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بهسازی مزار نزاری،
سنگ بزرگ عالمت نزدن!

* مهرآیین

یا  شورا  اعضای  و  شهری  مدیران  نیستیم  امیدوار 
مسئوالن شهرستان و استان این نوشتار را ببینند و به 
محتوی آن بنگرند و احیانا توصیه ی برحقی اگر در آن 
بود  به کار بندند.تجربه چندین و چند ساله نگارنده از 
ارائه  پیشنهاد ده ها  ایده و طرح در سالهای متمادی 
به این عزیزان و دیگرانی چون بنده ،شاهد آن است 
که این بزرگواران احتماال به واسطه بر خورداری از 
کمال مطلق و تخصص های همه جانبه در همه چیز 
نیازی به ایده و مشورت یا نظر دیگران ندارند! هرچند 
عوارض بی توجهی به ایده ها و پیشنهادها هزینه های 
سنگین میلیونی و میلیاردی به شهر و منطقه باشد.
پس مخاطب این مطلب  مسئوالن گرانقدر نیستند 
مردمند و آنچه از پی می آید برای ثبت در تاریخ این 
دیار است که 10یا 20 سال آینده  اگر پیش بینی نگارنده  
 محقق شد عهدی برگردنش ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

معاون رئیس جمهور در امور زنان  وارد بیرجند شد  صفحه 7
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امیرآبادیزاده-مدیر کل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی خبر داد: براساس آمار نهایی اعالم شده در سال 1395 در کل کشور ، میزان 
 کل معاینات بالینی انجام شده در خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5/2 درصد افزایش داشته است.   ...   )مشروح  در صفحه 7( 

مدیر کل پزشکی قانونی  ازکمترین آمار نزاع کشور در استان خبر داد

جناب آقای مهندس نصری
مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای

 خراسان رضوی

درگذشت پدر گرامی تان مرحوم حاج حسین نصری 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم. 

برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

شرکت مسافربری جوان سیر ایثار

سرکار خانم عاملی 
نماینده محترم بیمه دانا در شهرستان قاین

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی 

برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما و تمامی بازماندگان 

صبر و بردباری آرزومندیم.

روابط عمومی بیمه دانا - شعبه بیرجند

آگهی مزایده )مرحله اول(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 
اسالمی  شورای   96/03/3 96/353/ش- 
شهر بیرجند و با رعایت آیین نامه معامالت 
شهرداری تهران مصوب 1355 و قانون اصالح 

و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک خود به شرح 
ذیل از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره برای مدت دو سال اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجدشرایط شرکت در مزایده دعوت می 
شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 96/04/31 جهت دریافت 
فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع 

در میدان ابوذر مراجعه فرمایند. 
زمان برگزاری جلسه مزایده روز یکشنبه 96/05/01 می باشد ضمنا 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. ارائه 
 مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است.
1- غرفه شماره 15/5 واقع در پایانه مسافربری بیرجند )خواروبار و 

خشکبار( مبلغ پایه مزایده: 27/500/000 ریال
2- غرفه شماره 15/3 واقع در پایانه مسافربری بیرجند )خواروبار و 

خشکبار( مبلغ پایه مزایده: 27/500/000 ریال
)اغذیه  بیرجند  مسافربری  پایانه  در  واقع  شماره 15/4  غرفه   -3

فروشی( مبلغ پایه مزایده : 17/500/000 ریال
4- غرفه شماره 15/2 واقع در پایان مسافربری بیرجند )سوغات، 

خواروبار و خشکبار( مبلغ پایه مزایده 7/000/000 ریال
5- غرفه شماره 11 واقع در پایانه مسافربری بیرجند )امور بانکی( 

مبلغ مزایده: 12/000/000 ریال

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری عزیز، 
پدری دلسوز و برادری مهربان بزرگ خاندان

 شادروان کاظم ذاکری
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/4/22 از ساعت 
5/3۰ الی 6/3۰ بعدازظهر در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: ذاکری، ریحانی، نخعی، توکلی، رحمتی، جراح زاده 
اکبری و سایر بستگان

جناب آقای همایون نخعی نژاد 
معاون محترم اسبق هماهنگی امور 
عمرانی استانداری  خراسان جنوبی

ارتحال ملکوتی عالم بزرگوار 

حضرت آیت ا... علی نورالهدی 
)پدر خانم جناب عالی( و امام جمعه موقت زاهدان

که بیش از40 سال در استان سیستان و بلوچستان منشاء خدمات ارزشمندی بودند
 را محضر شما و همه وابستگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران الهی

 و همجواری با اولیای خدا و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی از درگاه احدیت خواستارم.

محمود رضا  کمیلی دوست

فروش ملك 100 ساله
 بي نظیر 1000 درختي بهدان

6/5 هكتار با سند، دو قنات 
حدود 1 ربع تا بیرجند، امكانات 

عالي براي باغ، مهمانسرا 
گیاهان ارگانیك و... 

نرخ كارشناسي

09126881005 

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد 
خیابان ولی عصر)عج( 11 ، دارای 
امتیاز آب ، برق و گاز با قیمت 
كارشناسی 2- یك واحد در حد 

سفت كاری شده ، دو طبقه واقع 
در حاجی آباد خیابان مقداد17  

قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو    

09151641120  

ششمین سالگرد درگذشت شادروان 

پهلوان حاج مهدی چوبدار
 )پدر سبک نوین ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای ایران(

 را با ذکر فاتحـه و صلواتـی بـه روح پاکش گرامـی می داریم.
نامش همیشه جاودان 

جمعی از ورزشکاران و باستانی کاران خراسان جنوبی

22 تیر ماه مصادف است با ششمین سالگرد هجرت ابدی
 همسر و پدر عزیزمان زنده یاد 

حاج مهدی چوبدار
 یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

روحش شاد
خانـواده
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احداث ۴۸ هزار واحد مسکونی برای زنان سرپرست خانوار 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از دو سال پیش برنامه ای با هماهنگی خیرین، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن شروع شده و نزدیک به دو هزار مسکن برای خانواده های تحت 
پوشش بهزیستی افتتاح شده است. ربیعی خاطرنشان کرد: ۴۸ هزار واحد مسکونی برای زنان سرپرست خانوار و خانواده های تک معلول در سراسر کشور در دست احداث است و مسکن 

حمایتی از سلسله برنامه های دولت است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای حمایتی دنبال شده است.

سرمقاله

مکان  متاسفانه  .که  نزاری  چون   ) سرمقاله  )ادامه 
فعلی ابدا ظرفیت اجرای چنان طرحی راندارد .در 
این وضع به نظر می آید بهترین وکم خرج ترین 
کار پیش بینی مکانی با نقشه باغ ایرانی ترجیحا 
جایی در مرکز شهر برای انتقال مقبره باشد.فضای 
سبز مجاور شهرداری یا زمین رها شده پادگان در 
کنارمجموعه تجاری میرداماد با توجه به موقعیت 
بهترین مکان ممکن برای این طرح است .نا گفته 
نماند این پیشنهاد از طرق گونا گون به اعضا شورا و 
شهرداری منتقل شده است اما درباره رد یا قبول یا 
نقد کارشناسی آن هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم 
ومتاسفیم ازآن که در موضوع ایجاد حکیمیه گویا 
مسیری که در پیش گرفته شده پر خرج ترین و 
طوالنی ترین راه ممکن است که آینده روشنی نیز 
برای آن قابل تصور نیست واحتماال پس از چند 
سال تالش وهدر رفت سرمایه به نقطه اول خواهیم 
رسید .سرنوشتی مشابه دهها طرح غیر کارشناسی 
دیگر این شهر !و شاهد مصادق این ضرب المثل که 

سنگ بزرگ عالمت نزدن است.

