهار کرد: به هم خوردن توازن 

بوجود  باعث  ایجاد هنجار  به جای  فرهنگی 
مثل  فرهنگی  و  اجتماعی  ناهنجاری  آمدن 
شیشه شکستن و خراب کردن اتوبوس ها بعد 
از بازی فوتبال و ناهنجاری  های فردی مثل 
تاکید  شود.وی  والدین  توسط  آزاری  کودک 
کرد: در برخورد با ناهنجاری ها از قبیل کودک 
آزاری باید پیشگیری باشد، رسانه ها وظیفه 
موضوع  این  به  سازی  فرهنگ  برای  دارند 
بپردازند و باعث ایجاد توازن فرهنگی متناسب 
ایجاد هنجارهای مناسب  با توسعه جامعه و 
صورت  این  در  کرد:  اضافه  نژاد  شوند.عرب 

قایل  احترام  یکدیگر  حقوق  برای  ها  انسا ن 
خواهند بود و متعاقب آن شاهد کاهش کودک 

آزاری و سایر معضل اجتماعی خواهیم بود.

 کودکان قربانی خشونت/
 مشکل های رشدی

در  که  اینکه  کودکانی  بیان  با  نژاد  عرب 
مستعد  دارند،  قرار  خانواده  خشونت  معرض 
ابتال به برخی مشکالت رشد هستند، افزود: 
نوزادی که با او بدرفتاری می شود به احتمال 
زیاد نسبت به مادر خود مضطرب می شود در 

حالی که کودکان عادی چنین نیستند.

آثار  کرد:  بیان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
اولیه خشونت شامل ترس شدید، اضطراب ، 
احساس گناه،  افسردگی، مشکالت بین فردی 
و رفتارهای نامناسب است.به گفته وی عالوه 
لحاظ  از  روانی  و  جسمی  فوری  نتایج  بر 
عاطفی این گروه از کودکان منزوی و منفعل 
رفتارهای  و  پرخاشگری  خود  از  یا  هستند 
مخالفت آمیز بروز می  دهند و کودکانی که 
در  گرفته اند  قرار  غفلت  و  بدرفتاری  مورد 
بزرگسالی احتمال بروز رفتارهای خشونت بار 
در آنها بیشتر است. وی ادامه داد: در صورت 
همه  اجتماعی  برنامه  یک  نداشتن  وجود 
جانبه و اراده ای قوی و ملی برای مبارزه با 
کودک آزاری و دیگر خشونت های خانگی و 
بدون اصالح قوانین و تغییر باورهای  کاذب، 
مصایب  نوع  این  به  بتوان  است  غیرممکن 

اجتماعی پایان داد یا روند آن را کند کرد.
به گفته عرب نژاد، آگاهی رسانی به خانواده ها 
باید  اقداماتی است که  بنیادی ترین  از جمله 
مادران  و  پدران  که  صورتی  در  شود  انجام 
خود  کودکان  ناتوانی  و  جسمی  وضعیت  از 
می توان  باشند  داشته  بیشتری  اطالعات 
به  شده  اعمال  تنبیه های  در  بود  امیدوار 
کودکان قدری مالیمت کنند.وی اظهار کرد: 
در این ارتباط اطالع رسانی توسط رسانه های 
خصوص  در  نوشتاری  و  شنیداری  دیداری، 
حمایت  و  آزاری  کودک  مجازات  قوانین 
اجرای صحیح  در  انتظامی  و  مراجع قضایی 
قانون، مهمترین اهرم بازدارنده است که برای 

محدود کردن کودک آزاری باید انجام شود.
به گفته وی طبق ماده چهار قانون حمایت 
آذر سال  نوجوانان مصوب 25  از کودکان و 
جسمی  اذیت  و  آزار  صدمه،  1380هرگونه 
و  گرفتن عمدی سالمت  نادیده  و  روحی  و 
بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل 

آنان ممنوع و مرتکب طبق قانون ، محکوم 
است.وی اضافه کرد: همچنین با توجه به ماده 
از جرایم  آزاری  یادشده کودک  قانون  پنجم 
خصوصی  شاکی  به  احتیاج  و  است  عمدی 
ندارد و برابر ماده 6 این قانون نیز همه افراد و 
موسسه ها و مراکزی که به نحوی مسئولیت 
آموزش و نگهداری کودکان را به عهده دارند 
مکلف هستند به محض مشاهده موارد را به 

مقامات قضایی اعالم کنند.

 اقدام های بهزیستی
 خراسان جنوبی برای پیشگیری

 از کودک آزاری 

اندازی  راه  به  استان  بهزیستی  مدیرکل 
فردی،  های  بحران  در  مداخله  مرکز   10
خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: 
اجتماعی  اورژانس  سیار  خدمات  پایگاه   13
و فعال کردن مراکز مداخله اجتماعی روانی 
تلفنی خط 123 در هشت شهرستان و ارایه 
اورژانس  سیار  روانی  اجتماعی  خدمات 
از  جلوگیری  در  ها  اقدام  دیگر  از  اجتماعی 
کودک آزاری است.وی آموزش و آگاه سازی 
معلمان و مربیان برای استفاده از شیوه های 

تربیتی مناسب، آگاه سازی کودکان و دانش 
آموزان با انواع کودک آزاری، توانمند سازی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های 
روانی  خدمات  ارایه  دیده،  آزار  کودکان 
از طریق مراکز مداخله در بحران  اجتماعی 
دیگر  از  را  شخصیتی  های  مشکل  رفع  و 
داد:  ادامه  مسئول  کرد.این  بیان  ها  اقدام 
برگزاری جلسه مهارت های زندگی، اصول 
های  روش  و  خشونت  بدون  پروری  فرزند 
تربیتی صحیح، برگزاری همایش پیشگیری 
از سوء رفتار با کودکان و تهیه فیلم آموزشی 

روش های کنترل خشم و پخش در مراسم 
جامعه  عموم  که  متعدد  های  موقعیت  و 
پیشگیری  اقدام های  از جمله  دارند  حضور 
است.وی انعقاد تفاهم نامه همکاری با چهار 
کاهش  و  کنترل  برای  استان  فوریتی  خط 
بحران های فردی و خانوادگی و اجتماعی، 
بیمارستان  با  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  نظارت  تحت  های 
نوزادان  آزاری و  برای معرفی موارد کودک 
ارایه  برای  مخدر  مواد  به  مبتال  کودکان  و 
خدمات روانی اجتماعی را از مهمترین طرح 
هایی عنوان کرد که در این زمینه انجام شد 

یا در حال انجام است.

عوامل  و  علت  موردی  پژوهش  نژاد،  عرب 
زمینه ساز کودک آزاری و تهیه بسته کامل 
آموزشی پیشگیری ازکودک آزاری را از دیگر 
طرح های مورد بررسی در جلوگیری از این 

معضل های اجتماعی در استان بیان کرد.

 تعریف انواع کودک آزاری

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی می گوید 
با چهار نوع کودک آزاری رو به رو هستیم:

کودک آزاری جسمی
طوری  کودک  به  فیزیکی  حمله  از  عبارت 
کبودی،  بریدگی،  درد،  موجب  تواند  می  که 
شکستگی استخوان و سایر جراحات و یا حتی 

مرگ کودک شود.
اشکال مختلف کودک آزاری جسمی شامل : 
شالق زدن، بستن کودک، کوبیدن به دیوار ، 
سوزاندن با آب جوش یا مایعات داغ و تکان 

دادن شدید باشد.

کودک آزاری جنسی
به  کودک  واداشتن  و  استفاده  کارگیری،  به 
با هر گونه رفتار روشن جنسی  درگیر شدن 
تماس  تجاوز،  جنسی،  رفتارهای  نمایش  یا 
برداری  بهره  گونه  هر  و  فحشاء  جنسی، 
جنسی از کودکان برای کسب لذایذ و ارضاء 

میل جنسی.

 کودک آزاری عاطفی 
هرگونه رفتار نامناسبی که به عملکرد رفتاری، 
شناختی، عاطفی و جسمی کودک تاثیر منفی 
غیر  و  کالمی  آزارهای  همانند  باشد  داشته 
 ، گفتن  ناسزا   ، تحقیر  یا  سرزنش   ، کالمی 
و  مقررات  انداختن  دست   ، کردن  مسخره 
مکرر  ترساندن  نامعقول،  و  شدید  کنترل 

کودک از تنبیه سخت بدنی و ...

 کودک آزاری
 ناشی از غفلت و مسامحه

عبارت است از عدم مراقبت و عالقه مندی به 
کودک شامل محرومیت از نیازهای اساسی 
 ، ،فقدان محبت کافی  همانند غذا، پوشاک 
رسیدگی  عدم  کودک،  با  نکردن  صحبت 
به وضعیت تحصیلی و بی توجهی به ترک 
خطرهایی  معرض  در  را  کودک  و  مدرسه 
کلی  طور  دادن.به  قرار  گرما  و  سرما  چون 
و  توجه  از  والدین  ماندن  غافل  یا  ناتوانی 
عاطفی  و  هیجانی  نیازهای  به  رسیدگی 
نامیده می شود. و  کودک مسامحه عاطفی 
در آخر جمله ای زیبا » ما به خاطر بسیاری 
از خطاها و اشتبا هاتمان گناهکار هستیم اما 
بدترین خطای ما واگذاشتن کودکان به حال 

خودشان و غفلت از آنهاست«.

رشد و تکامل جسمی و روانی انسان از دوره کودکی شروع می شود

کودک آزاری عاملی برای تهدید سالمت کودکان است

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت
 و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت گلسافر

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 
36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
شرکت گلسافر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای 
عادل محمدی با کد شناسایی بیمه 68916891 ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی برق کار و استاد کار 
آور  زیان  و  بدوی مشاغل سخت  داشته که کمیته  برق 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  استانی مستقر در 
مشاغل  زمره  در  را  مذکور  مشاغل  جنوبی،  خراسان 
سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- 
انتهای بلوار صنعت و معدن سایت اداری( تحویل نمایند. 
در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی 

و الزم االجرا می باشد.

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

نت
نتر

س: ای
عک

نت
نتر

س: ای
عک

بیرجند حضور  خیلی خوشحال شدم میبینم مردم 
ماه  در  خودشان  شبانه  های  روی  پیاده  در  فعال 
مبارک رمضان در شهر به ویژه پیست جاده سالمت 
تندرستی  و  ورزش  به  توجه  این  امیدوارم  داشتند 
خودشان در طول سال هم اهمیت بدهند و با حضور 
خانوادگی تمام اعضاء خانوادشان هم در کنار هم برای 
سالمتی و نشاط به پیاده روی مستمر ادامه دهند
903...085
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 مشاغل شبانه مانع از ترمیم آسیب های دی.ان.ای می شود

ایرنا-  نتایج یک مطالعه جدید که به ریاست یک محقق ایرانی مقیم آمریکا انجام شده است، نشان می دهد که مشاغل شبانه می تواند بدن را از ترمیم روزانه آسیب های 
دی.ان.ای بازدارد و خطر ابتال به جهش هایی را که به سرطان منجر می شوند، افزایش دهد. در سال های گذشته ارتباط میان کار در شیفت شب و ضعف سالمتی مشخص 
شده است به طوری که احتمال داده می شود ابتال به دیابت، چاقی، ضعف باروری، حمالت قلبی و تومورها در افرادی که پس از تاریکی هوا کار می کنند، بیشتر است. چهارشنبه *7 تیر 1396 * شماره 3818

یادداشت

اشتغال زنان و کمرنگ شدن 
جایگاه و نقش مادری

*  نجمه محمدی فشارکی

یکی از مهم  ترین آسیب  های خانوادگی برهم 
از  و  خانواده  اعضای  نقش  های  ماهیت  خوردن 
دست رفتن کارکردهای مترتب بر این نقش  ها و 
جایگاه  هاست؛ مادری یکی از نقش های محوری 
بین  روابط  بر  عمیقی  تاثیر  که  است  خانواده  در 
بر  دارد. عالوه  فرزندان  آینده ی  و  حال  و  اعضا 
این مادری نقشی است که وقتی بر زنی مترتب 
ابعاد زندگی او را تحت تاثیر قرار  می گردد تمام 
می دهد. مادری نقشی است غیر قابل انفکاک از 
جنس زن و اساسا زن با مادری تعریف می شود. 
نوع زن تمایل قلبی به این نقش دارد و این نقش 
را مطلوب می داند و ناباروری را برای زن و حتی 
خود نقص و کمبود می پندارد حتی اگر قصدی بر 
در  زنان  این  اینکه  اما  باشد.  نداشته  شدن  مادر 
هستند،  روبرو  مسائلی  چه  با  نقش  این  پذیرش 

خود جای بررسی دقیق دارد.
در واقع  مجموعه شواهد و قرائنی وجود دارد 
که نشان  دهنده  ی تفاوت  هایی در فهم از مادری، 
کارکرد مادری و مسائل مرتبط با این کارکرد در 
روزگار ماست؛ این تفاوت به طور خاص در میان 
است.  مشهود  جامعه   مادران  متوالی  های  نسل  
مهدهای  میزان  افزایش  به  مربوط  ارقام  و  آمار 
ازدواج،  افزایش سن  آن ها،  در  نام  ثبت   و  کودک 
افزایش زمان و فاصله تا اولین بارداری زوجین، 
بی   خانواده  های  افزایش  تولدها،  میزان  کاهش 
به  زایمان  میزان  افزایش  فرزند،  تک   و  فرزند 
روش سزارین، افزایش نرخ اشتغال زنان، افزایش 
نرخ رشد زنان تحصیلکرده، افزایش نرخ طالق، 
از  نیز   ... افزایش میزان زندگی  های مجردی و 
جمله  ی این شواهد است. اما باید به این نکته 
توجه نمود که نگاه متفاوت به مادری، هم ریشه 
تلقی های  هم  و  پیشین  نادرست  سنت های  در 
کنونی  جامعه ی  در  متجدد  عالم  از  متاثر  و  نو 
نسل  دو  زنان  عالقه  میزان  از  فارغ  دارد.  ایران 
کامال  پیرامونی  فضای  دو  شاهد  ما  مادری،  به 
متفاوت برای این دو نسل هستیم. شرایطی که 
دو  دارشدن  فرزند  بر  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 
نسل موثر است؛ به طور مثال مادران نسل اول 
دوران بعد از انقالب اسالمی در شرایط اقتصادی 
و  زیستی  ساده   که  زمان  آن  فرهنگی  و شرایط 
قناعت ارزش قلمداد می  گردید، تجربه مادری را 
آغاز کردند و از سویی با عرفی مواجه بودند که 