افزایش 15 درصد قیمت آب معدنی 

آشامیدنی  و  معدنی  آبهای  انجمن  دبیر  میزان- 
ایران گفت: قیمت اب معدنی در بطری های نیم 
لیتری و یک و نیم لیتری نسبت به سال گذشته 
فقط 100 تومان افزایش یافته است که حدود 15 
قیمت  افزایش  و  دهد  می  نشان  افرایش  درصد 

200 تومانی آب بسته بندی صحت ندارد.

»طرح توقف قرارداد با شرکت توتال« 
از دستور کار مجلس خارج شد

فارس-تعدادی از نمایندگان امضاکننده »طرح توقف 
قرارداد با شرکت توتال« امضای خود را از این طرح 
از  کاًل  مذکور  طرح  ترتیب  بدین  و  گرفتند  پس 

دستور کار مجلس شورای اسالمی خارج شد.

جدیدترین قیمت ها از بازار سکه و ارز

تمام  سکه  چهارشنبه  روز   ارز  بازار  در  ایسنا- 
طرح جدید با افزایش 2000 تومانی یک میلیون 
سایر  میان  در  دارد.  قیمت  تومان  هزار   212 و 
 ۳۷۹۴ تومانی   2 افزایش  با  آمریکا  دالر  ارزها 
تومان عرضه می شود. همچنین دالر مبادله ای 
بانک  سوی  از  تومان   ۳25۹ امروز  بازار  در 

مرکزی قیمت گذاری شده است.

بهسازی مزار نزاری،
سنگ بزرگ عالمت نزدن!

* مهرآیین

)ادامه سرمقاله از صفحه 1 (نباشد .این روز ها گویا تالشهای 

محدودی توسط شهر داری برای تملک منازل اطراف 
مقبره حکیم نزاری آغاز شده است .هدف از این برنامه 
بهسازی وزیبا سازی مزار این شاعر گرانقدر اما گمنام 
همشهری ما برای ایجاد فضایی در شان نام اوست .اما 
ناگفته پیداست که این طرح از آغاز محکوم به شکست 
است چرا؟  الگوی حافظیه،سعدیه،مقبره خیام ،مقبره 
ابو علی سینا  وطوس، باغ ایرانی است .معماری منظم 
سرشار از تقارن های هندسی، درختکاری وگل کاری 
های زیبا باآب نماهای قشنگ .که در مرکز آن المان 
مزار یا بقعه قرار دارد بنایی چشم نواز که تجلی هنر 
مهندسی ومعماری ایرانی نیز هست.جزآن در حواشی 
مزار شاعران ایرانی معموال مکانهایی برای عرضه 
 آثار فرهنگی وتاریخی مرتبط چون کتاب ،بروشور،

 صنایع دستی نیز در نظر گرفته شده است .پس سخن 
نوعا مساحت  است که  فرهنگی  از یک مجموعه 
بزرگی رااشغال می کند .حافظیه وسعدیه در شیراز از 
دیر باز آنچنان اهمیتی داشته اند که به خاطر آنها در 
سطح ملی هزینه شده است چه بسا فظا های بزرگی 
که در اطراف آنها تخریب یا شبکه معابر که بر پایه 
آنهااطالح شده است.تجربه های دیگری نیز در این 
باره وجود دارد از آن جمله در جاهایی که امکان توسعه 
فضا وجود نداشته مقبره شاعر به محیط مناسب انتقال 
یافته است.بااین پیش فرضها نکات فابل تاملی در 
. نزاری وجوددارد   باره طرح بهسازی مقبره حکیم 

فرهنگی  مجموعه  یک  ایجاد  اهمییت  به  بااذعان 
برای شناسایی وشناساندن این شاعر گرانقدر با نیم 
نگاهی به موضوع گردشگری و توریسم وهمچنین 
جامعه شهری  در  واجتماعی  فرهنگی  وفاق  ایجاد 
در  کرد  هزینه  گونه  هر  که  باوریم  این  بر  بیرجند 
محل فعلی مقبره نزاری به دالیل ذیل کاری خطا ، 
پرهزینه وبدون آتیه است .گرانی زمین در این محدوده 
وناهمخوانی آن با جیب شهرداری عاملی است که 
روند اجرای عملیات عمرانی را بسیار سخت می کند 
.سایه سنگین ساختمان چند طبقه بانک ملی هر طرح 
والمانی را که ایجاد شود تحت  الشعاع قرار می دهد 
.-قرار گرفتن مزار حکیم نزاری در فاصله چند متری 
از خیابان عام عمال امکان مانور برای فضا سازی با 
مرکزیت مقبره را ازبین می برد ومتاسفانه امالک 
اطراف بامالکان متعدد وقیمت های باال بویژه بانک 
ملی بزرگترین مانع در اجرای این طرح است.-امکان 
پارک خودرو ودسترسی راحت وشبکه معابر متعدد 
در فضای پیرامونی از دیگر نیاز های یک مجموعه 
فرهنگی مزار شاعری . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

 11 از  گفت:  حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  دبیر 
ایران  در  عراق  کنسولگری های  و  سفارت  ماه  شهریور 
می کنند.  آغاز  را  کشورمان  زائران  برای  روادید  صدور 

اعالم آمادگی ایران برای صدور
 روادید الکترونیکی اربعین حسینی

کردیم  اعالم  عراقی  طرف  به  کرد:  عنوان  آقابابایی 
همکاری  آماده  الکترونیکی  روادید  صدور  برای  که 
در  کشور  این  سفارت  تا  هستیم  عراق  به  کمک  و 
مبلغ  تعیین  کند؛  صادر  الکترونیکی  روادید  تهران 
عراق  وزیری  نخست  نظر  به  منوط  اربعین  روادید 

اختیار  در  روادید  مبلغ  تعیین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هیئت  شد  قرار  گفت:  است،  عراق  وزیری  نخست 
را  عراق  نخست وزیری  نظر  عراقی  کننده  مذاکره 
مرکزی  ستاد  برساند.دبیر  ما  اطالع  به  و  شده  جویا 
مبلغ  آنها  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  حسینی  اربعین 
مبلغ  همین  هم  ما  و  می گیرند  ما  زائران  از  دالر   ۴0
موضوع  در  اما  می کنیم  دریافت  عراقی  اتباع  از  را 
 . کنند  کمتر  را  روادید  مبلغ  که  داریم  تاکید  اربعین 

صدور روادید در 16 نقطه 
اظهار  عراق  سوی  از  روادید  صدور  نحوه  درباره  وی 

و  تهران  در  عراق  سفارت  بر  عالوه  گذشته  سال  کرد: 
و  اهواز  مشهد،  در شهرهای  این کشور  کنسولگری  سه 
کرمانشاه، صدور روادید را بر عهده داشتند، هماهنگ شد 
که در 12 شهر دیگر که تعداد زائران ما زیاد بود، نمایندگان 
کنند. صادر  را  روادید  و  یافته  حضور  عراق  کنسولگری 

افزایش مدت حضور زائران اربعین
 در خاک عراق به مدت 30 روز

کرد:  خاطرنشان  حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  دبیر 
و  سفارت  شهریور   11 از  که  رسیدیم  توافق  این  به  ما 
و  آغاز  را  روادید  صدور  عراق  گانه  سه  کنسولگری های 

دفاتر 12 گانه از دوم مهر ماه مستقر شده و صدور رواید 
را اجرا کنند؛ اعتبار ماندگاری روادید در خاک عراق را هم 

امسال از 20 روز به ۳0 روز افزایش دادیم.