کار را برایشان ساده  تر می  ساخت. 
زیستی،  ساده   عرف  داشتن،  زیاد  فرزند  عرف 
عدم  عرف  دولتی،  مدارس  در  نام  ثبت   عرف 
عرف  داری،  خانه   عرف  زنان،  اجتماعی  فعالیت 
امروز  زن  اما   . و...   مردان  توسط  درآمد  کسب 
در حالت کشمکش و حیرانی است. با جامعه  ای 
پیدا  رواج  گری  اشرافی  و  تجمل  که  روبروست 
کرده، ارتباطات توسعه  یافته و کودک با افراد و 
محیط  های مختلفی مرتبط است. رسانه  ها توسعه 
در  یکسان  فرهنگی  ایجاد  به سمت  و  پیداکرده 
و  کرده   تغییر  مردم  زندگی  است. سبک   حرکت 
و  تحصیل  امکانات  است.  کرده  رشد  فردگرایی 
اشتغال زنان افزایش پیدا کرده و زن تحصیلکرده 
سودای ادامه تحصیل و اشتغال دارد. ر دو دهه 
اخیر با تغییرات نگرشی در جامعه و فراهم شدن 
اشتغال  ایران،  در  مناسب  اجتماعی  های  زمینه  
رسوخ  است.  نهاده   گسترش  به  رو  نیز  زنان 
مهم  نقش  دانستن  ارزش  کم   نظیر  الگوهایی 
و  فردی  گرایی  مصلحت   همسری،  و  مادری 
به  زنان  تمایل  خواهی،  برابری  طلبی،  استقالل 
نقش  های مردانه، از جمله عوامل عمده گرایش 
زنان به اشتغال خارج از منزل است به طوری که 
می  توان گفت انگیزه اصلی دختران از تحصیالت 
اشتغال و  اجتماعی،  از کسب موقعیت  بعد  عالی 
عدم  و  مالی  استقالل  نتیجه  در  و  درآمد  کسب 

وابستگی به همسر و پدر است.
در واقع دیدگاه فمینیسم در این بود که »جامعه 
بگیر  حقوق  زن  یک  تنها  که  ساخت  متقاعد  را 
زندگی  یک  برابر  و  ارزشمند  شریک  شاغل، 
کارشناسی  نامه  پایان  ک.  )ر.  است.«  زناشویی 
ارشد »بررسی مفهوم مادری در بین زنان ایرانی 
در میان دونسل«، نجمه محمدی، دانشگاه الزهرا 
)س(، استاد راهنما دکتر محسن گودرزی، ۱۳۹۲(
از هر نوع بررسی مورد توجه  باید پیش  آنچه 
و  اشتغال  و  تحصیالت  که  است  این  گیرد  قرار 
استقالل مالی زنان، اگر با ارتقاء فرهنگی و رشد 
در  متعالی  هدف گذاری  تقویت  و  دینی  باورهای 
ازدواج و تشکیل خانواده همراه نباشد و خانواده 
تبدیل  دیگران  و  همسر  با  رقابتی  میدان  به 
شود، به سود زنان و خانواده نخواهد  بود و باید 
تزاحم  هر گونه  واقع  نگری  و  معرفت  افزایی  با 
میان عرصه  های اجتماعی برای زنان با خانواده 
به  زنان  اجتماعی  و  علمی  رشد  و  شود  کاسته  
عنوان سرمایه  ای در خدمت خانواده و در نتیجه 
با  اخیر  اجتماع سرمایه  گذاری شود. در دو دهه 
افزایش نرخ اشتغال زنان و افزایش میزان حضور 
کیفیت  شغلی  های  محیط  و  اجتماع  در  زنان 
روابط خانوادگی و به ویژه روابط مادر و فرزندی 
تاثیرات  بررسی  گرفت.  قرار  تغییر  دستخوش 
نیازمند  مادری  شان  و  جایگاه  بر  تغییر  این 
زنان  نوع نگرش  پیرامون  پژوهش  های دقیقی 
به مادری در جامعه  ی امروز ماست. در نهایت 
اجتماعی  های  مسئولیت   و  زنان  اشتغال  اینکه 
آنان، خانوارها را به سمت کوچک  شدن و تغییر 
از شکل گسترده به شکل هسته  ای سوق داد.

گفتگوی اختصاصی آوا با ام الفروه نخعی، جوان مخترع بیرجندی:

بهینه کردن مصرف آب و تصفیه کننده پساب
دستگاه بستر غیر غشایی فتوکاتالیستی تصفیه کننده پساب توسط مخترع بیرجندی ساخته شد

دستگاه   سازنده  نخعی  الفروه  ام  کاری-  نسرین 
پساب  کننده  تصفیه  فتوکاتالیستی”  غیرغشایی  “بستر 
مخترع ۳0 ساله بیرجندی است، شرکت او  هم اکنون 
در پارک علم و  فناوری خراسان جنوبی مستقر می باشد. 
او  که مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته شیمی 
محیط  دغدغه  گوید:  می  است  گرفته  معدنی  گرایش 
زیست داشتم، از طرف ادارات ذیربط بهداشت و تأمین 
شود  نمی  داده  اهمیت  استان  روستاهای  شرب  آب 
های  چاه  است،  آب  کمبود  هم  مان  استان  خود  در  و 
همگی  باشند  نشده  خشک  اگر  شرب،  آب  منبع 
آن  داخل  به  فاضالب  آب  گاها  و  اند  کرده  نشست 
فکر   به  است   طبیعی  این وضع   در  است،  کرده  نفوذ 
و  آلی  های  آالینده  تصفیه ی  برای  دستگاهی  ساخت 
بازچرخش آب تصفیه شده برای  استفاده در آبیاری با 

استانداردهای مبتنی بر محیط زیست افتادم.

انرژی تامین  آب مهمترین منبع 
 بدون جایگزین

او می گوید: آب به عنوان یکی از منابع مهم تأمین 
انرژی است که تولید محصوالت کشاورزی  و حرکت 
چرخ صنایع بدان وابسته است، فاقد هرگونه جایگزینی 
اگر  باشد،  بشر می  نوع  ادامه ی حیات  و متضمن  بوده 
جبران  ی  صدمه  نگیرد  قرار  کشور  اصلی  اولویت 
کند.  می  وارد  بشر  پیشرفت  و  سالمتی  به  ناپذیری 
نخعی طراح و سازنده این دستگاه در رابطه با هدفش 
از ساخت  کند: هدف  بیان می  دستگاه  این  از ساخت 
کارایی  دادن  نشان  دستگاه   این  کارگاهی  ی  نمونه 
با  فناوری است که در هر فازی و   نانو  بر  آن مبتنی 
واپاشش مواد  از  اینکه  هر دبی ای جوابگوست ضمن 
زمان  و  کرده،  جلوگیری  آب  داخل  به  مضر  شیمیایی 
است.  رسانده  ممکن  زمان  حداقل  به  را  پساب  ماند 
آالینده های خاصی را حذف می کند  که برای مثال 
در روش های تصفیه ی بیولوژیکی قابل حذف شدن 
است:  جمله  یک  محصول  پیشنهادی  ارزش  نیستند. 
دوستدار  من(  اختراعی  ثبت  دستگاه  نام  “فتوکاتاپ) 
با  وام  عمرانی،  عملیات  لیکن  و  است”  زیست  محیط 
بهره ی باال، ضمانت نامه ی بانکی، افزایش مقیاس، 
از  و  بازریابی  و  عمران  مکاترونیک،  شامل  تیم  نبود 
مشتری  با   کردن  نرم  پنجه  و  دست  تر  مهم  همه 
استان  در  پروژه  اجرای نشدن  از عوامل  برخی  دولتی 
استان خراسان جنوبی هنوز  اینکه   بیان  با  است. وی 
از روشهای چون برکه تثبیت و لجن فعال برای تصفیه 

فاضالب شهرک صنعتی استفاده می کند می افزاید:  این 
های  روش  از  استفاده  و  هستند  قدیمی  ها  روش 
متدهای  با  را  منطقه  فاضالب  صنعت  نانو  بر  مبتنی 
روز دنیا هماهنگ می کند. نخعی خاطر نشان می کند: 
طرح  تصفیه  فاضالبهای صنایع و کارخانه های شهرک 
صنعتی به منظور مصارف دوباره صنعتی و حتی رونق 
که  گیرد  قرار  اولویت  در  باید  منطقه  در  کشاورزی 
پساب  از  مجدد  ی  واستفاده  آب  مصرف  کردن  بهینه 
از خدمات  به عنوان یکی  در مناطق کویری و خشک 

نهایی طرح محسوب می شود.

امروزه حذف هورمونها، آنزیم ها و آالینده ها 
در دنیا حائز اهمیت است

هورمونها،  حذف  امروزه  اینکه   به  اشاره  با  وی  
آنزیم ها و آالینده های آلی در دنیا حائز اهمیت است 
در  آبهای خاکستری  از  دوباره   استفاده ی  و شاخص 
ما در  باالیی است ولی هنوز  پیشرفته رقم  کشورهای 
تصفیه  و  نداریم  پیشرفته  خانه ی  تصفیه  یک  بیرجند 
از  مسئوالن  گفته  خالف  بر  صنعتی  شهرک  ی  خانه 
استاندارد مناسب برای سالمتی برخوردار نیست می افزاید: 
وارداتی  تصفیه  دستگاه  از  حاصل  آب  پرتی  همچنین 
تصفیه  ازای  به  مثال  عنوان  به  است  زیاد  استان  در 
امیدواریم  برابر آن هدر می رود که  لیتر آب ده  یک 
و  فتوکاتاپ  روز یک عزم جدی حادث شود که  یک 

اجرایی کند. را  امثال آن 
وی خاطر نشان می کند: دستگاه دیگری به عنوان 
 80-70 داوران  گفته  به  که  رساندم  ثبت  به  اختراع 
درصد صرفه جویی در مصرف آب را در پی دارد ولی 
متاسفانه استقبالی از آن نشد و  اخیرا در سازمان آب و 
فاضالب  مشمول حمایت در حد پایان نامه پژوهشی 

هم نشد و به دالیل غیر منطقی رد شد.

هیچ حمایتی از جانب  مسئوالن دستگاه های 
آب و فاضالب و آب منطقه ای نشدم

حمایت  حتی  حمایتی  هیچ  که  کنم  می  تأکید 
فاضالب   و  آب  و  ای  منطقه  آب  طرف  از  پژوهشی 
پژوهشی  های  هزینه  اینکه  ضمن  نشدم.  بیرجند 
تعرفه  نرخ  طبق  مثال  عنوان  به  باالست  بسیار  طرح 
آن  شناسایی  )جهت  باکتری  هر  کشت  برای  پارسال 
باید حدود یک  پزشکی  آزمایشگاه  علوم  در  در آب( 
همه  از  فناوری  و  علم  پارک  شد.  می  هزینه  میلیون 
استفاده  ام  فناورانه  شرکت  رشد  برای  خود  توان 
ضمن  وی  شد.  واقع  مظلوم  نامش  همیشه  و  کرد 
از زحمات مهندس اکبری رئیس مرکز رشد  قدردانی 
با  مجموعه  رئیس  ناصری  دکتر  و  فناور  واحدهای 
و  علم  پارک  او  همیشگی  حامی  تنها  اینکه  بیان 
اخذ  از  پس  کند:  می  خاطرنشان  است  بوده  فناوری 
بارها  نخبگان  ملی  بنیاد  رویش  جشنواره   ۳ سطح 

به تهران سفر کردم و هم چنان منتظر تجاری سازی 
هستم. خودم  محصوالت 

که  کند  می  امیدواری  ابراز  بیرجندی  پژوهشگر 
و  شوند  کار  وارد  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه 
و  علم  پارک  باب  این  در  و  شود  حمایت  طرحش  از 
فناوری خراسان جنوبی وارد تعامل سازنده شده است. 
طرح   متغییر  و  ثابت  هزینه  جمع  اینکه  بیان  با  وی 
بسیار زیاد بوده می افزاید: این محصول را با  دو مدل 
همکاری  با  آزمایشگاهی  و  صنعتی  هدف  دو  یرای 
بسیج علمی پژوهشی  ساختیم و پارک علم و فناوری 

وام با بهره ی %4 برای طرحم مصوب کرد.
ثبت  را  اختراعاتش  سایر  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
کرده است می گوید: سه تا از اختراعاتم را  ثبت کردم 
ولی عمال چون ثبت پتنت هیچ حفاظت قانونی ایجاد 
ثبت  از  شود  می  برداری  کپی  هم  باز  و   کند  نمی 
شدم  منصرف  فعال  تحقیق  بر  مبتنی  های  ایده  سایر 
رابطه  در  نخعی  بیابم.  آن  بر  مناسب  حلی  راه  تا 
بیان  از طرحش  بسیج علمی  های سازمان  حمایت  با 
نوآوری  و  با مرکز رشد خالقیت  آشنایی  از  کرد: پس 
ارائه  از  پس  و  کردم  مراجعه  سازمان  این  به  بسیج، 

طرحم از حمایتهای این سازمان برخوردار شدم.

بسیج علمی خراسان جنوبی از مخترعان 
و مبتکرین حمایت می کند

با  جنوبی  خراسان  علمی  بسیج  سازمان  مسئول 
مخترعین  از  حمایت  مرکز  کاری  حوزه  اینکه  بیان 
و  مالی  خدمات  ارائه  سازمان،  این  در  مبتکرین  و 
کارگاهی می باشد،  می افزاید: از تمامی اقشار جامعه، 
مبتکرین و مخترعین عزیز و افراد صاحب ایده دعوت 
از  خود  طرحهای  اجرای  و  تکمیل  برای  شود  می 
عقیلی  نمایند.جواد  استفاده  سازمان  این  امکانات 
فناوری  و  پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان  مسئول  پور 
این  کارگاهی  و  مالی  به حمایت های  اشاره  با  استان 
در  خالقانه  های  ایده  از  حمایت  راستای  در  سازمان 
استان ادامه داد: طرح هایی که در این سازمان حمایت 
و  بودن  کاربردی  نوآوری،  معیار  سه  باید  شوند  می 
نوآوری  اهمیت  که  باشند  داشته  را  بودن  اقتصادی 
رابطه  در  پور  عقیلی  است.  دیگر  معیار  دو  از  بیش 
در  طرح  این  درباره  کرد:  بیان  دستگاه  این  با 
نوآوری،  از جنبه های مختلف  های مربوطه  کارگروه 
با  و  شد  بررسی  و  بحث  بودن  اقتصادی  و  کاربردی 

توجه به نوآوری به کار رفته از آن حمایت شد.

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

مناسبت ها

شهادت مظلومانه دکتر بهشتي و يارانش

حضرت  جان  به  قصد  سوء  از  پس  روز  یک 
تیرماه ۱۳60، در  آیت  اللَّ خامنه  اي در ششم 
یکشنبه  روز  شامگاه  دقیقه   ۳0 و   ۲0 ساعت 
سالن  در  جلسه  اي   ،۱۳60 تیرماه  هفتم 
جمهوري  حزب  مرکزي  دفتر  اجتماعات 
شد.  برگزار  تهران  سرچشمه  در  واقع  اسالمي 
بحث روز درباره تورم بود اما عده  اي از اعضا 
ریاست جمهوري  انتخابات  درباره  که  خواستند 
با  را  نیز صحبت شود. شهید بهشتي سخنانش 
این جمالت آغاز کرد: “ما بار دیگر نباید اجازه 
کنند  مهره  سازي  ما  براي  استعمارگران  دهیم 
و...”  بگیرند  بازي  به  را  ما  مردم  سرنوشت  و 
لباِن  از  بود که  بزرگوار  آن  آخرین کلمات  این 
انفجاري  ناگهان  بیرون تراوید.  ایشان  حقگوي 
مهیب روي داد و در کمتر از ثانیه  اي، از سالن 
از  تلي  جز  اسالمي  جمهوري  حزب  اجتماعات 
خاک، چیزي نماند و شهادت مظلومانه هفتاد و 
دو تن از برجستگان و نیروهاي الیق و کارآمد 
اللَّ  آیت   مظلوم  شهید  آنها  رأس  در  و  انقالب 
رقم  منافقین  جهنمي  سازمان  از سوي  بهشتي 
این  از  پس  خمیني)ره(  امام  حضرت  خورد. 
 7۲ حادثه فرمودند: “ملت ایران در این واقعه، 
داد.  دست  از  را  کربال  شهداي  عدد  به  نفر 

بود”. اسالم  دشمنان  چشم  در  خار  بهشتي 

خبرها از گوشه و کنار

منتظر اين قابلیت های فوق العاده 

روی تلگرام باشید

اقتصاد نیوز- چند روزی است که در شبکه های 
های  قابلیت  شدن  افزوده  از  صحبت  اجتماعی 
تواند  که می  است  تلگرام  رسان  پیام  به  جدیدی 
پیام  این  کاربران  روی  پیش  جدید  های  فرصت 
رسان بگذارد. تلگرام فعال این قابلیت ها را برای 
نسخه تلگرام بتا ارائه کرده است. تلگرام بتا اپلیکیشنی 
مجزا از تلگرام است که حکم آزمایشگاه پاول دورف و 

دوستانش را دارد. این قابلیت ها عبارتند از: 
* تعیین سطح دسترسی های ادمین کانال: در 
این بروزرسانی ادمین اصلی یک کانال )سازنده( 
می تواند روی سطح اختیارات دیگر ادمین ها کنترل 
داشته باشد و وظایف آن ها را مدیریت کند. پیش 
مواردی  انجام  به  قادر  کانال  سازنده  تنها  این  از 
همچون تغییر عکس یا اطالعات کانال، ویرایش 
یا حذف پست دیگر ادمین ها و ... بود اما از این 
پس سازنده می تواند مشخص کند که کدام یک از 
ادمین های دیگر نیز قادر به انجام این امور باشند. 
برای دسترسی به این بخش به صفحه ی پروفایل 
کانال رفته و روی آیکون چرخ دنده که به باالی 

صفحه اضافه شده است لمس کنید.
* تعیین سطح دسترسی های ادمین سوپرگروه: 
از این پس ادمین اصلی یک سوپرگروه می تواند 
مشخص کند که ادمین های دیگر، چه امکاناتی 
اطالعات  تغییر  امکان  باشند.  داشته  اختیار  در 
گروه، حذف پیام دیگر اعضا، قابلیت Pin کردن 
ادمین  یک  تنظیم  و  اعضا  کردن  بالک  پیام ها، 
گروه  اصلی  ادمین  که  هستند  مواردی  از  جدید 
می تواند برای دیگر ادمین ها مشخص کند. برای 
پروفایل  صفحه ی  به  بخش  این  به  دسترسی 
به  که  چرخ دنده  آیکون  روی  و  رفته  سوپرگروه 

باالی صفحه اضافه شده است لمس کنید.
از  سوپرگروه:  اعضای  کردن  محدود  امکان   *
این پس ادمین  یک سوپرگروه می تواند اختیارات 
در  کاربر  یک  کند .  کنترل  نیز  را  عادی  اعضای 
حالت عادی می تواند پیام های جدید را بخواند، پیام 
جدید ارسال کند، مدیا و استیکر بفرستد و اقدام به 
انتشار لینک کند و هرکدام را که مایل بودید برای 
یک کاربر خاص غیرفعال کنید تا برای مثال امکان 
امکان  کاربر غیرفعال شود.  آن  برای  پیام  ارسال 
Ban یا مسدود کردن زمانبندی شده ی اعضا نیز 

در این صفحه قرار گرفته است .
* بخش رویدادها در کانال و سوپرگروه: توسط 
کانال ها  و  سوپرگروه ها  به  که   Events بخش 
اضافه شده است می توانید به گزارشی از امور انجام 
شده در 48 ساعت گذشته دسترسی داشته باشید. 
اعضای  شدن  جوین  جدید،  ادمین  شدن  اضافه 
جدید، ترک کردن کانال توسط اعضا، تغییر عکس 
یا اطالعات کانال یا سوپرگروه، حذف شدن یک 
پست، ویرایش شدن یک پست به همراه نمایش 
نسخه قبل از ویرایش و ... از مواردی هستند که در 

این بخش ثبت و ضبط می شوند. 
* استفاده از پراکسی داخلی: توسط این امکان 
قادر خواهید بود تا بدون نیاز به فعال یا غیرفعال 
کردن های مکرر اپلیکیشن تغییر آی پی و تنها با 
وارد کردن یک پراکسی در برنامه بدون محدودیت  

از تلگرام )و شاید تماس صوتی( استفاده کنید.
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چطور سرصحبت با دیگران را باز کنیم ؟

هنر گفتگو یکی از مهم ترین هنرها و مهارتهایی می 
باشد که هر شخص باید آن را به طور کامل فرا گیرد. 
نحوه ی گفتگو و سخن گفتن شما شخصیت شما را 
معرفی می کند و به عبارتی دیگر نحوه سخن گفتن شما 

نشان دهنده شخصیت وجودی شماست. 
تعریف کردن : تعریف از دیگران یکی از بهترین راه های 
ممکن برای شروع سخن و مکالمه با طرف مقابلتان 
میباشد. شما با تعریف  کردن از دیگران در های مکالمه 
را هم به سمت خود و هم به طرف مقابلتان باز می کنید. 
افراد، اکثر  نظر  در  کوتاه  های  بحث   : کوتاه   بحث 

می توان گفت که از آن راضی نمی باشند و از بحث های 
بلند لذت بیشتری می برند.  خب، جالب است که بدانید 
بحث های کوتاه در ابتدا نامشان بحث کوتاه است ولی 

در آخر تبدیل به بحث های بلند می شوند.
به طور قطعی :اگر  بپرسید   سواالت متعدد و متنوعی 

می خواهید که بحث های کوتاه را تمام کنید و وارد یک 
بحث واقعی شوید، باید دنبال فرصت باشید تا فورا بتوانید 
موضوع بحث را تغییر دهید و وارد یک بحث و گفتگو 
واقعی شوید. سعی نکنید که  بدون هیچ مقدمه ای وارد 
یک بحث عمیق و قابل توجهی شوید، اگر می خواهید 
وارد گفتگوی عمیق شوید با طی مراحل و صبر کردن، 
به آن قسمتی که مورد دلخواه شما می باشد برسید و در 

این قسمت میتوانید مکالمه را عمیق تر کنید.
اما  باشد،  واضح  باید  یقینا  مورد  این  باشید:  مهربان 
متاسفانه اکثرا این موضوع را فراموش می کنیم و آن 
را به مرحله عمل نمی رسانیم. اگر شما در حین مکالمه 
با شخصی با لفظی آرام، لبخند روی لب هایتان و در 
آرامش باشید شخصیت بهتری نسبت به افرادی که با 

لفظی تند و عصبانیت سخن می گویند خواهید داشت.

در  یانگ  بریگهام  دانشگاه  استاد  کاوی  آر  استفن 
عادت  هفت  عنوان  با  کتابش  که  بود   1989 سال 
 مردمان مؤثر را منتشر کرد. کتابی که امروزه یکی از
حاضر  عصر  خودیاری  جنبش  در  العاده  خارق  آثار 

قلمداد می شود. 
کاوی در این کتاب به اهمیت جادویی نقش اخالق و 
شخصیت میپردازد. او موفقیت در زندگی را مستقیما 
زندگی  میان  تطابق  ایجاد  در  اراده  داشتن  مدیون 
میداند.  جهان  مسلم  و  اساسی  اصول  و  شخصی 

همچنین اهمیت تفکر برد- برد را متذکر می شود. 
در حل  تا  میکنند  افراد سعی  اندیشه  نوع  این  طبق 
مشکالت تمامی طرفهای درگیر را راضی نگه دارند 
به جای اینکه صرفا خواستهها و نظریات خود را بدون 

توجه به دیگران در نظر بگیرند.
برخی دیگر از خوانندگان، او را به دلیل نظریاتش در 
این  میکنند.  تحسین  و  تمجید  زمان  مدیریت  مورد 
اصول  پایه  بر  زندگی  مورد  در  تفکراتش  با  نظریات 

اساسی و مهم دنیا بی ارتباط نیست. 
برنامه  بندی  الویت  در  موفقیت  کلید  او:  گفته  به 
برای  ریزی  برنامه  در  بلکه  نیست  زندگی  های 

زندگیست. های  الویت 

کتاب هفت عادت مردمان موثر- اثر استفن آر کاوی

 متن یک نامه خودکشی بجا مانده از ۵۰ سال پیش؛ به 
سمت پل می روم؛ اگر در مسیر، حتی یک نفر به من 

لبخند بزند؛ نخواهم پرید!« *به آدمها لبخند بزنیم.

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد
 سالهای زندگی شما نیست بلکه زندگی ای

 است که در آن سالها کرده اید

خوبان جهان صید توان کرد به زر
خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر

نرگس که کله دار جهان است ببین
کاو نیز چگونه سر درآورد به زر

بزرگترین ضعِف انسان ها تردیِد آنها است 
در این که به دیگران هنگامی که هنوز زنده

 هستند بگویند چقدر دوستشان دارند

از گناه کوچک کسی که دوست داری بگذر
 چون سرانجام تنهایی کاری خواهد کرد که 
از گناه بزرگ کسی بگذری که دوستش نداری!