احتمال استفاده  از مرز
 خسروی برای تردد زائران 

وی با بیان اینکه قرار شد در مرزهای زمینی، شلمچه، چزابه و 
مهران برای تردد برقرار باشد، گفت: در زمینه مرز خسروی قرار 
شد تیم مشترکی تا بیست روز آینده، با در نظر گرفتن مسایل 
امنیتی برای فعال کردن این مرز تصمیم بگیرند؛ به نظر 
می رسد امسال بتوانیم از ظرفیت مرز خسروی استفاده کنیم. 

آغاز صدور ویزای اربعین از ۱۱ شهریور/ تعیین قیمت نهایی ویزا 

به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد 
اجتماعی،  تأمین  بیمه  قانون  اینکه  بیان  با  زدا  حسن 
قانون جدیدی نیست بلکه کاماًل الزم االجرا است، افزود: 
شاهد  گرفته  که صورت  نظارت هایی  با  حاضر  حال  در 
تأمین  سازمان  به  کارفرما  میلیون  یک  از  بیش  حضور 
اجتماعی هستیم که نسبت به بیمه کارگران خود اقدام 
اینکه  مورد  در  قانونی  به شاعبه  پاسخ  در  می کنند.وی 
برخی از کارفرمایان تصور می کنند که کارگر خود را باید 
بعد از سه ماه بیمه کنند، گفت: این امر در قانون پیش 

ندارد  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  ربطی  اما  شده  بینی 
همان  از  خود  کارگران  بیمه  به  موظف  کارفرمایان  لذا 
روز اول کار هستند.زدا با اشاره به اینکه تنها ۳ میلیون 
نفر کارگر تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند، گفت: 
اگرچه ما روی عدد ۳ میلیون نفر کارگر فاقد بیمه هم 
کارگران  از  برخی  که  داریم  قبول  اما  داریم،  تشکیک 
قرار  بیمه ای  پوشش  تحت  آگاهی  کمبود  دلیل  به 
نگرفته اند.معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با 
بیان اینکه کارگران فاقد بیمه می توانند با شماره 1۴20 

 10001۴20 پیامکی  سامانه  طریق  از  یا  و  گرفته  تماس 
دهند،  اطالع  اجتماعی  تأمین  سازمان  با  را  موضوع  این 
این  ارتباطات مردمی  واحد  با  بیمه  فاقد  کارگران  افزود: 
سازمان تماس بگیرند تا بعد از بررسی مأمورین سازمان، 
کارگر  شرایط  این  در  شود،  اقدام  آنها  بیمه  به  نسبت 
بیمه و کارفرما هم جریمه می شود. زدا در پاسخ به این 
سؤال که کارگر بعد از شکایت امنیت شغلی خود را از 
از  بعد  که  می کنیم  پیگیری  ما  گفت:  می دهد،  دست 

جریمه، کارفرما عذر کارگر را نخواسته باشد.

کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند

ثبت نقل و انتقاالت خودرو
 در دفترخانه ها الزامی نیست 

تسنیم-مسعود پزشکیان با اشاره به موضوع پرحاشیه عدم الزام ثبت نقل 
و انتقاالت خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تأیید ادعای پلیس از سوی 
معاونت قوانین شورای اسالمی اظهار داشت: جایگاه معاونت قوانین 
مجلس شورای اسالمی کامال معتبر و قانونی است و این معاونت تمامی 
اشکاالت و تعارضات را بررسی کرده و با تطبیق داده ها نظر خود را اعالم 
می کند و در مجمع اگر شبهه یا ایرادی در مواردی وجود داشته باشد 
اداره قوانین مجلس شورای اسالمی مرجع رسیدگی کننده به آن است. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان نقض رأی و نظریه معاونت 
قوانین مجلس شورای اسالمی وجود دارد یا خیر، گفت:  مگر می شود 
کند. اجرا  را  قانون  نخواهد  کسی  اینکه  مگر  کرد  نقض  را  قانون 

کاهش 400 مگاواتی صادرات برق با هدف تامین 
نیاز داخل؛ در صورت لزوم به صفر می رسانیم

ایرنا- معاون وزیر نیرو گفت: در ساعت های اوج مصرف، میزان صادرات 
برق را از یک هزار و ۳00 مگاوات به ۹00 مگاوات کاهش دادیم. هوشنگ 
فالحتیان در پاسخ به این پرسش که »چرا با وجود افزایش هشت هزار 
مگاواتی ظرفیت نیروگاه های کشور، هنوز با مشکل تامین برق روبرو 
هستیم« گفت: ظرفیت سازی سالیانه متناسب با رشد اقتصادی انجام 
می شود و بر این اساس، ما انتظار داشتیم میزان مصرف برق 2 تا سه 
درصد افزایش پیدا کند اما در سه ماهه نخست امسال شاهد افزایش 10.5 
درصدی مصرف برق بودیم. وی در پاسخ به این پرسش که »آیا وزارت 
نیرو برنامه ای از پیش تعیین شده برای خاموشی ندارد؟« گفت: خیر، از 

اول هم برنامه خاموشی را طراحی نکرده بودیم.

درخواست وزیر نیرو از مردم
 برای صرفه جویی در آب و برق

ایسنا- وزیر نیرو از مردم خواست تا جایی که می توانند مصرف آب و 
برق خود را کاهش دهند.حمید چیت چیان در حاشیه جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم کاهش مصرف آب و برق در تابستان 
اظهار کرد: ما امسال در فصل تابستان با دو مطلب عمده مواجه هستیم 
یکی اینکه گرمای هوا بی سابقه است و دیگری اینکه این گرما در مناطق 
مختلف کشور به صورت همزمان رخ داده است که به شدت مسئله افزوده 
است.وی افزود: پیش بینی این بود که امسال همچون گذشته 5 درصد 
افزایش میزان مصرف برق و آب داشته باشیم اما این میزان به یازده درصد 
افزایش یافته است که در این زمینه از مردم می خواهیم تا جایی که می 

توانند مصرف آب و برق خود را کاهش دهند.