یادت  دهد.  پس  را  مان  اشتباهات  تاوان  نباید  کسی 
بر بنا  مان  زندگی  زمان  در طول  ما  که   باشد، خطاهای 

برنامه ریزی های غلط انجام دادیم، اکنون مان را شکل 
داده است. بارها گفتم و باز هم دوباره تکرار می کنم؛ بپذیر 
هر آنچه را که خودت مرتکب شدی.جان ماکسول اصول 
هشت گانه ای را برای رشد ارائه می دهد که بسیار جالب و 

تامل برانگیز است که با هم مرور می کنیم:
1- زندگی توأم با رشد داشته باشید

بهبود  به  را  زندگی خود  توانیدکیفیت  راهی که می  تنها 
را  تان  بهبود وضعیت  و  است که خودسازی  این  رسانید 
اگر می خواهید در مسیر  را اصالح کنید.  آغازت و خود 
موفقیت گام بردارید چاره ای ندارید جز اینکه زندگی رو به 

رشد را سرلوحه برنامه های خود قرار دهید.
2- تغییر را از همین روز آغاز کنید

بسیاری از مردم ناموفق دچار بیماری یک روزی 
هستند! با اینکه می توانند همین حاال با انجام کاری 
خاص زندگی خود را ارزشمند کنند، فقط می گویند: 
یک روزی انجام خواهم داد! یا از شنبه شروع می 
کنم. راهی که می تواند شما را متحول کند این 

است که از همین حاال شروع کنیم. .
3- رشد امروز زمینه ساز فردای بهتر است

این  با  است!  دیروزمان  های  تالش  نتایج  امروزمان 
های  ماه  و  روزها  در  بفهمی  دقیقا  توانی  می  حساب 

آینده چه برداشتی خواهی داشت. نکته جالب این است 
که مغز انسان زمانی که با افزوده شدن ایده ها عمیق 
شود، هرگز به حالت اولیه خود برنمی گردد. رشد امروز 

سرمایه گذاری برای فرداست.
4- به هیچ وجه به دستاوردهای

 فعلی خود قناعت نکنید
فردا  موفقیت  دشمن  بزرگترین  گوید:  می  وارن  ریک 
انسان های  است.  امروز کسب شده  که  است  موفقیتی 
موفق می دانند که برد هم مانندباخت موقتی است. نباید 
باید همیشه ولع  به موفقیت امروز دل خوش کرد بلکه 
نباید  انسان را بفریبد و  نباید  موفقیت داشت. راحتی ها 
اجازه داد که احساس موفقیت بر انسان غلبه کند. لحظه 
ای به موفقیت خود دل خوش دار و دوباره بار سفر را برای 

کسب موفقیتی دیگر ببند.
5- همیشه در حال یادگیری باشید

بهترین راه جلوگیری از افتادنه دردام درجا زدن، تعهد 
به یادگیری دائمی است. هنری فورد می گوید: تجربه 
شده  تلف  زمان  از  موفق  های  آدم  که  است  این  من 
دیگران استفاده می کنند. هر جا می روید با خود کتابی 
و جزوه ای به همراه داشته باشید. در ترافیک از سی 
یادگیری  به  تعهد  کنید.  استفاده  آموزشی  های  دی 
مبنا  تواند  می  کوچک،  هم  چند  هر  چیز،  یک  روزانه 

و اساس یادگیری همیشگی شود.

6- برای رشد برنامه داشته باشید
ارل نایتینگل اشاره داشته است: اگر شخصی روزانه یک 
ساعت و برای پنج سال متوالی روی یک موضوع کار 
کند، حتما در آن کار متخصص خواهد شد.کلید گشودن 
دریچه ای به سوی یادگیری دائمی و خودسازی، داشتن 
برنامه ای خاص و همتی واال برای رشد است. توصیه 
من این است که 12 کتاب در سال بخوانید یا 52 سی 
تان  موردعالقه  پیرامون موضوع  آموزشی  مقاله  یا  دی 

داشته باشید.
7- آماده پذیرفتن هزینه های مربوط باشید

اگر می خواهیداوج بگیرید باید از وقت های آزاد و تفریح 
کاست و برای کسب منابع الزم جهت موفقیت هزینه 
کرد. به عالوه باید آماده بود تا هم در معرض تغییرات 
مداوم و هم مخاطرات ناشی از آنها قرار گرفت. به همین 
را  هزینه  این  خواهند  نمی  مردم  اغلب  که  است  دلیل 
بپردازند.اما رشد کردن ارزش این هزینه ها را دارد. اگر رشد 
نباشد، زندگی محدوداست و استعدادهای نشکفته به هدر 

می رود. تغییر جسارت می خواهد.
8- راهی برای به کار بستن

 آموخته هایتان پیدا کنید
جیم رآن می گوید: »اجازه ندهید آموخته هایتان به دانش 
پیشرفت  آید.  کار  به  آنها  کنید  بلکه تالش  تبدیل شود، 

شخصی با عمل مشخص خواهد شد.«

جدید چیزی  گرفتن  یاد  با  که  است  این  من  کار   شیوه 
 از خود می پرسم:

1( کجا می توانم این آموخته را به کار ببندم.
2( چه زمانی می توانم از آن استفاده نمایم.

3( چه کسی غیر از من نیاز به دانستن این موضوع دارد؟
این سواالت باعث می شودتا از دام دانستن برای دانستن 

نجات پیدا کنم و آموخته هایم را در زندگی به کار ببندم.
که  دارد  مطلبی  رهبری  مباحث  متخصص  اسمیت  فرد 

عصاره همه مباحث مربوط به رشد شخصی است.
گرایش  طلبی  راحت  سوی  به  انسانی  ذات  او:  گفته  به 
دارد. ما همواره در پی ثبات، مکانی برای آسودن و جایی 
برای رهایی از فشارها و تثبیت وضعیت مالی خود هستیم. 
همچنین مایلیم ارتباطات اجتماعی راحتی داشته باشیم، 

بدون ارتباط با غریبه ها یا وارد شدن به مکانی ناآشنا.
یادمان باشد که اگر سرباالیی دیگری در زندگی نداشته 
باشیم، آن وقت پیر و فرسوده شده ایم؛ پیری به سن و سال 
نیست؛ بلکه ممکن است در هر سنی رخ دهد! 40 سالگی 
یا حتی 20 سالگی.جکسون، دارنده نشان لیاقت از نیلسون 
ماندال، به نکته جالبی اشاره می کند. او می گوید فرمول 
موفقیت دیگر مانند گذشته نیست. در دهه نود می گفتند، 

گذشته + حال = آینده؛ اما اکنون: حال + تغییر = آینده
فکر  که  است  مسائلی  کشد  می  چالش  به  را  تو  آنچه    

می کنی می دانی و اکنون تغییر کرده است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده  اند ایشان راست عذاب 
جهنم و ایشان راست عذاب سوزان. سوره البروج آیه 1۰

حدیث روز  

هر که گناهي را براي خدا و ترس از او ترك کند خدا او را در روز قیامت خشنود گرداند .
پیامبر )ص(

سبک زندگی

اصول هشت گانه ای رشد موفقیت و  پیشرفت

765
3796

5163
4871
639

1476
8273
5632

758
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3818                          طراح: نسرین کاری

579486213

381239756

262571984

935147862

827653491

614892375

248765139

753914628

196328547

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

رنگ آمیزی و دکوراسیون داخلی
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک  

اکرولیک و مولتی کالر
09151630741

رحیمی

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

را تجربه کنید.   09158668002

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی

صنایع مبل تهران مد
تعویض پارچه انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید  

09151602018 - 32233142
خسروی

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
پخش کلی و جزئی

 کلیه ملزومات کرکره در شرق کشور
کرکره برقی، بازوئی، شیشه ای، ریلی

09153634767

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

لوله کشـی ساختمـان  نصب و تعمیر و سرویس کولر، پمپ ، آبگرمکن و 
انواع شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی   09158651167 - شهریاری

برق خورشیدی 12 ولت و 220 ولت
جهت روشنایی ویال ، مصارف خانگی ، 

کانکس ها، پمپ آب، کفکش و چاه آب 
هزینه تعمیر و نگهداری صفر

09151631498

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

قالیشویــی ملکــه

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   09159632924- امیرآبادیزاده

کارت دانشجویی محدثه اسماعیلی فرزند محمد 
به شماره دانشجویی 9313311101 دانشگاه 
صنعتی بیرجند رشته نرم افزار مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

فروش کارواش کاربیست 
واقع در آخر خیابان توحید بلوار جماران
 کنار رستوران زیتون با موقعیت عالی 
و سابقه کاری 7 ساله با تمامی امکانات 

09159632426

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی



تحقیقات نشان میدهند اکثر مردم روزانه ۱ الی ۲ بار 
دروغ میگویند. این دروغ ها میتوانند بر مغز و بدن 
ما اثر بگذارند. به عنوان مثال: ۱. هنگامیکه دروغ 
از  بعد  ثانیه  می گویید، مغزتان درگیر میشود: چند 
اینکه دروغ از دهانتان خارج میشود، بدن کورتیزول 
در مغز آزاد میکند؛ چند دقیقه بعد، حافظه تان سعی 

میکند دروغ و حقیقت مربوط به آن را به یاد آورد. 
تصمیم گیری سخت میشود و شما ناراحتی تان را 
بصورت خشم بروز میدهید. همۀ اینها در ۱۰ دقیقه 
اول اتفاق میافتد ۲. استرس تان افزایش می یابد: بعد 
از این واکنش های اولیه ممکن است درمورد دروغ 
تان و آشکار شدنش احساس نگرانی کنید. همۀ این 

استرس های اضافی اثرات منفی بر سالمت تان دارد 
و میتواند سبب افزایش فشارخون، سردرد، کمردرد 
بیشتر  شود.  سفیدتان  های  گلبول  تعداد  کاهش  و 
انرژی ذهنتان صرف گفتن و ادامۀ دروغ میشود و 
شما را مضطرب و در برخی موارد افسرده میکند. این 
احساسات بر دستگاه گوارش نیز اثر شدیدی می گذارد.

دروغگویی چه بالیی بر سر بدنتان می آید؟ 
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ایران مقتدرانه مقابل ژاپن به پیروزی رسید

ایرنا- تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به اولین پیروزی خود در 
رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دست یافت. نمایندگان ایران 
در این دیدار موفق شدند با نتیجه سه بر صفر در سه ست پیاپی با 
را  پیروزی خود  اولین  مقتدرانه   ،۲5  -۱۱ ،۲5  -۱6 ،۲5 نتایج 7- 
به ثبت برسانند. دومین دیدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران 
-میزبان  چین  مقابل   ۱6 جاری ساعت  ماه  تیر   7 چهارشنبه  امروز 
رقابت ها- برگزار خواهد شد. رقابت های والیبال نشسته قهرمانی 
ایران،  چین،  های  تیم  حضور  با  تیر   ۱۱ تا   6 از  اقیانوسیه  و  آسیا 
قزاقستان، عراق، ژاپن و سریالنکا در بخش مردان و تیم های چین، 
ایران، ژاپن، مغولستان و قزاقستان در بخش زنان در جریان است.

تکواندوی قهرمانی جهان؛ عاشورزاده حذف شد
ناکامی تیم ایران تا روز چهارم

طالی  مدال  دارنده  و  ایران  کیلوگرم   58 منهای  وزن  تکواندوکار 
سال ۲۰۱5 جهان از گردونه رقابت های جهانی ۲۰۱7 کنار رفت تا 
ناکامی های تیم ایران ادامه یابد. به گزارش ایرنا، روز گذشته در ادامه 
پیکارهای قهرمانی جهان که به میزبانی شهر موجو کره جنوبی در 
حال برگزاری است، »فرزان عاشورزاده« و »اکرم خدابنده« از گردونه 
»اکرم  بانوان  کیلوگرم   73 اضافه  به  وزن  در  رفتند.  کنار  مسابقات 
خدابنده« با یک پیروزی و یک باخت به کار خود پایان داد. در وزن 
منهای 58 کیلوگرم مردان »فرزان عاشورزاده« قهرمان دوره گذشته 
جهان و پرامیدترین هوگوپوش ایران پس از استراحت در دور نخست 
به سه پیروزی متوالی دست یافت. وی در مرحله یک چهارم نهایی 
برابر »میخاییل آرماتوف« از روسیه و درحالیکه تا پایان راند دوم از 
حریف پیش بود در نهایت 8 بر 7 شکست خورد وحذف شد. پیش 
از این نیز ابوالفضل یعقوبی از گردونه مسابقات کنار رفته بود و آرمین 
هادی پور و مسعود حجی زواره به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند. 
۲۰۱5 جهان محسوب  ایران که قهرمان سال  تیم  اوصاف  این  با 
می شود، شانس چندانی برای کسب یکی از سکوهای اول و دومی ندارد.

 تیراندازان ایرانی 
در رقابت های جهانی رشته تفنگ بادی به فینال نرفتند

ادامه  در  کشورمان  ورزشکاران  کرد:  اعالم  تیراندازی  فدراسیون 
بادی  تفنگ  رشته  در  جهان،  جوانان  قهرمانی  تیراندازی  مسابقات 
و  بازماندند  ها  رقابت  از  دور  این  در  فینال  به  راهیابی  از  متر،   ۱۰
ایرنا،  گزارش  به  دادند.   پایان  کار خود  به  جایگاه هفتم جهان  در 
با  آبادی  داوود  علیرضا  نیز  رشته  این  انفرادی  بخش  در  همچنین 
با  ذوالفقاریان  امیرسیاوش  شانزدهم،  جایگاه  در   6۲۲ امتیاز  کسب 
امتیاز 6۲۱ در جایگاه نوزدهم و ›امیرمحمد نکونام‹ با امتیاز 6۱7 در 
جایگاه چهلم قرار گرفتند. مسابقات تیراندازی قهرمانی جوانان جهان 
از اول تیر در شهر زول آلمان شروع شد و تا هشتم تیر ماه ادامه دارد.

آشنایی با خواص درمانی زرشک

سابقه مصرف زرشک به دوره مصر باستان 
این  ملکه ها،  و  فراعنه  که  زمانی  می رسد، 
درمان  منظور  به  رازیانه  تخم  با  را  گیاه 
طاعون مصرف می کردند. امروزه از زرشک 
برای درمان بیماری های آرتریت، مشکالت 
التهاب  تب،  کاهش  اسهال،  صفراوی، 

از  کمردرد،  زخم،  زرد  زبان،  آماس  طحال، 
بین بردن کرم های حلقوی، مشکالت قلبی، 
بواسیر  کبدی،  مشکالت  دردناک،  قاعدگی 
نیز  استفاده می شود. روس ها  نیز  و تب خال 
دهنده  خونریزی  التهاب  برای  را  زرشک 
فشار  صفرا،  کیسه  مشکالت  رحم،  دیواره 
و همچنین  ترشح صفرا  افزایش  باال،  خون 
برای تنظیم ارگان های زنانه مصرف می کنند.