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع ۱5 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09۱53۴۱066۸

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی  
کرکره ، سکوریت اتومات(

  09303107002 
09155614880

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(

09159658659

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی  به 1- کارفرمای مرغداری حسن نژاد 
2- کارفرمای مرغداری محمد زرنگ 3- کارفرمای کوره آجرپزی 

مسعود هدایتی 4- کارفرمای کوره آجرپزی محمد زرنگ
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به 1- کارفرمای 
مرغداری حسن نژاد 2- کارفرمای مرغداری محمد زرنگ 3- کارفرمای کوره آجرپزی مسعود هدایتی 4- کارفرمای 
کوره آجرپزی محمد زرنگ فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمدعلی حاجی آبادی با کد شناسایی بیمه 
68905199 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر سالن و چرخ کش داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت 
و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف 
مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )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

مزایده سوخت اتحادیه  مرزنشینان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به فروش   2500000 )دو میلیون و پانصد هزار( لیتر نفتگاز D2 ایران قابل افزایش یا کاهش تا30 درصد کل و حمل و تخلیه از طریق سکوی تخلیه بار ایجاد 
شده در زمین منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و اظهار آن از بازارچه میل 78 به باالترین رقم پیشنهادی مازاد برقیمت تحویلی شرکت نفت + 16%  ارزش افزوده و مالیات به فروش برساند لذا در صورت تمایل به خرید مقتضی است حداکثر تاپایان وقت 
اداری ساعت  14 روز شنبه مورخ 96/4/24 قیمت پیشنهادی خود را مطابق فرم ذیل به انضمام یک فقره فیش واریزی به حساب شماره 200910091001 0 به نام اتحادیه مرزنشینان  خراسان جنوبی  نزد بانک  ملی شعبه دانشگاه آزاد  به مبلغ 
1750000000 )یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال( واریز و داخل پاکت سربسته به  آدرس :  بیرجند – بیست متری چهارم مدرس- خیابان رسالت – رسالت 2پالک88 تحویل نمایید. شایان ذکر است به پیشنهادات فاقد فیش واریز وجه به 
حساب مورد نظر ترتیب اثر داده نخواهد شد ودر صورت پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی جهت عقد قرارداد می بایست نسبت به تامین کل مبلغ به حساب اتحادیه اقدام نماید و در صورت عدم واریز تا 48 ساعت پس از اعالم به وی، از فرد بعدی دعوت 
به عمل خواهد آمد و سپرده به نفع اتحادیه ضبط خواهد شد . ضمنا پس از واریز کل مبلغ متقاضی می بایست آمادگی کامل به تحویل سوخت داشته باشد تا وقفه ای در تحویل صورت نپذیرد و تحویل سوخت بر مبنای واریزی وجه از سوی متقاضی 

می باشد. ضمنا اتحادیه در رد یا قبول یک  یا کلیه پیشنهادات مختار است .اعالم پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی به منزله عقد قرارداد بوده و شخص پیشنهاد دهنده مکلف است در اسرع وقت نسبت به امضای قرارداد مراجعه نماید.
پیشنهاد قیمت

مبلغ پیشنهادی برای هرلیتر تحویلی در مرز قیمت پایهلیتراژردیف
ماهیرود

۱۴۱50 ریال )هر لیتر(دو میلیون و پانصد هزار لیتر )2500000(۱

ضمناً جهت دریافت اسناد مزایده  به اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی  واقع در 
بیرجند - بیست متری چهارم مدرس- خیابان رسالت - رسالت 2 - پالک88 مراجعه و جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 05632421373 تماس حاصل فرمایید.
اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

خبر خوش

جویندگان کار مقطع کاردانی - کارشناسی و باالتر
با بسته حمایتی دولت؛ شرایط کار بسیار ایده ال در بخش خصوصی ایجاد شده است

هفته آینده به مرکز تخصصی رساگستر مراجعه و در سامانه ثبت نام نمایید 
تا به زودی همراه بیمه مشغول به کار شوید      )صبح و عصر(

آدرس: خیابان پاسداران - باالتر از باهنر- نبش پاسداران 7
مرکز تخصصی رساگستر- چمنی 

32۴۴5563 - 32۴3۸9۱5 -09۱556۱۴320
توجــه                 توجـــه 

اظهارنامه مالیات امالک اجاره ای
 به صورت تلفنی انجام می شود. )صبح و عصر(

مرکز تخصصی  مالیات رسا گستر- چمنی

پاسداران - باالتر از باهنر
 نبش پاسداران 7
09۱556۱۴320

32۴۴5563-32۴3۸9۱5

توجــه                 توجـــه 

اظهارنامه مالیات شرکت ها به صورت 
تضمینی انجام می شود. )صبح و عصر(

مرکز تخصصی  مالیات رسا گستر- چمنی

پاسداران - باالتر از باهنر
 نبش پاسداران 7
09۱556۱۴320

32۴۴5563-32۴3۸9۱5

صنایع چوب و فلز
کار 20

فروش کلیه اجناس فروشگاه
 به علت تغییر شغل

زیر قیمت خرید به مدت محدود 
بیرجند - خیابان طالقانی  

طالقانی 2 - پالک 38
تلفن: 32233643  32222821

فاکس : 32233644
همراه: 09155615589

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
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آگهی فقدان 
ا... دارای شناسنامه  خانم فهیمه دادرانی فرزند نعمت 
سال  متولد  درمیان  از  صادره   523000639 شماره 
موقت  گواهینامه  اصل  که:  دارد  می  اظهار   1369
به  نامبرده  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  کارشناسی 
شماره 3922/ الف مورخ 93/7/16 مفقود گردیده، لذا 
به موجب این آگهی ارزشنامه مذکور ابطال می شود، از 
یابنده خواهشمند است مدرک فوق را به اداره کل امور 

آموزشی دانشگاه بیرجند ارسال نماید.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*22  تیر 1396* شماره 3831

جمع آوری 358 میلیون تومان زکات در خراسان جنوبی
گروه خبر-مردم خراسان جنوبی در سه ماه گذشته 358 میلیون و 600 هزار تومان زکات پرداخت کردند. رئیس ستاد زکات استان گفت: از این رقم 49 میلیون و 700 هزار 
تومان زکات واجب، 289 میلیون و 900 هزار تومان زکات مستحبی و 19 میلیون تومان زکات عام و فطریه است. حجت االسالم فلسفی افزود: زکات جمع آوری شده برای 
کمک به محرومان و اجرای طرح های عمرانی در روستاها و مناطق کم برخوردار هزینه می شود. وی گفت: تاکنون 6 هزار درخت در طرح شجره طیبه پالک کوبی شده است.

بیرجند  رازی  بیمارستان  حساب  به  که  ازروزی 
دست  پزشکی  علوم  دانشگاه  دیگه  شده  افتتاح 
سازی  محوطه  همان  حتی  وسفیدنزده  سیاه  به 
کاش  نشده  انجام  بیمارستان  دور  دیوارکشی  و 
این افتتاح ها پس از انجام کامل پروژه ها انجام 

می شد
915...357
با سالم.چرا سازمان اتوبوس رانی نسبت به رفع 
دود اتوبوس های خود اقدامی نمی کند؟آیا نبود 
جنوبی  خراسان  درمرکز  فقط  مرغوب  گازوییل 

قابل مشاهده است؟
915...784
همیشگی  یاران  که  عزیز  های  آوایی  به  سالم 
مردم استان هستند.لطفا خواهشا این پیام من و 
به شهردار عزیز برسون که؛آقای شهردار عزیز و 
زحمت کش شنیدیم که قرار برید،جهت یادآوری 
عرض میکنم خدمت شما و همه مسئولین دیگه 
که فقط فقط از تمام ماها یک نام باقی میمونه که 
فالنی رو خدا رحمت کنه یا .... شماهم انشاا... با 
پرداخت معوقات زیردستانتون بشید جزء رحمتی 
ها چون واقعا خیلی سفره ها خالی،سرها جلوی 
بانکها  و  طلبکارها  و  پایین  خجالت  از  خانوادها 
پولشون  کردن  طلب  و  زدن  زنگ  درحال  مدام 
هستند پس بیاین از حود نامی به نیکی به یادگار 

بگذارید.یاعلی
938...673
بعلت  که  زیادی هست  مدت  آوا.اینجانب  سالم 
تحت  محروم  درروستای  وسکونت  ازکارافتادگی 
پوشش کمیته امدادبودم واکنون نه ماه که حقوق 
ماروقطع کردم نمیدانم به چه علت.آیاازمامحروم 
ونیازمندترتوکشورهست.مسئوالن شماروبخداحق 

ماروضایع نکنید.
915...379
می  اجتماعی سوال  فعال  یه  عنوان  به  با سالم 
کنم از مسئوالن متولی کار در بحث پدافند غیر 
عامل با چه توجیه و علتی مناطق حساس نظامی 
سپاه و ناجا و ادارات مرکزی ما در سایت اداری 
تجمع دارند و اگر خدایی نکرده اتفاقی رخ دهد 
چه تدابیر و امکانات امدادی آنجا مستقر هست؟ 
لطفا  موضوعات  این  در  فقط  استانی  مسئوالن 
ها  همایش  این  به  حساسیت  نگیرید  جلسه 
نیست فقط باید کار اجرایی انجام داد.صرفا جهت 

یادآوری و دلسوزی عرض کردم سپاس
910...277
چرا شهر ما باتوجه به مسیر راه ترانزیتی یک دانه 
عوارضی در راه های دوبانده تازه تاسیس ندارد ؟ 
آیا می دانید درآمد سالیانه این عوارضی ها چند 
صد میلیون تومان می شود و با این درآمد چند 
دوبانده  شود  می  را  استان  های  راه  از  کیلومتر 

کرد ! ! ؟
915...445
امور  ...سرپرست  آقای  از  خواستم  می  سالم 
خرده  کاسب  که  ازما  چرا  بپرسم  استان  مالیاتی 
بسیار  مبالغ  سالیانه  هستیم  غذایی  مواد  ریزه 
فروشگاهای  اما  شود  می  گرفته  مالیات  باالیی 
ندارن  مالیاتی  پرونده  اصال  استان  سطح  در   ...

ومالیات نمیدن.
915...106
و  بالل  فرهنگیان  مجتمع  اهالی  ما  سالم. 
کوروش کبیر تا کی باید شبها در تاریکی خیابان 
امیدیه 4 تردد کنیم. شب برای رفتن به نانوایی و 
یا مغازه سر میالن باید مسیر تاریک امیدیه 4 را 
طی کنیم با وجود سگ های ولگرد که همیشه 
آمد  و  رفت  جرات  ما  بچه  و  زن  هستند  اونجا 
ندارد. ما اهالی این دو مجتمع از مسئولین محترم 
برای روشنایی این میالن درخواست پیگیری را 

داریم. با تشکر
915...802
سالم آوا جان به مسئوالن یاد آوری نمایید که 
جوان بیکار با سواد توی این شهر زیاده پس چاره 

کنید که فردای خوبی نخواهیم داشت متشکرم
901...239
باسالم  از مسئولین تقاضا می شود در ساعتهای 
مختلف شبانه روز یه گردشی تو حاجی آباد داشته 
ببینند که جمعیت زیاد  سگهای ولگرد  باشند و 
چه به روز محصوالت کشاورزی مردم آورده اند. 
حتی به یکی ازاهالی حمله کرده اند که ایشان در 

بیمارستان بستری شده اند.
ارسالی به تلگرام آوا
مورد  در  که  محترمی  شهروند  جواب  در  سالم 
پیام  توحید  خیابان  های  نمایشگاه  مزاحمتهای 
دل  حرف  واقعا  که  بگم  میخواستم  بودن،  داده 
ما هم هست. تا کی باید این شرایط ادامه داشته 
رو  پیاده  تو  کردن  تجمع  عده  یه  باشه؟همیشه 
کرد.  آمد  و  رفت  نمیشه  اصال  ها،  سرکوچه  و 
اصال اگه قراره توی نمایشگاه نشینن و بیان تو 
میدن!؟خوب  مغازه  کرایه  چرا  وایستن،  رو  پیاده 
همینطوری بیان تو خیابون وایستن دیگه. اصال 
شما  آیا  داشتم؛  سوال  دارا  نمایشگاه  خود  از 
خانواده دارید!؟ زن و بچه دارید!؟ غیرت چطور!؟ 
جمع  خودتون  دور  رو  آدم  همه  این  دارید  اگه 
نکنید و برا مردم مزاحمت ایجاد نکنید. از پلیس، 

شهرداری و اماکن هم یاری می طلبیم. ممنون
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم امروز برای اولین بار به ایستگاه سه راه 
اینقدر نظافتش خراب  بیاد ولی  اتوبوس  تا  رفتم 
گرم  هوای  وتوی  بیرون  برم  حاضرشدم  بودکه 
شهروجای  مرکز  برای  شم.واقعا  اتوبوس  منتظر 

پر رفت و آمد خیالی بده.
ارسالی به تلگرام آوا
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راهروي  خاموش  فضاي   - کاری  نسرین 
همسایه  کودک  خنده  صداي  با  آپارتمان 
سرشار از انرژي مي شود، صدا تا عمق وجود 
به  را  احساسش  تارهاي  و  کند  مي  رخنه  زن 
لرزه در مي آورد، دلش براي در آغوش کشیدن 
همسایه  هاي  نگاه  ولي  کشد  مي  پر  کودک 
ها و دلسوزي که از سراپاي وجودش مي بارد 
مجالي براي خودنمایي احساس نمي دهد، زن 
به اتاقي دورتر پناه مي برد تا صداي کودک را 
اما هنوز  نشنود و در سکوت خانه غرق شود، 
پر مي  آغوش کشیدن کودک  در  براي  دلش 

کشد، با خود مي اندیشد کاش ...

شرایط فرزندخواندگي و شبه خانواده ها

خاص  گذشته  در  فرزندخواندگي  شرایط 
بر  عالوه  نداشتند.  فرزندي  که  بود  زوجیني 
پنج  و  بوده  ایران  مقیم  باید  افراد  این  این، 
و  گذشته  آنها  ازدواج  تاریخ  از  تمام  سال 
باشد.  سال  سي  حداقل  زوجین  از  یکي  سن 
همچنین زوجین داراي محکومیت جزایي موثر 
نبوده  ارتکاب جرائم عمدي و مهجور  به علت 
مالي  تمکن  داراي  آنها  از  یکي  یا  زوجین  و 
باشند. تسهیل قانون فرزندخواندگي در کشور 
از سال 88 آغاز شد و نخستین کار عملي در 
به  بي سرپرست  کودکان  تحویل  زمینه  این 
خانواده اي  به  شبه خانواده  بود.  شبه خانواده ها 
گفته مي شود که ضمن حفظ بافت خانوادگي، 
مراقبت و پرورش یک الي سه نفر از کودکان 
تحت سرپرستي سازمان بهزیستي را  موقت و 
با نظارت کارشناسي سازمان عهده دار مي شود. 
متعدد  ناخوشایند  اخبار  انتشار  وجود  این  با 
کودکان  نگهداري  اسفناک  وضعیت  درباره 
مسئوالن  شیرخوارگاه ها  برخی  در  حتي 
براي  تا  داشت  آن  بر  را  بهزیستي  سازمان 
تسهیل قوانین فرزندخواندگي و افزایش تعداد 
خانواده ها  به  سرپرستي  براي  که  کودکاني 

سپرده مي شوند، گام بردارند.