آب کدو حلوایی معجزه می کند

همان گونه که از نامش بر می آید، آب کدو 
حاصل  خام  حلوایی  کدو  آبگیری  از  حالویی 
می شود. این آبمیوه محبوبیت خاصی در میان 
کودکان به دست آورده است چرا که در سری 
هری پاتر به عنوان بخشی از جهان جادو نشان 
باالیی  مقادیر  از  کدوحلوایی  بود.  شده  داده 

ویتامین D،ویتامین C، ویتامین E و بتا کاروتن 
و نیز امالحی نظیر مس، آهن و فسفر برخوردار 
است. نوشیدن آب کدوتنبل برای کبد و کلیه ها 
بسیار مفید است، کسانی که مبتال به سنگ 
می  هستند  صفرا  کیسه  مشکالت  و  کلیه 
توانند با مصرف این نوشیدنی وضعیت خود را 
بهبود بخشند. آب کدوحلوایی، یک نوشیدنی 

مناسب برای پوستت نیز به شمار می رود.

یک کشته و 3 مجروح 
در جاده نهبندان - شهداد

یک  پارس،  پژو  خودروی  دستگاه  یک  واژگونی 
رضایی،  سرهنگ  گذاشت.  جای  بر  کشته  نفر 
در  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس 
پارس  پژو  خودرو  یک  گفت:  خبر  این  تشریح 
گذشته  روز  صبح  بود  کرمان  عازم  مشهد  از  که 
در کیلومتر 95 جاده نهبندان - شهداد واژگون و 
یک نفر کشته شد و 3 نفر از سرنشینان مجروح 
محترم  رانندگان  از  رضایی  سرهنگ  شدند. 
کنند  رانندگی  مطمئنه  سرعت  با  تا  خواست 
نباشیم. ناگواری  حوادث  چنین  شاهد  دیگر  که 

سارق به عنف طالجات کودکان دستگیرشد

فردی که در شهرستان درمیان زیورآالت کودکان را به زور سرقت می کرد دستگیر شد. سرهنگ محمود زال بیگی در 
تشریح این خبر گفت: با وقوع چند فقره سرقت به عنف طالجات کودکان در محل یکشنبه بازار شهرستان اسدیه در سه 
ماه اخیر، موضوع به صورت ویژه پیگیری شد و دستورات الزم برای شناسایی سارق و یا سارقان ابالغ شد. وی افزود: 
مأموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و پلیسی و گشت های محسوس و نامحسوس یکی از سارقان را شناسایی کردند 
سارق  داد:  ادامه  درمیان  انتظامی شهرستان  فرمانده  شد.  دستگیر  ها  محل سرقت  در  سارق  غافلگیرانه  عملیاتی  در  که 
دستگیر شده که خانمی ۲۱ ساله و جوان بود پس از روبرو شدن با شواهد و دالیل اعتراف کرد و به سه فقره  سرقت 
طالجات ازکودکان اقرار کرد. سرهنگ زال بیگی با تاکید بر کاهش جرائم نسبت به مدت مشابه، کارآمدي عوامل گشت 
بر صحت  و  دانست  پلیس  سرانگشتان  عنوان  به  آگاهی  مامورین  ویژه  به  اجرائي  هاي  پلیس  هاي  موفقیت  از  یکي  را 
عمل آنان صحه گذاشت. وی تصریح کرد: با توجه به این که سارقان در محل های شلوغ و پر ازدحام مترصد موقعیت 
مناسب و تنها شدن کودکان هستند از شهروندان محترم خواست تا در این گونه محل ها به هیچ عنوان کودکان را تنها 
نگذارند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیسی به شماره ۱۱۰ اطالع دهند.

وقوع تصادف زنجیره ای در محور قاین - زیرکوه

 3۰ و  یک  ساعت  گفت:  خراسان جنوبی  استان  پلیس راه  رئیس   
در  زنجیره ای چهار دستگاه خودرو  یکشنبه تصادف  روز  بامداد  دقیقه 
ایسنا منطقه  به گزارش  بر جای گذاشت.  محور زیرکوه، پنج مجروح 
خراسان جنوبی،  استان  پلیس  روابط عمومی  از  نقل  به  خراسان جنوبی، 
برخورد  اثر  بر  یشنبه  روز  بامداد  ساعت۱:3۰  گفت:   رضایی  حسین 
شده  پارک   4۰5 دستگاه  یک  و  پراید  دستگاه  دو  با  کامیون  یک 
بیمارستان  به  و  زخمی  نفر   5 قاین-زیرکوه،  محور   3۲ کیلومتر  در 
شهدای قاین منتقل شدند. وی خاطر نشان کرد: علت حادثه در دست 
خودروها  سرنشینان  که  است  آن  از  حاکی  ها  شنیده  است.  بررسی 
برای کمک به یکی از خودروها که دچار نقص شده بود پیاده شدند 
که کامیون به خودروهای پارک شده و افراد پیاده برخورد کرده است.

چای سیاه
 و خواص درمانی بی نظیر آن

روز  در  چای  روزانه  مصرف  دانستید  می  آیا 
میتواند از بروز حمالت قلبی و مغزی جلوگیری 
کند؟چای، نوشیدنی است که بیشترین مصرف 
را بعد از آب در تمام دنیا دارد. چای از تشکیل 
اصلی  های  سرخرگ  در  خونی  های  لخته 

منظم  نوشیدن  همینطور  کند.  می  جلوگیری 
چای سیاه یا چای سبز می تواند ۱۱ درصد خطر 
حمله قلبی و بیماری های قلبی را کاهش دهد. 
متخصصان تغذیه معتقدند که به لحاظ تحویل 
آنتی اکسیدان ها، دو فنجان چای معادل پنج 
سیب  عدد  دو  یا  سبزیجات  مصرف  نوبت 
حاوی آنتی اکسیدان ها است. جالب است که 
چای باعث جلوگیری از رشد سرطان می شود.

سیر ماده غذایی مفید 
در درمان مشکالت بینایی 

پزشکان و متخصصان چشم پزشک توصیه می 
کنند با اصالح عادت های روزمره و بخصوص 
چشم  سالمت  مناسب  غذایی  مواد  مصرف 
ها را ارتقا داده و بروز مشکالت بینایی را به 
تأخیر بیندازید. سیر یکی از بهترین مواد غذایی 

حاوی  چون  است  ها  چشم  از  مراقبت  برای 
میزان زیادی مواد مغذی است. ترکیبات سیر 
مانند سلنیوم و ویتامین ها روی بیماران مبتال 
آن  و عالئم  بوده  موثر  ماکوال  دژنراسیون  به 
و  اکسیدانی  آنتی  را کاهش می دهد. قدرت 
از سلول های چشم  باالی سیر  ضدالتهابی 
محافظت کرده و مانع از تخریب آن ها به 

دلیل فعالیت رادیکال های آزاد می شود.

 خوراکی های تاثیر گذار 
بر افزایش سالمت روده ها! 

اهمیت پروبیوتیک ها برای دستگاه گوارش و 
به  متعددی  مطالعات  در  روده،  حفظ سالمت 
اثبات رسیده است. بهترین گزینه های غذایی 
حاوی پروبیوتیک از این قرارند: ۱. موز ۲. نشاسته 
مقاوم 3. پیاز 4. پنیر نرم 5. سیر 6. مارچوبه 7. 

ماست )هنگام خرید ماست باید مراقب باشیم، 
برخی از محصوالت ماست، باکتری  های خوب 
الزم را ندارند. محصوالت ماستی بخرید که بر 
روی برچسب آن عبارت های »محیط کشت 
شده  درج  زنده«  کشت  »محیط  یا  و  فعال« 
باشد. این ماست ها برای دستگاه گوارش شما 
مفید هستند.( 8. کفیر )کفیر شیر تخمیر شده 

است که به آن دانه کفیر اضافه  شده  باشد(.

قابل توجه توریست ها ، راهنمایان تو ر و افرادی که می خواهند  انگلیسی را در کوتاه مدت کاربردی بیاموزند
آموزشگاه کیاست برگزار می کند: آموزش زبان انگلیسی و عربی گردشگری و هتلداری

آدرس: خیابان طالقانی، طالقانی 16 - طبقه اول  تلفن: 32236080مقدماتی - متوسطه - پیشرفته با مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

* آموزش مکالمه انگلیسی کاربردی * یادگیری لغات و عبارات مرتبط با توریست و گردشگری و 
ضرب المثل های انگلیسی * آموزش نکات گرامری ضروری * آموزش تلفظ صحیح * تکنیک تمرین 
و تکرار جهت به خاطر سپاری * مرتبط بودن موضوعات دوره از مقدماتی تا پیشرفته * آشنایی با 
اصطالحات تخصصی در مسافرت های خارجی * دریافت گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
هیچ سفره ای با برکت تر از سفره ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم )ص(

دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از 
شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند، هر روز و  هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست.

ضمن تشکر و  سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی 
شما خیرین ارجمند بابت اطعام نیازمندان  و ایتام هستیم.

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

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

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4518#*8877*
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(- داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 09151631855- 32313472-056 طاهری

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
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خریدتضمینیجودر۶مرکزشبکهتعاونروستاییاستانانجاممیشود

تسنیم-رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: عملیات خرید تضمینی محصول جو در استان توسط شبکه تعاونی روستایی استان در قالب ۶ مرکز خرید تضمینی انجام 
می شود. اسفندیاری با بیان اینکه قیمت هر کیلو کلزا 27 هزار و 800 ریال است اظهار کرد: از ابتدای زمان خرید تاکنون بیش از 118 تن کلزا به صورت تضمینی از کشاورزان خراسان جنوبی 

خریداری شده ست.وی افزود: در سال زراعی جدید توسط مراکز خرید این شبکه تاکنون بیش از ۶ هزار و 500 تن محصول جو از کشاورزان و تولیدکنندگان استان خریداری شده است.

برگزاری کارگروه 
امور زیربنایی و شهرسازي استان 

دادرس مقدم-کارگروه امور زیربنایی و شهرسازي 
استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگي امور 
حضور  با  و  جنوبي  خراسان  استانداري  عمراني 
اجتماعات  سالن  محل  در  کارگروه  این  اعضاي 
معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري برگزار 

محور  درحاشیه  خورشیدي  نیروگاه  شد.حداث 
مجموعه  مساحت  اصالح  بیرجند،   - دیهوک 
کارگاهي)جاده قدیم حاجي آباد(، احداث ساختمان 
اداري و انبار )شرکت خدماتي حمایتي کشاورزي( 
مقابل شهرک صنعتي، احداث نیروگاه در سیوجان 
از جمله  بهورزي در فردوس  آموزشگاه  احداث  و 
با  که  بود  کارگروه  این  به  شده  ارائه  هاي  طرح 
تایید اعضاي کارگروه با اجراي آن ها موافقت شد. 

تابستان امسال مشکلی در زمینه تامین 
و توزیع آب در استان نخواهیم داشت

تسنیم-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
جنوبی با اشاره به تهیه تجهیزات اصلی تأمین آب 
نسبت  استان  آب  تامین  وضعیت  بهتر  پایداری  و 
به سال گذشته گفت: تابستان امسال با تمهیدات 
انجام شده مشکلی در زمینه تامین و توزیع آب در 
استان خراسان جنوبی نخواهیم داشت. هاشمی مقدم 
فاضالب  و  آب  شرکت  اقدامات  تبیین  منظور  به 
خراسان جنوبی و در راستای تامین و توزیع پایدار 
آب شرب و بهداشت شهروندان با مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری خراسان جنوبی دیدار داشت.وی 
گفت: مصرف باالی آب شرب در بخش فضای سبز 
شهری یکی از دغدغه های این شرکت است که 
با توجه به شروع فصل تابستان نیازمند همکاری 
قرار  و  هستیم  این خصوص  در  شهرداری  بیشتر 
با  همکاری  افزایش  راستای  در  جلسه ای  است 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری برگزار شود.

شنا در سدهای استان ممنوع است

تسنیم-شرکت  آب منطقه ای خراسان جنوبی شنا 
کردن در سدها،  آب بندان ها، کانال های آبیاری 
و بندهای انحرافی استان را مطلقًا ممنوع اعالم 
کرد.روابط عمومی شرکت  آب منطقه ای خراسان 
آغاز  به  توجه  با  و  اطالعیه ای  صدور  با  جنوبی 
فصل گرما شنا کردن در دریاچه پشت سدها،  آب 
انحرافی  بندهای  و  آبیاری  کانال های  بندان ها، 
اعالم  ممنوع  مطلقًا  را  جنوبی  خراسان  استان 
کرد.در این اطالعیه آمده است: این ممنوعیت به 
از جان شهروندان و روستائیان و  علت حفاظت 
جلوگیری از غرق شدن و مصدومیت آنان است.

به  شهروندان  از  تعدادی  توجهی  بی  متاسفانه 
باعث  منطقه ای  شرکت  آب  جدی  هشدارهای 
شده که در گذشته اتفاقات ناگواری در تأسیسات 

آبی استان رخ دهد.

۳۰۰ کالس درس عشایر خراسان جنوبی 
نیازمند هوشمندسازی است

تسنیم-رئیس آموزش و پرورش عشایری خراسان 
جنوبی از نیاز به هوشمندسازی ۳00 کالس درس 
عشایر در استان خبر داد و گفت: امسال با پیگیری هایی 
که صورت گرفت و کمکی که انجام شده نیمی از 
هزینه کتاب های درسی دانش آموزان عشایری استان 
این  در  کرد:  اظهار  بیجاری  است.  رایگان  طور  به 
راستا کانون قلم چی برای کمک به هوشمندسازی 
عشایری  دانش آموزان  درس  از 100 کالس  بیش  
بیان  وی  است.  داده  مساعد  قول  جنوبی  خراسان 
ساخت  به  متعهد  قلم چی  کانون  همچنین  کرد: 
استان شده است. 15 مدرسه در مناطق عشایری 

احیاء و بازسازی 
محور تاریخی بهارستان - چهاردرخت

غالمی-احیاء و بازآفرینی محور تاریخی بهارستان 
؛چهاردرخت )گذر تاریخی خواجه ها( در محدوده 
پایگاه  بافت تاریخی شهر بیرجند آغاز شد. مدیر 
این  گفت:  بیرجند  تاریخی  فرهنگی شهر  میراث 
طرح شامل تبدیل شبکه هوایی به زمینی، اصالح 
آوری  جمع  فاضالب،  دفع  و  آب  انتقال  شبکه 
آسفالت، جداره سازی و عملیات کف سازی است.