نمی توانم به فرزندم حقیقت را بگویم

 اهل بیرجند هستم سال 67 با همسرم ازدواج 
دار  بچه  گرفتیم  تصمیم  بعد  سال  دو  کردم، 
و  شد  باردار  رحم  از  خارج  همسرم  اما  شویم، 
بعد از آن دیگر نتوانستیم بچه از خودمان داشته 
مراجعه کردیم،  زیادی  پزشک های  به  باشیم. 
گفتند امکان بچه دار شدن همسرم وجود ندارد، 
من همسرم را دوست داشتم، سالهای طوالنی 
از تمکن مالی  اینکه  با  و  زندگیمان گذشت  از 
برخوردار بودیم ولی نبود بچه اذیتمان می کرد.  
بارها به دوست و آشنا سپردیم که اگر موردی 
سراغ داشتند از بچه های بی سرپرست حتما به 
ما اطالع بدهند و اکثر مشاوره هایی که به ما 
داده می شد این بود: از جایی بچه بگیرید که 

فردا پدر و مادری برایش پیدا نشود!
بهزیستی  کارشناسان  مشاوره  با  نهایت  در 
استان متوجه شدیم مطمئن ترین و قانون مند 
ترین  راه برای داشتن فرزند از طریق بهزیستی 
است. در بهزیستی ثبت نام کردیم البته مراحل 
دو  طی  قانونی  مراحل  گاها  و  پاگیر  و  دست 
موفق  باالخره  ولی  کرد  اذیتمان  خیلی  سال 
به مدت 6  موقت  ابتدا  را  زیبایی  دختر  شدیم 
برداریم.  فرزند خواندگی  به  دائم  و سپس  ماه 
و  من  دل  در  براحتی   بچه  این  مهر  ابتدا  از 
که  رفت  یادمان  بزودی  و  نشست  همسرم 
سعی  ابتدا  همان  از  است،  مان  فرزندخوانده 

کردیم از هیچ بابت برایش کم نگذاریم. االن 
که شهرزاد کوچولوی ما 7 سال از زندگی اش 
می گذرد روانشناسان می گویند باید حقیقت را 
به او بگوییم و این مشکل من و همسرم است!

دو کودک دوقلو
 به فرزند خواندگی پذیرفتیم

از 7 سال  بودند که پس  محمد و زهرا زوجي 
سرپرستي  قبول  براي   سرانجام   فرزندي  بي 
خانواده  این  مادر  شدند،  انتخاب  کودک  یک 
در این باره مي گوید: 7 سال بود که  صاحب 
فرزندي  نشده بودیم تا اینکه سرانجام  تصمیم 
اقدام کنیم، پس  براي فرزند خواندگي  گرفتیم 
از ماهها انتظار وتایید صالحیت من و همسرم، 
دو کودک دو قلوي 8 ماهه که والدین آنها در 
تصادف کشته شده اند را به ما دادند. چون تجربه 
مادری نداشتم مجبور شدم به خانه مادرم برای 
دهد:  مي  ادامه  وي  کنم.  اسباب کشی  کمک 
بچه ها 3 ساله بودند که  خداوند به ما فرزندي 
داد  و درست از همین روزها بود که با موجي از 
پرسشهاي کودکانه بچه ها مواجه شدیم ، آنها 
اغلب مي پرسیدند که مامان ما چطور به دنیا 
آمدیم؟   و من هم همه چیز را براي آنها توضیح 
از مدتي زمینه را براي  اینکه پس  تا  مي دادم 
بیان حقیقت به بچه ها آماده دیدم و به آنها گفتم 
که  بعضي از بچه ها را خدا از آسمان براي پدر 
و مادر ها مي فرستد و با این طرز بیان بود که  

بچه ها خیلي راحت این قضیه را قبول کردند !

بی فکری افراد فامیل
 باعث درد و رنج روحی بچه ها شد

از  برخي  برخورد  نحوه  از  گالیه  با  مادر  این 
اول  سالهاي  طول  در  آشنایان   و  بستگان 
ورود این کودکان به خانواده جدید  مي گوید: 
متاسفانه بي فکري برخي از افراد فامیل باعث 
درد و رنج روحي  بچه ها مي شد و این رفتار 
بیشتر  تولد فرزند خودمان  از  به خصوص پس 
به  ناخواه   مادر خودم  خواه  شد چرا که حتي 

این کودکان بیشتر از دو دوختر دیگرمان توجه 
مي کرد اما به هر حال در مورد برخي از بستگان 
درجه اول مانند پدر بزرگ و مادربزرگ  و عمه و 
عمو ، نمي توانستیم این کار را انجام دهیم اما در 
مقابل از آنها خواستیم  که در رفتارشان با بچه ها 
مراعات کنند اما متاسفانه با همه این  تذکرات  
هنوز هم آنها گاهي وقتها بین بچه ها فرق مي 
گذارند . وي  دلیل موفقیت  خود در این زمینه 
را همکاري و همفکري  میان خود و همسرش 
دانسته و معتقد است: شاید تنها چیزي که در 
تحمل  و  داده  امید  ما  به  سخت  روزهاي  آن 
برخوردهاي اطرافیان را آسانتر مي کرد تفاهم و 
تعامل میان من و همسرم بود  چرا که ما نسبت 
به این کودکان احساس مسوولیت مضاعف مي 
کردیم  و یقین داشتیم که اگر خودمان بتوانیم 
با این وضع کنار بیاییم،  اطرافیان نمي توانند در 

این زمینه کوچکترین مشکلي ایجاد کنند . 

 محبت افراطي فرزند خوانده ها
 را متوقع  و وابسته بار خواهد آورد

و  بهزیستي  علوم  دانشگاه  علمي  هیئت  عضو 
توانبخشی مي گوید: بسیاري از خانواده ها پس 
از قبول سرپرستي فرزندي در چگونگي رفتار 
خود با عضو جدید خانواده دچار سردرگمي شده  

و رفتار طبیعي و عادي را با وي نخواهند داشت 
تا جایي که این حمایتهاي افزاطي مانعي براي 
رشد وشکوفایي توانمندیهاي  آنها شده و این 
کودکان کامال وابسته بار خواهند آمد،  در این 
نظرقرار  مد  را  مسئله  این  باید  والدین  وضع 
حقیقي  فرزند  یک  با  کودکان  این  که   دهند 
هیچ فرقي نداشته و باید به هنگام خطا  و یا 
اشتباه همان رفتاري  را ازخود بروز دهند که با 
فرزند واقعي خود درشرایط مشابه  این قضیه 
داشته  به خاطر  را  نکته  این  داشتند و همواره 
را  کودکان  این  ازحد  بیش  حمایت  که  باشند 

متوقع و وابسته بارخواهد آورد .
 