آغاز برداشت هندوانه 
از جالیزهای خراسان جنوبی

نسنیم-معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان گفت: برداشت هندوانه از 2 هزار 
شد.  آغاز  استان  این  جالیزهای  از  هکتار   ۹۴8 و 
جالیزی  هندوانه  مزارع  از  بازدید  در  عصمتی پور 
استان خراسان جنوبی در بیرجند اظهار کرد: از این 
مقدار هزار و 575 هکتار به صورت آبی و هزار و 
۳7۳ هکتار به صورت دیم زیر کشت هندوانه است. 
وی پیش بینی کرد: با برداشت حدود ۴8 هزار و 50۳ 
تن هندوانه، 21 میلیارد و 82۶ میلیون تومان نصیب 

کشاورزان استان خراسان جنوبی شود.

نمایندهولیفقیهدرخراسانجنوبی:

بصیرت و درک فرهنگی تنها چیزی که 
دشمن را مایوس می کند

نماینده ولی فقیه گفت: امروز دشمنان شما طمع 
کرده اند و تنها چیزی که سبب قطع طمع دشمن 
می شود بصیرت و درک فرهنگی است.به گزارش 
تسنیم آیت ا... عبادی در خطبه های نمازعید سعید 
فطر شهرستان بیرجند، اظهار کرد: کلمه عید ارکان 
و نیت های مختلف و گوناگون دارد به طوری که 

این کلمه در عرف به معنا جشن است اما در محتوای 
آنچه که به عنوان عید مهم تر است با این تعاریف 
متفاوت است.وی افزود: در عید به واژه هایی که در 
مکتب اسالم به کار می رود دقت کنید این واژه ها 
و اعیاد مانند گنجهای پنهانی هستند که اگر آن را 
بدانیم خیلی از مسائل برای ما حل می شود.نماینده 
به  اسالم  مکتب  در  عید  کرد:  تصریح  فقیه  ولی 
معنای برگشت انسان به اول و نوشدن است و با هر 
خوشحالی و نشاط فرق می کند.عبادی تصریح کرد: 
اعیاد در دین اسالم با عیدها مانند عید نوروز یا در 
جهان غرب عید کریسمس فرق دارد زیرا آن اعیاد 
تنها جنبه مجازی دارند و اما آنچه که در دین اسالم 
در به این اعیاد تعبیر شده است حقیقتی است که 
انسان با آن مواجه است.عبادی بیان کرد: همچنین 
با اتمام ماه مبارک رمضان و برگزاری نماز عید سعید 
فطر پس از آن صله رحم و دیدار دوستان، بهترین 
فرصت برای دیدن اهل ایمان است.وی بیان کرد: 
دشمن زمانی در ما طمع می کند که هواسمان جمع 
نیست به گونه ای که مقام معظم رهبری 20 سال 
گذشته مسئله تهاجم فرهنگی را در آن زمان مطرح 
از آن هنوز  بعد  تا ۶ سال  به گونه ای که  کردند 
کلمه  حتی  زمینه  این  در  جهان  در  رهبری  هیچ 
سخن نگفته بودند.وی افزود: مقام معظم رهبری 
قارت  سپس  فرهنگی  شبخون  بحث  آن  از  بعد 
فرهنگی را مطرح کردند اما نفهمیدم  و همچنین 
بعد ناتو فرهنگی مطرح کردند و اگر این مسائل را 
می فهمیدیم  و توجه می کردیم دشمن عقب گرد 
می کرد نه بعد از 20 سال هشدار و تذکرات مقام 
معظم رهبری در مورد مسائل فرهنگی، امروز سند 
20۳0 صادر می شود.نماینده ولی فقیه تصریح کرد: 
با صدور این سند سرنوشت فرهنگی ما را دشمن 
صادر کرد.-وی تصریح کرد: اگر دشمن را مایوس 
نکنیم در ما طمع می کند و این می شود که می 
بینیم راکتور اراک ما را بتن می ریزد و به هیچ عهد 
خود عمل نمی کند و هنوز می گوید توان موشکی 
خود را باید جمع کنید و بعد از آن نیز بیان می دارد 

همه گزینه ها درمورد ایران روی میز دارد.

کالیبراسیون دوره ای
 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آغاز شد

تسنیم-رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با بیان اینکه در همه آمبوالنس های 
سطح استان خراسان جنوبی سعی شده دستگاه های 
داده شود  قرار  و غیره  بیمار  احیای  الکترو شوک، 
علوم  دانشگاه  در  دوره ای  کالیبراسیون  گفت: 
کرد:  اظهار  گلرو  آغاز شد.امین ا...  بیرجند  پزشکی 
اگر تجهیزات پزشکی سرمایه ای به بحث نگه داشت 
به شکل صحیحی انجام شود دستگاه می تواند تا 
15 سال عمر مفید داشته باشد اما اگر نگه داشت به 

درستی انجام نشود عمر آن 5 سال کمتر می شود.

اجرای طرح افزایش تعداد اهداکنندگان 
مستمر خون برای نخستین بار در استان 

از  جنوبی  خراسان  خون  انتقال  تسنیم-مدیرکل 
اجرای طرحی به منظور افزایش تعداد اهداکنندگان 
خبر  بار  نخستین  برای  استان  در  خون  مستمر 
ماه  اتمام  از  بعد  طرح  این  کرد:  اظهار  عاملی  داد. 
مبارک رمضان در استان اجرا می شود.وی تصریح 

استان  خونی  نیاز  طرح  این  اجرای  با  شاید  کرد: 
پیدا کند و به دنبال  تا 15 درصد کاهش  بین 10 
استان هستیم. در  اهدا شده   افزایش کیفیت خون 

مدیرکل انتقال خون استان با اشاره به ساخت مرکز 
جامع انتقال خون استان گفت: ساخت این مرکز در 

استان نیازمند ۳ میلیارد تومان اعتبار است.

پرداخت شهریه مهد کودک بیش از هزار کودک

کاری-معاون امور اجتماعی بهزیستی استان عنوان 
کرد: در راستای اجرای طرح کمک به پرداخت بخشی 
مبلغ  درآمدی  پایین  از شهریه کودکان سه دهک 
2میلیارد و ۶00 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی 
و مبلغ  ۳۳8میلیون ریال  از محل اعتبارات وزارت 
رفاه از سوی بهزیستی کشور به دفتر امور کودکان 
با  است.موهبتی  شده  داده  تخصیص  ونوجوانان 
اشاره به اینکه دفتر امورکودکان و نوجوانان اداره کل 
بهزیستي استان درباره حمایت از کودکان مهدهاي 
کودک تحت نظارت بهزیستي طرح کمک به پرداخت 
بخشی از شهریه کودکان افزود:  درسال ۹5 تعداد 
1۳۴8 کودک با سرانه ۴00هزار ریال در ماه از این 
طرح بهره مند شده اند که در مجموع اعتباری بالغ بر 

2میلیارد و ۶00 میلیون ریال هزینه شده است.

چراهاییکفوریتیشدنطرحتفکیکیوزارتخانهها

اجرایطرحهایآبخیزداریدرحوزهسدهایوزارتنیرودردستورکاراست

قاسمی- چندی است که طرح تفکیک سه 
وزارتخانه ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و 
صنعت، معدن و تجارت بر سر زبان ها افتاده 
با  ولی  کرد  پیدا  راه  مجلس  و صحن  است 
گذشت چندین ماه هنوز خبری از موافقت یا 
مخالفت با آن وجود ندارد تا در مجلس این 
طرح از دو فوریتی به یک فوریتی تبدیل شد.

در همین راستا با »فرهاد فالحتی« نماینده 
شواری  مجلس  در  زیرکوه  و  قائن  مردم 
مورد  در  وی  کردیم،  گو  و  گفت  اسالمی 

به  دوفوریتی  از  تفکیک  طرح  چرا  اینکه 
طرح  کرد:  عنوان  شد،  تبدیل  فوریتی  یک 
دوفوریتی مربوط به مشکالتی باز می گردد 
و  آسیب  نشود  برطرف  سرعت  به  اگر  که 
لطمه جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. 
ادامه داد: ولی طرح های یک فوریتی  وی 
از مسائل عادی می باشند که مسیر معمولی 
را در مجلس طی می کنند.  قانونی خود  و 
به گفته وی طی روال عادی به کمیسیون 
مربوطه رفته است و در آنجا ابتدا مطرح می 

شود و بعد از نظرات آنان و بررسی و تحلیل 
درباره در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

مخالفان: تفکیک مساوی با بازگشت 
به گذشته/ موافقان: فراموشی برخی 

وظایف در وزارتخانه های مربوطه

مورد  در  زیرکوه  و  قائنات  مردم  نماینده 
نظرهای مخالفان و موافقان این طرح گفت: 
مخالفان می گویند اگر تفکیک انجام شود ما 

دوباره به حدود ۹ سال قبل بازخواهیم گشت 
در حالی که ادغام آنان به دلیل کوچک کردن 
بوده  اداری  نیروی  شدن  کم  و  دولت  بدنۀ 
است. »فالحتی« ادامه  داد: موافقان تفکیک 
هم این نظر را دارند که ادغام تجربه ناموفقی 
وظایف  و  کارهای  از  برخی  که  است  بوده 
اینکه در سازمان ورزش  اند، مانند  رها شده 
و جوانان بیشتر کارها در زمینه ورزش است 
و  راه  در  و  ندارند  ای  برنامه  برای جوانان  و 
شعهرسازی بیشتر به راه ها توجه می شود. 

وی در مورد نتیجه این طرح هم پیش بینی 
یا  یا به همان منوال خواهد ماند و  کرد که 
تفکیک می شود ولی راه حل دیگری هم که 
وجود دارد این است که امکان دارد برای رفع 
در  تری  مدیریت جدی  و کاهش مشکالت 
نظر گرفته خواهد شد و معاونان و کارشناسان 
وی  شد.  خواهند  اضافه  مختلف  های  حوزه 
تصریح کرد که مسلماً کاری انجام خواهد شد 
که به نفع مردم باشد و باری اضافه بر دوش 
دولت نگذارد که بیت المال حیف و میل شود. 

و  ورزش  کل  اداره  ورزش  معاون  قاسمی- 
جوانان استان از برنامه های پیش بینی شده 
ورزشی برای اوقات فراغت سال ۹۶ اداره کل 
ورزش و جوانان استان خبر داد و گفت: در 
مجموع ۳8۶ کالس ورزشی در رشته های 
گفت  در  نژاد«  »عجمی  بود.  خواهد  متنوع 
رشته   205 موارد  این  از  افزود:  آوا  با  گو  و 
دختران  برای  مورد   181 و  پسران  مختص 
می باشد و در صورت استقبال بیشتر بر تعداد 
کالس ها افزوده خواهد شد و اگر استقبال کم 

ادامه  یافت. وی  کاهش خواهد  باشد مسلماً 
داد: شروع کالس ها از ابتدای تیر ماه ۹۶ بوده 
است که با اتمام ماه مبارک رمضان با توان 
مضاعفی پیگیری خواهد شد. به گفتۀ وی هم 
استانی ها می توانند با مراجعه به اداره های 
ورزش و جوانان شهرستان ها یا دفاتر هیأت 
های ورزشی و نماینده رشته های مختلف در 
اماکن ورزشی ضمن کسب اطالعات تکمیلی 
اوقات  های  کالس  در  نام  ثبت  به  نسبت 

فراغت ورزشی اقدام نمایند.

 ورزش باعث 
افزایش حافظه می گردد 

معاون ورزش جوانان پیشنهاد کرد که افراد 
زیر 8 سال در رشته های ورزشی پایه مانند 
ژیمناستیک و شنا ثبت نام کنند و از سن 8 
تا 10 ساله با تجربه دو یا سه رشته ورزشی از 
اصل توسعه همه جانبه مهارت های حرکتی 
به  سالگی   10 از  همچنین  و  شوند  بهرمند 
بعد هم در کنار آن با در نظر گرفتن شرایط 
فیزیکی و فیزیولوژیکی با کمک متخصصین 

ورزش و مد نظر قرار دادن عالقه شخصی 
نسبت به انتخاب یک رشته تخصصی اقدام 
کنند. »عجمی نژاد« اظهار کرد که تحقیقات 
انجام ورزش  متعدد علمی نشان داده است 
دوپامین  همچون  هایی  هورمون  طریق  از 
منجر به افزایش حافظه کوتاه مدت می شود 
دقیق  ریزی  برنامه  و  نظارت  صورت  در  و 
می  تحصیلی  سال  طول  در  حتی  والدین 
توانند ضمن ادامه تحصیل در سطح عالی از 
مزایای جسمی و ذهنی ورزش بهره گیرند. 