11 سالگي بهترین سن گفتن  واقعیت 
به فرزندخوانده ها است

حافظیان  در پاسخ به این سوال که آیا اصوال 
خوانده  فرزند  که  شود  گفته  کودکان  به  باید 

فرهنگهاي  در  کند:  اظهار می  یا خیر،  هستند 
غربي مسئله فرزند خوانده بودن را  پیش ازسن 
در  اما  گذارند  مي  میان  در  کودک  با  دبستان 
فرهنگ کشور ما به دلیل احساسي بودن خانواده 
در  کودک  براي  واقعیت  این  کردن  مطرح  ها 
این سن ضربه روحي  وعاطفي شدیدي را بر 
وي تحمیل خواهد کرد ،  بنابراین کارشناسان 
این قضیه در  براي مطرح کردن  بهترین سن 
کشور ما را قبل ازسن بلوغ  و به عنوان مثال 
درتابستاني که کالس پنجم ابتدایي را تمام مي 
کنند، است و اگر در این سن والدین این واقعیت 
را مطرح نکردند بهتر است تا پایان دوران بلوغ 
نیز از طرح آن اجتناب کنند چراکه  در این سن 
نوجوان با مشکالت زیادي در زمینه دوران بلوغ 
خود و بخصوص بحران هویت  مواجه  است و 
را  بحرانها  و  مشکالت  فقط  مساله  این  گفتن 

مضاعف خواهد کرد .
هیچگاه  ها  خانواده  اینکه  بر  تاکید  با  وی  
کودک  از  واقعیت  کردن  مخفي  در  سعي 
به  راز  این  وقتي  است:  معتقد  باشند،  نداشته 
زمان  که  است  آن وقت  گفته مي شود  فرزند 
مي برد تا مسئله در ذهن کودک حالجي شود 
بطوري که حتي ممکن است کودک به صورت 
مقطعي دچارافسردگي شود در این حالت است 
کردن  سپري  در  خانواده  صحیح  برخورد  که 

باید  آنها  بود،  خواهد  موثر  کامال  بحران  این 
کودک  ومادرحقیقي  پدر  از  که  اطالعاتي  هر 
دارند، هر چند ناخوشایند در اختیار وي گذاشته 
بگذارند.  کودک  برعهده  را  گیري  تصمیم  و 
این روانشناس در ادامه با بیان اینکه متاسفانه 
که  اي  خانواده  با  برخورد  چگونگي  فرهنگ 
میان  در  اند  کرده  قبول   را   خواندگي  فرزند 
اگر  کند:  می  اظهار  است،  نیفتاده  جا  سایرین 
اطرافیان خود را  جاي این خانواده گذاشته  و با 
آنها احساس صمیمیت  وهمدلي کنند مطمئنا 
احساس خانواده را نسبت به کودک درک کرده  

و دید آنها نیز ازحالت موجودي غربیه به کودک 
برخي  که  است  حالي  در  این  آمد،  خواهد  در 
دیگر ازخانواده ها نیزمحبت را ازحد خود خارج 
از دلسوزي و  به کودک حالتي  کرده و نسبت 
این موارد  دارند که هر دوي  روا مي  را  ترحم 

کامال نادرست و غیر منطقي است .

از روي خیرخواهي 
پدرخوانده و مادرخوانده نشوید !

به  نیات خیرخواهانه  به خاطر   : گوید  وي مي 
خاطر  به  چراکه  نکنید  اقدام  خواندگي  فرزند 
ثواب یک لحظه  وجدان مذهبي و احساسات 
آنها قلیان مي کند  و وقتي فروکش کرد دیگر 
به خواسته هاي کودک توجه نکرده   و حوصله 
آنها را ندارند  ما خانواده هایي را داشتیم که پس 
از 20 سال نداشتن فرزندبراي فرزند خواندگي 
مراجعه کردند اما متاسفانه  پس از گذشت مدت 

زمان اندکي  دیگر تحمل کودک را نداشتند .

بیش از 50 درصد زوجین
 فرزند دختر مي خواهند

به گفته مسووالن سازمان بهزیستي  اکنون  11 
هزار فرزند  بي سرپرست بین سنین نوزادي تا 
22 سالگي در مراکز غیر دولتي و دولتي تحت 
پوشش بهزیستي نگهداري مي شود و این در 
حالي است که  بیش از 50 درصد خانواده هاي 

داوطلب به دلیل برخي مسایل مذهبي از جمله 
محرمیت با عضو جدید خانواده  متقاضي فرزند 
دختر هستند  و حدود 43 درصد آنها پسر بچه 

ها را براي فرزند خواندگي ترجیح مي دهند .

تمکن مالي فاکتور گرفته شود

لزوم  با  رابطه  در  کودک  حقوق  فعال  یک 
خانواده براي کودکان بي سرپرست نیز مي گوید: 
به طور قطع خانواده براي رشد انسان اجتماعي 
را  کودکاني  نمي توان  و  است  حیاتي  عنصري 
که در بهزیستي و مراکز شبه خانواده نگهداري 
مي شوند از لحاظ رفتاري و عادتي با کودکاني 
رشد  نامناسب  و  بد  خانواده هاي  در  حتي  که 
ادامه  عزیزپناه  ثریا  کرد.  مقایسه  مي کنند 
مي دهد: قانون فرزندخواندگي بعد از طي مراحلي 

مانند فرزندخواندگي دختران مجرد و قانوني که 
فرزندخواندگي  یعني  شده  تصویب  تازگي  به 
افرادي که فرزند دارند تا حد زیادي تسهیل شد 
اما براي رسیدن به شرایط مطلوب زمان الزم 
است و بهزیستي باید با فاکتور گرفتن از شرایط 
سخت مانند تمکن مالي به جاي سختگیري در 
زمان دادن حق سرپرستي بر فرآیند سرپرستي 
قانون  مي کند:  عنوان  عزیزپناه  کند.  نظارت 
زیاد  انتظارهاي  از  فرزندخواندگي پس  تسهیل 
امکان  هنوز  وجود  این  با  شد.  تصویب  نهایتا 
بازنگري و اصالحات زیادي در این قانون وجود 
دارد؛ زیرا خانواده براي رشد عاطفي و اجتماعي 

کودک عنصري حیاتي است.

افزایش دو برابری فرزند خواندگی
 در خراسان جنوبی

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی هم  با 
بیان اینکه پارسال 44 کودک شیرخوار، خانواده 
دار شدند می گوید: فرزند خواندگی در خراسان 
یافت. افزایش  برابر  دو  گذشته  سال  جنوبی، 

موهبتی با بیان اینکه  پارسال 23 کودک دختر 
و 21 کودک پسر در طرحهای فرزند خواندگی 
و امین موقت، به خانواده های دارای شرایط و 
صالحیت الزم سپرده شد افزود:  سال 94 ، 24 
کودک بهزیستی در طرح های فرزند خواندگی 
و امین موقت به خانواده های متقاضی تحویل 
داده شد.وی با بیان اینکه در شرایط جدید فرزند 

خواندگی، خانواده های دارای فرزند نیز می توانند 
فرزند خوانده داشته باشند افزود: گذشتن 5 سال 
از زندگی مشترک، دارا بودن سن باالی سی سال 
یکی از زوجین، داشتن تمکن مالی و عدم سوء 

پیشینه از جمله شرایط عمومی فرزند خواندگی 
است. وی گفت: از سال 89 تا کنون، 118 خانواده 

در نوبت دریافت فرزند خوانده هستند.