نفس،  عزت  نفس،  به  اعتماد  افزایش  وی 
سنین  در  هنر  آموختن  و  شدن  اجتماعی 
ورزش  مزایای  سایر  از  را  پذیری  آموزش 
نوجوانان  که  کرد  تأکید  وی  کرد.  عنوان 
قدرتی  های  ورزش  انجام  از  سال   1۶ زیر 
برداری  وزنه  و  اندام  پرورش  مانند  سنگین 
یادگیری  حد  در  اینکه  مگر  کنند  خودداری 
تکنیک های صحیح وزنه زدن با وزنه های 

سبک و با تکرار های بیشتر باشد.
)Ava.news16@gmail.com(

پیشبینی،بیشاز300کالسورزشیبرایاوقاتفراغتدراستان

استان  تئاتر  جشنواره  یازدهمین   - کاری 
در  سالجاری  ماه  شهریور  جنوبی  خراسان 
بیرجند برگزار می شود. معاون امور هنری و 
سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی  علی زمزم 
این خبر گفت:اداره کل فرهنگ و  با اعالم 
هنرهای  انجمن  و  استان  اسالمی  ارشاد 
هدف  با  جنوبی  خراسان  استان  نمایشی 

و  راستای گسترش  در  و  تئاتر  هنر  اعتالی 
به  و  استان  در  ساز  انسان  هنر  این  توسعه 
ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات  منظور 
نمایشی از طریق تأکید بر اجراهای عمومی 
نیز  و  تئاتر  مخاطبان  افزایش  و  بازیابی  و 
رشد کیفی آثار نمایشی در جریان اجراهای 
متعدد و متعاقباً معرفی بهترین آثار نمایشی 
المللی  بین  جشنواره  دائمی  دبیرخانه  به 
تئاتر استان  ،یازدهمین جشنواره  تئاتر فجـر 
خراسان جنوبی را برگزار می کند.معاون امور 
هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی تصریح کرد:آن دسته از گروه 
فاصله  در  که  استان  ای  صحنه  تئاتر  های 
زمانی شهریور ۹5 تا شهریورماه ۹۶ ، حداقل 
توانند  می   ، باشند  داشته  عمومی  اجرای   5
متقاضی حضور در یازدهمین جشنواره تئاتر 
در  حضور  افزود:متقاضیان  باشند.وی  استان 

جشنواره الزم است فرم تکمیل شده شرکت 
خالصه  و  عکس  قطعه  یک   ، جشنواره  در 
سوابق کارگردان،سه نسخه متن تایپ شده 
به   word فایل  انضمام  به  نمایشنامه 
لوح  حلقه  سه  نویسنده،  کتبی  مجوز  همراه 
نمایش  عمومی  اجرای  از  کیفیت  با  فشرده 
در شهرستان را حداکثر تا مهلت تعیین شده 
به دبیرخانه تئاتر استان مستقر در اداره کل 
فرهنگ وارشاداسالمی استان ارسال نمایند. 
هم چنین نمایش های ارائه شده نباید قباًل 
بازیگران(  یا  )کارگردان  گروه  همان  توسط 
ازجشنواره های دیگر و حتی  در هیچ کدام 
جشنواره های استانی ، منطقه ای،سراسری 

یا بین المللی شرکت کرده باشند.
ثبت  های  گروه  کرد:کلیه  خاطرنشان  زمزم 
شده در طرح استقرار گروه های نمایشی،تنها 
با عنوان شهرستان محل استقرار خود و گروه 

شهرستان  نام  تحت  صرفاً  نیز  دیگر  های 
شرکت  امکان  خود  دائمی  فعالیت  محل 
و  هنری  امور  دارند.معاون  را  جشنواره  در 
اسالمی خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  سینمایی 
جنوبی ادامه داد:آثاری که در بستر داستانی و 
نوشتاری خود،از موضوعات فرهنگ بومی یا 
بسترهای تاریخی ، سیاسی ، آداب و رسوم 
استان بهره برده یا به موضوعات شعار سال 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ای  پایه  و  دینی   ،
)سبک  اجتماعی  یا  و  سیاسی  موضوعات  و 
در  بپردازند  و..(  خانواده  کرامت  و  زندگی 
اولویت خواهند بودو همچنین نمایش هایی 
اقتصاد  سال   ( سال  شعار  موضوع  با  که 
راه  جشنواره  به   ) اشتغال  و  مقاومتی،تولید 
شد.وی  خواهد  حمایت  ویژه  بصورت  یابد 
تولید  مسابقه  در بخش  ارائه شده  گفت:آثار 
گروه های هنری وابسته به انجمن هنر های 

نمایشی استان یا گروه های ثبت شده رسمی 
استان بوده و آثاری که با حمایت دیگر نهاد 
تولید  استان  فرهنگی  های  دستگاه  و  ها 
را  جشنواره  در  شرکت  قصد  و  باشند  شده 
دبیرخانه  تشخیص  اساس  بر  باشند  داشته 
جشنواره  مسابقه  بخش  در  حضور  برای   ،
تقویم  پذیرفته خواهند شد.وی در خصوص 
نام  ثبت  شد:مهلت  بادآور  جشنواره  اجرایی 
ماه  مرداد   15 جشنواره  این  فرم  تکمیل  و 
درخواست  یا  فیلم  ارسال  مهلت  و   1۳۹۶
بازبینی حضوری حداکثر تا اول شهریور ماه 
هفته  جشنواره:  برگزاری  و  باشد  1۳۹۶می 

پایانی شهریور ماه 1۳۹۶ خواهد بود.
الزم به ذکر است؛عالقمندان جهت شرکت 
دریافت  جهت  توانند  می  جشنواره  این  در 
اداره  این  سایت  به  شرکت  فرم  و  فراخوان 

کل مراجعه نمایند.

فراخوانیازدهمینجشنوارهتئاترخراسانجنوبیمنتشرشد

نیروی  تلفات شرکت توزیع  مجری کاهش 
مجوز   ۳۶0 صدور  از  جنوبی  خراسان  برق 
خبر  استان  در  خانگی  خورشیدی  نیروگاه 
داد.علیرضا پوزشی در حاشیه مراسم افتتاح 
خانگی  وات  کیلو   5 خورشیدی  نیروگاه  دو 
جنوبی  خراسان  سازندگی  بسیج  بامشارکت 
معظم  مقام  فرمایش  پی  در  کرد:  اظهار 
انرژی های  از  برق  انرژی  تولید  رهبری 
در  باد  و  خورشید  نور  مانند  تجدیدپذیر 
دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و در سال 
شد.وی  پیچیده  کار  این  نسخه  تقریبًا   ۹5
توزیع  زمینه شرکت های  این  در  بیان کرد: 
کنتور  نوعی  به  که  مشترکانی  قبال  در 
و  توزیع  شرکت  بین  توافق نامه  دارند  برق 
بسته  است  کار  این  متولی  که  ثانا  شرکت 
ایجاد  زمینه  در  برق  توزیع  شرکت  و  شد 
خدمت  در  خورشیدی  نیروگاه های  این 
و  )ه(  بند  طرح  است.مجری  مشترکان 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  تلفات  کاهش 

خراسان جنوبی افزود: متقاضیان در صورت 
شرکت  کارشناسان  درخواست  و  تمایل 

خانگی  نظر  مورد  محل  از  بازدید  با  توزیع 
راستای  در  الزم  بررسی های  با  صنعتی  یا 
خورشید  نورگیری  طریقه  و  بنا  استحکام 
و  می پذیرد  صورت  الزم  بررسی های 

اساس  بر  و  می شود  مجوزهای الزم صادر 
قرارداد  وارد  می تواند  متقاضیان  مجوز  این 

با پیمانکار شوند.پوزشی گفت: این مجوزها 
محدود به سقف اشتراک متقاضیان می باشد 
به گونه ای که اگر قراردادشان و نوع کنتور 
آنها در حد 25 آمپر تک فاز است می توانند 

در حد 5 کیلوات برق در زمینه خانگی تولید 
برق داشته باشند. وی تصریح کرد: احداث و 
راه اندازی این نیروگاه های خورشیدی برای 
مشترکان خانگی در حدود 27 میلیون تومان 
هزینه در بردارد که با توجه به تعداد ساعت 
که  است  کشور  در  سال  در  که  خورشیدی 
در  و  ساعت   1800 آن  کشوری  میانگین 
طرح  است.مجری  این  از  بیشتر  ما  استان 
بند )ه( و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی 
 5 نیروگاه  افزود: یک  جنوبی  برق خراسان 
ساعت   1800 به  توجه  با  سال  در  کیلواتی 
آفتابی تقریبا حدود 8 میلیون درآمد آنها از 
این طریق خواهد بود که می توان گفت در 
متقاضیان  که  هزینه ای  سال   ۴ یا   ۳ مدت 
کرده اند را پوشش می دهد.پوزشی، گفت: در 
برق  توزیع  شرکت  که  قراردی  زمینه  این 
متقاضیان  با  برق  تولید  دریافت  اعضای  در 
می بندد 20 ساله است و در ۴ سال نخست 
کارکرد نیروگاه هزینه خود را بر می گردادند 

فروش  درآمد  از  می توانند  نیز  آن  از  بعد  و 
برق تولیدی استفاده کنند.وی تصریح کرد: 
بحث های  در  خورشیدی  نیروگاه  احداث 
زدایی،  تمرکز  زیست،  مثل محیط  مختلفی 
مثبت  تاثیر  اشتغال زایی  و  غیرعامل  پدافند 
تلفات  کاهش  و  )ه(  بند  طرح  دارد.مجری 
جنوبی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
که  گذشته  سال  ماه  آبان  ابتدای  از  افزود: 
کار احداث نیروگاه های خورشیدی در استان 
به صورت جدی آغاز شده است حدود ۳۶0 
و  خانگی  خورشیدی  نیروگاه  احداث  مجوز 
تا   50 حد  در  بزرگ  نیروگاه های  مجوز   5
است  شده  صادر  استان  در  کیلوات   100
این  از  مورد   12 نیز  گذشته  دوماه  در  و 
نیروگاه های خانگی به بهره برداری می رسد 
و یک نیروگاه 100 کیلوواتی در قاین نیز به 
بهره برداری رسیده است که محاسبه، قرائت 
کنتور و انرژی تولید شده سنجیده شده و در 
است. مشترکان  انرژی  بها  دریافت  مرحله 

صدور ۳۶۰ مجوز نیروگاه خورشیدی خانگی در استان

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
خراسان جنوبی از اجرای طرح ملی آبخیزداری 

در حوزه آبخیز و سدهای وزارت نیرو خبر داد.
علیرضا نصرآبادی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
اظهار کرد: یکی از اهداف مهم و اثرگذار بخش 
آبخیزداری مدیریت و بهره وری از روان آب ها 
و سیالب ها است.وی موضوع فرسایش خاک 
را نیز بسیار مهم عنوان و بیان کرد: در حال 
حاضر فرسایش خاک استان از نرم منطقه ای 
و معمولی فراتر است.مدیرکل منابع طبیعی و 
کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  استان  آبخیزداری 
یکی از اقداماتی که در این راستا می توان انجام 
داد اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری 

در بخش عملیات بیولوژیک و مکانیک است.
نصرآبادی عملیات بیولوژیک را شامل توسعه 
مراتع و اجرای ساز ه های آبخیزداری دانست 
و گفت: در این راستا می توان با حفظ ذخیره 
نزوالت از حرکت آب یا جاری شدن آن به 
شکل روان آب جلوگیری کرد.مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی 
تصریح کرد: همچنین انواع فرسایش خاک 
با اجرای این طرح  ها کاهش پیدا می کند.وی 
بیان کرد: در همین راستا یکی از طرح های 
در  آبخیزداری  طرح های  اجرای  ما  ملی 
است  نیرو  وزارت  سدهای  و  آبخیز  حوزه 
سال  صد  تا  سی  دوره  با  کار  حجم  چون 

پیش بینی  آبی  سازه های  مفید  عمر  برای 
شده و عمر مفید این سازه  های بزرگ آبی 

مستقیم تحت تاثیر میزان رسوب به مخزن 

در  چقدر  هر  افزود:  است.وی  سازه ها  این 
باالدست اجرای طرح های آبخیزداری انجام 

شود سبب می شود که میزان رسوب گذاری 

به مخزن این سدها کاهش پیدا کند که در 
این راستا عمر مفید سازه ها نیز افزایش پیدا 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  می کند.مدیرکل 
سازه های  گفت:  جنوبی  خراسان  استان 
فردی  به  منحصر  ویژگی های  آبخیزداری 
به آن توجه شده  دارد که در سطح جهانی 
است.وی افزود: در قرن اخیر نیز بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته دنبال سدهای بزرگ 
نیستند و به طرح های کوچک آبخیزداری در 
سطح گسترده آن را منتقل کردند که جمعیت 
بسیاری بیشتری را پوشش می دهد و بستری 
آب  سفره های  تغذیه  نهال،  کاشت  برای 
زیرزمینی و کاهش فرسایش خاک می شود.
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امام علی علیه السالم فرمودند:
نُوِب َما اسَتَهاَن بِِه َصاِحُبُه أَشدُّ الذُّ

سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد.
 )نهج البالغه حکمت 348(

سوءاستفاده از تریبون های رسمی کشور 
برای منافع گروهی محکوم است

محمود واعظی با انتشار عکسی در اینستاگرامش 
در خصوص اشعاری که در نماز عید فطر خوانده 
شد، نوشت: »در شرایطی که مقام معظم رهبری 
همه را به وحدت دعوت می کنند، سوء استفاده از 
گروهی  منافع  برای  کشور  رسمی  تریبون های 
نماز عید فطر محکوم  در  آن هم  مداحی  نام  به 
است. استمرار این گونه فعالیت ها جز تضعیف نظام 
و شاد کردن دشمنان  اسالمی  مقدس جمهوری 

نتیجه ای ندارد.«

 ایجاد اختالف میان وزارت اطالعات
 و سپاه خواست دشمن است

با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  پیشین  وزیر 
تاکید بر کارکرد جداگانه وزارت اطالعات و سپاه 
در تامین امنیت کشور، بر لزوم حل اختالفات میان 
مسئوالن سیاسی کشور از طریق گفت وگو تاکید 
کرد. سردار وحیدی افزود: به هر حال هر حرفی 
که بخواهد میان دو ارگان وزارت اطالعات و سپاه 
پاسداران اختالف بیاندازد، ارتباطی به هیچ کدام از 

این دو ندارد و خواست و هدف دشمنان است.

ستاد اقامه نماز جمعه تهران از مردم
 و رئیس جمهور عذرخواهی کند

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص 
مداحی مراسم عید فطر  اظهار کرد: ستاد اقامه نماز 
جمعه تهران باید رسما از مردم ایران و نیز از رئیس 
جمهور به خاطر بی ادبی و هتاکی مراسم روز عید، 
عذرخواهی کند. وی افزود: پذیرفته نیست که ستاد 
اقامه نماز جمعه تهران از محتوای اشعار این مداح 
بی اطالع بوده باشد؛ زیرا کسانی که برای مراسم 
نماز جمعه دعوت می شوند با دقت از سوی این 

ستاد دعوت می شوند. 

اعزام تانک های سعودی به قطر با پاسخ 
جنگنده های ایرانی مواجه می شود

ملی  امنیت  سابق  مشاور  معاون  جفری  جیمز 
آمریکا و سفیر سابق این کشور در ترکیه و عراق، 
هشدار  الحره،  تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه  در 
سعودی  عربستان  تانک  نخستین  حرکت  با  داد 
ایرانی  به طرف قطر، جنگنده های ترکیه ای و 
ائتالف  است  ممکن  و  آمد  درخواهند  پرواز  به 
وی  بگیرد.  شکل  منطقه  در  نظامی  خطرناک 
امارات  و  عربستان  نظامی  اقدام  احتمال  درباره 
علیه قطر گفت: اگر عربستان برای دخالت نظامی 
دخالت  زمینه  است  ممکن  کند،  تالش  قطر  در 
روسیه  و  ایران  ترکیه،  طرف  از  نظامی  گسترده 
در منطقه خلیج فارس فراهم شود. اگر سعودی 
بفرستند،  مرزها  به طرف  تانک  دستگاه  ها یک 
در  روسی  شاید  و  ترکیه  و  ایرانی  هواپیماهای 

خاک قطر مستقر خواهند شد. 

میدل ایست آی : آیا رویارویی
 منطقه ای ایران و آمریکا نزدیک است؟

 میدل ایست آی نوشت: اگر دمشق و گروه های
آمریکا  ایران همچنان عزم  نیابتی تحت حمایت 
را به بوته آزمایش گذارند، گزینه سختی را پیش 
روی دولت ترامپ قرار خواهند داد، یا آمریکا باید 
نیروهایش  افزایش  و  تقویت  با  خودش  منافع  از 
دفاع کند که این امر امکان تعمیق درگیری شش 
ساله سوریه را باال خواهد برد یا باید این مناطق 
را برای اجتناب از درگیری بیشتر ترک کنند. ایران 
نیز انگیزه های خودش را دارد. با تیره شدن مجدد 
روابط ایران و آمریکا این انگیزه ها نیز بیشتر شده 
است. در واقع آمریکا شاید به زودی مجبور شود 
تصمیم دشوار خود را بگیرد. یک کارشناس امور 
خاورمیانه می گوید: ایران ظاهرا در حال سنجیدن 
فضاست، چرا که ممکن است رویارویی بزرگتری 
در عراق، سوریه، یمن و دیگر مناطق رخ دهد. نبرد 

پسا داعش مورد توجه ناظران خواهد بود.

فوربس: عربستان و ایران در حال 
نزدیک شدن به یک جنگ مستقیم هستند

فوربس نوشت: اخیرا، نشانه هایی مبنی بر اینکه 
جنگ  سوی  به  حرکت  حال  در  ریاض  و  تهران 
نظامی مستقیم هستند، وجود دارد. این می تواند 
و  کند  دچار مشکل  را  خاورمیانه  در  نفت  عرضه 
قیمت نفت را به 60 دالر یا 100 دالر بازگرداند. 
منافعش  دلیل  به  است  ممکن  آمریکا  بنابراین، 
تالش چندانی برای جلوگیری از این جنگ نکند. 
روسیه نیز در این میان با این سناریو موافق است، 

چراکه قیمت نفت به نفع او نیز تمام خواهد شد.

 چرا امیر قطر به روحانی پاسخ می دهد؟ 

پذیرش  با  دوحه  نوشت:  امارات  نشنال  روزنامه 
حل  راه  دنبال  به  که  داد  نشان  تهران،  تماس 
دیپلماتیک برای بحران پیش آمده نیست. سوالی 
که پیش می آید، این است که چرا شیخ تمیم قبول 
کرد که با روحانی سخن بگوید. او باید می فهمید 
که این تماس  آتش تنش ها را شعله ور تر می کند 
و در واقع، همین اتفاق نیز افتاد.  البته باید گفت که 
بدون این اقدام اخیر نیز، احتمال وقوع این مناقشه 
امکان پذیر بود. االن هم دوحه مجددا این اقدام 
با  امیرش  که  کرد  قبول  دوباره  و  کرده  تکرار  را 
روحانی صحبت کند و اجازه داد سخنان او با عنوان 
»محاصره قطر غیرقابل قبول است« منتشر شود.

خودسرها در مقابل حامیان روحانی عددی نیستند

با  که  است  عقیده  این  بر  قم  علمیه  حوزه  استاد 
خودسرها باید مقابله شود تا جلوی اهانت  به رئیس 
جمهور و مسئوالن گرفته شود. غرویان گفت: امید 
متانت  و  رئیس جمهور خونسردی  و  دولت  است 
خود را حفظ کنند چرا که ایشان حمایت قاطع مردم 
را دارند و این خودسرها در مقابل 24 میلیون حامی او عددی نیستند. آنها 

پی عصبانی کردن و ایجاد تشنج هستند.

هاشمی طبا : گفتند به نفع آقای رئیسی کنار برو!

انتخابات  نامزد  هاشمی طبا،  مصطفی  سید 
ریاست جمهوری دوازدهم در گفتگو با ایسنا اظهار 
کرد : »یک آدم خیلی محترمی با من تماس گرفت 
که به نفع آقای رئیسی کنار بروم. من هم گفتم 
ایشان هستم و قرار هم نیست  از  خودم صالح تر 
کنار بروم... خود آقای رئیسی اگر زمانی خواست به ایشان می گویم. آن فرد 

نامه انصرافی تهیه کرده بود که من امضا کنم اما قبول نکردم.«

آقایان دولتی اگر سپاه نبود، درمانده می شدید

دبیرکل جمعیت خدمتگزاران انقالب اسالمی گفت: 
آقایان دولتی اگر سپاه و قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 
می شدید.  درمانده  پروژه ها  بیشتر  در  نبود 
خورشیدی آزاد افزود: برخی ها نمی دانند که دولت 
در حال حاضر 32 هزار میلیارد تومان به قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( بدهکار است و هر کجا که درمانده می شوند و 

نمی توانند پروژه ای را به سرانجام برسانند به سراغ قرارگاه می روند.

رهبر معظم انقالب در تبیین آن چه 
پیش از این درباره آتش به اختیار 
خاطرنشان  بودند،  فرموده  بودن 
کردند: آتش به اختیار به معنای کار 

است. تمیز  و  خودجوش  فرهنگی 
از  پس  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
خطبه ها  در  فطر  عید  نماز  اقامه 
مهم،  کارهای  جمله  از  فرمودند: 

کارهای فرهنگی است؛ ما خلل و 
جاهایی  داریم؛  زیاد  فرهنگی  فرج 
را  این  است؛  دشمن  نفوذگاه  که 
دولتی،  مسئول  مجموعه های  هم 

عظیم  گسترده   مجموعه های  هم 
کنند.  پیگیری  موظفند  مردمی 
به  اختیار  به  آتش  افزودند:  ایشان 
و  خودجوش  فرهنگی  کار  معنای 

تمیز است. معنی اش این است که 
اندیشه،  صاحبان  کشور،  تمام  در 
فکر و همت، کار را خودشان پیش 
ببرند، منافذ فرهنگی را بشناسند و 
در مقابل، آتش به اختیار به معنای 
بی قانونی و طلبکار کردن مدعیان 
پوچ اندیش و مدیون کردن جریان 
نیروهای  نیست؛  کشور  انقالبی 
مراقب  باید  همه  از  بیش  انقالبی 
آرامش کشور،  نظم کشور، مراقب 
مراقب عدم سوء استفاده  دشمنان از 
وضعیت کشور، مراقب حفظ قوانین 
کردند  اظهار  انقالب  رهبر  باشند. 
زودتر  هرچه  ان شاءا...  امیدواریم   :
دولت جدید تشکیل شود و کارهای 
زودتر  هرچه  را  کشور  برای  الزم 
در  بزرگی  کارهای  کنند.  شروع 
پیش است که باید صورت بگیرد.

شرایطی  در  گفت:  سپاه  فرمانده 
زمان  هر  از  بیش  ایران  ملت  که 
و  سربازان  فداکاری  به  دیگری 
موشک هایش  و  تفنگ ها  اقتدار 
به  منصفانه  غیر  هجمه  دارد،  نیاز 
ذهن  به  را  دیگری  اهداف  سپاه 
متبادر می کند که فقط برای حفظ 
وحدت درباره آن سکوت می کنیم.
سرلشکر جعفری با تاکید بر اینکه 
سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی 
به  ما  داد:  ادامه  است،  نبوده 
درخواست دولت ها و با اصرار آنها 
به  دولت ها،  حتی  آنکه  بدون  و 
قبال  در  خود  تعهدات  از  بسیاری 
عرصه  وارد  کنند،  عمل  سپاه 
سازندگی شدیم. وی با بیان اینکه 
انتفاعی  و  اقتصادی  فعالیت  سپاه 
نمی کند، افزود: فعالیت های سپاه در 

سازندگی  محرومیت زدایی،  عرصه 
دشمن  راهبردهای  خنثی سازی  و 
برای فشار اقتصادی به کشور است. 
نمی شود که آقایان کارهای سخت 

را با کمترین منافع به سپاه واگذار 
سپاه  که  هایی  پروژه  به  و   کنند 
می سازد افتخار کنند، اما در مقابل 
و در حالی که هزاران میلیارد تومان 

بابت پروژه ها بدهکارند علیه سپاه با 
بی انصافی حرف بزنند. وی اظهار 
سرزنش ها  از  راه،  این  در  داشت: 
را  ما  است  ممکن  نمی هراسیم 

اما   کنند  معرفی  تفنگ  صاحبان 
که  دولتی  است  این  اعتقادمان 
تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان 
می شود. تسلیم  سرانجام  و  تحقیر 

دولت بدون تفنگ تحقیر و سرانجام تسلیم خواهد شد آتش به اختیار به معنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز است
فرمانده کل سپاه پاسداران :رهبر معظم انقالب اسالمی :

اقامه نماز عید فطر توسط اهل سنت روستای تاریخی بجد * عکس : ایرنااقامه نماز عید فطر در امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( شهر طبس  * عکس : ایرنااقامه نماز عید سعید فطر در شهر بشرویه* عکس : ایرنا

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی

                                   برند  ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

د مدت
ط بلن
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12 مـاهـه
 

ما به شما در پیشرفت تحصیلی فرزندتان کمک می کنیم

تعاونی راه سفید نام آوران فردا برگزار می کند:

طرح پیشرفت 1  )ویژه دبستانی ها(
آمادگی و تقویت دروس پایه + آموزش مهارت های کامپیوتر 

)رایگـان(

30 نفر اول از تخفیف ویژه برخوردار می شوند

آدرس: خیابان طالقانی 16   تلفن: 32236081

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاره ای(
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 95 و مالیات مربوطه از طریق سامانه
 www.tax.gov.ir  حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد. اختفای فعالیت اقتصادی

و کتمان درآمد حاصل از آن جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان 
حسب مورد به مجازات های تعیین شده محکوم می شوند.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  
 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

فروشـی یـا معاوضـه 
 ملک تجاری پنج طبقه با 5 سند مجزا و ششدانگ دارای کلیه 
امتیازات مستقل واقع در بهترین نقطه بیرجند بلوار معلم، حاشیه 
خیابان فردوسی در پنج سقف: )زیرزمین تجاری - همکف مغازه 
تجاری - سه طبقه واحد تجاری باالی مغازه( با زیر بنای293 متر   

09151613680

فــروشــی 
وانت مدل 92 دوگانه - اتاقدار- ) معاوضه با پراید (

09335611664

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی
شماره ثبت: 312   شناسه ملی: 10360013028  کد تعاون: 1669  شماره: 1669/96/3

تاریخ انتشار: 1396/4/7

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی 
ساعت 17 روز چهارشنبه تاریخ 96/4/28 در محل شرکت واقع در خیابان پاسداران نبش خیابان 
فردوسی طبقه فوقانی شرکت برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 
رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبین عضویت در سمت بازرسی شرکت موظفند 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی 

مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
مدارک الزم:

)عکس 4×3 سه عدد - کپی صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه دو سری - کپی کارت ملی 
پشت و رو دو سری- کپی آخرین مدرک تحصیلی دو سری- گواهی عدم سوء پیشنیه( به همراه 
داشتن دفترچه عضویت جهت ورود به جلسه مجمع الزامی می باشد. ضمنا کپی شناسنامه و کارت 

ملی خود را همراه داشته باشید.
دستور جلسه: 

طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت- 
تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1396- تعیین مبلغی بابت استرداد سهام 
اعضای مستعفی - تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت اخذ تسهیالت از منابع بانکی در صورت نیاز

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تعیین خط مشی آتی شرکت
در صورت نیاز اجازه فروش یک قطعه زمین 50 متری بابت بازپرداخت سهام اعضای مستعفی

شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان خراسان جنوبی