طرح امین موقت روش موثر
 برای حمایت از کودکان بی سرپرست

مراکز   اینکه   به  اشاره  با  بهزیستی  مدیرکل 
دولتی و غیر دولتی 270 کودک بی سرپرست 
واگذاری  قابل  البته   که  دارد  سرپرست   بد  و 
به فرزندخواندگی نیستند می افزاید: تعداد 170 
کودک بی سرپرست و بد سرپرست هم تحت 

حمایت در خانواده جایگزین هم داریم.
و  کند  می  یاد  موقت”  “امین  طرح   از  وی   
تحت  کودکان  از  موقت  سرپرستی  گوید:   می 
برای   مؤثر   های  روش  از  سازمان  سرپرستی 
که  کودکانی  مدت  طوالنی  اقامت  از  اجتناب 
سوی  از  پدری  جد  و  پدر  بودن  دارا  علیرغم 
اخالقی  سبب صالحیت  به  یا  شده  ترک  آنان 
نامناسب  سرپرستی مؤثری از سوی آنها اعمال 
نمی شود موقت تحت سرپرستی متقاضیان قرار 
با  نوع سرپرستی خاص کودکان  این  می گیرد 
متقاضیانی است که حایز شرایط قانون حمایت 
از کودکان بدون سرپرست مصوب سال 1353 
نمی باشند.وی می افزاید: در این نوع سرپرستی 
هویت اصلی کودک حفظ می شود و تغییری در 
مشخصات سجلی کودک یا خانواده ایجاد نخواهد 
شد. وی می گوید: حکم سرپرستی به دو شیوه 
فرزند خواندگی و امین موقت پیگیری می گردد 
زوجین  ابتدا  سرپرستی،  شیوه  دو  هر  برای  که 
درخواست کتبی خود را به بهزیستی شهرستان 
محل سکونت ارایه داده و مدارک الزم را طبق 
دستور العمل تکمیل نموده و پس از انجام مراحل 
از  سرپرستی  حکم  اخذ  و  مددکاری  و  مشاوره 

دادسرا در نوبت تحویل کودک قرار می گیرند.

زوجین خواهان فرزندخواندگی 
باید مبرا از هرگونه خالفی باشند

 مدیرکل بهزیستی استان  درباره شرایط اخذ فرزند 
خواندگی می گوید:  زن و شوهر می بایست عقد 
دایم باشند و 5 سال تمام از ازدواج آنها گذشته 
باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. 
وی ادامه می دهد: سن یکی از زوجین حداقل 
30 سال تمام باشد، هیچ یک از زوجین دارای 
محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم 
عمدی نباشند، زوجین مهجور نباشند، همچنین 

دارای اعتیاد و سایر مشکالت نباشند.
 

دختران باالی 30 سال،
 حق سرپرستی اناث را دارند

عرب نژاد با اشاره به اینکه عالوه بر دارابودن 
شرایط فوق، چنانچه در دوره حضانت موقت طی 
انجام گرفته شرایط کودک مساعد  بازدیدهای 
باشد و مورد تأیید مددکاران و کمیته شبه خانواده 
شهرستان و استان قرار گیرد، خانواده می تواند 
ادامه  حکم دایم فرزند خواندگی را بگیرد. وی 
می دهد: میزان استقبال و پذیرش خانواده ها از 
این کودکان در استان بسیار زیاد است و تعداد 
دارند. قرار  نوبت  متقاضی پشت  پرونده  زیادی 

استان  بهزیستی  اجتماعی سازمان  امور  معاون 
یادآور می شود: دختران و زنان بدون شوهر در 
باشند  صورتی که حداقل 30 سال سن داشته 

منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

فرزند خواندگي؛ روياي شيرين كودكان بی سرپرست
 افزایش دو برابری فرزند خواندگی در خراسان جنوبی

۲۷۰ کودک بی سرپرست و بد سرپرست  در مراکز  دولتی و غیر دولتی استان هستند
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خبرها از گوشه و کنار

تلفن همراه مکان شما را لو می دهد 

ایتنا- روزنامه گاردین در گزارش علمی خود 
Snap- چت  اسنپ  اپلیکیشن  نویسد:  )می 
برانگیزی  بحث  البته  و  جدید  ابزار   )chat
موسوم به Snap Map دارد که به دوستان 
کاربر تلفن همراه مکانی که او در هر لحظه قرار 
دارد را اطالع می دهد. عجیب اینجاست که این 
اطالع رسانی با جزئیات دقیق صورت می گیرد. 
بلکه  خیابان  یا  محله  از  صحبت  تنها  نه  اینجا 
آدرس دقیق صاحب تلفن همراه هوشمند است. 
بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی می گویند 
نکته  این  اما  راضی هستند  آن  از  استفاده  از  که 
که سایر کاربران از محلی که در آن حضور دارند 
مطلع می شوند ناراحت کننده است. این ابزار جدید 
 Snap Map شد.  ارائه  پیش  هفته  دو  حدود 
به کاربران این امکان را می دهد تا مکانی را که 
در آن حضور دارند با جزئیات مربوطه به اشتراک 
بزرگ  چالش  یک  به  مسأله  این  حاال  بگذارند. 
های  تلفن  کاربران  از  بسیاری  و  شده  تبدیل 
استفاده  اپلیکیشن  این  از  که  هوشمندی  همراه 
می کنند نسبت به در معرض خطر قرار گرفتن 
حریم شخصی شان ابراز نگرانی می کنند. حتی 
برخی گروه های حامی ایمنی کودکان نسبت به 

خطرات ناشی از این قابلیت هشدار داده اند. 

»چاج« خاستگاه قالی بیرجند

»چاج«، روستایی در دهستان باقران از توابع بخش 
جنوبی  خراسان  استان  بیرجند  شهرستان  مرکزی 
و  خراشاد  دره  تقاطع  محل  در  روستا،  این  است. 
استان  از مرکز  قرار گرفته و فاصله آن  دشت خراشاد 

است.  کیلومتر   21 )بیرجند( 
خراشاد  روستای  به  غرب  سمت  از  چاج  روستای 
از  نوفرست،  روستای  به  شرق  سمت  از  نصرآباد،  و 
جاده  به  جنوب  سمت  از  و  بهناباد  به  جنوب  سمت 
نامه  لغت  بیرجند - زاهدان وصل می شود. در  اصلی 
دهخدا این روستا این چنین معرفی شده است: »دهی 
بیرجند  شهرستان  حومه  بخش  نهارجانات  دهستان  از 

معتدل  دامنه  بیرجند.  خاوری  جنوب  هزارگزی   30
شود.  می  تامین  قنات  از  آن  آب  سکنه،  تن   521 با 
محصول آنجا غالت و پنبه و زعفران و ابریشم، شغل 
مالرو است. کالته  راه آن  بافی،  قالی  اهالی زراعت و 
های نو، زنج، ابوطالب حسن یزدی، تاج کوه جزء این 
چنین  چاج  روستای  تسمیه  وجه  مورد  در  است«.  ده 
است  بوده  »چاچ«  همان  چاج  که  شود  می  استنباط 
کشور  کنونی  پایتخت  تاشکند،  شهر  قدیمی  نام  یعنی 
ولی  شده،  اشاره  بدان  نیز  شاهنامه  در  که  ازبکستان 
چاج  به  بیرجند،  محلی  مردم  زبان  در  زمان  مرور  به 

تبدیل شده و اهالی آنجا را چاجی می نامند. 

با نام چاچی  از اهالی چاج هستند که  البته عده ای 
باستانی  نام  همان  از  برگرفته  که  شوند  می  شناخته 
)حاجی  نام  به  شخصی   1307 سال  در  است.  چاچ 
برای  را  قالی  دارهای  روستا  در  بیرجند،  از  ملک( 
صنعت  یک  ایجاد  و  آورده  زنان  و  مردان  اشتغال 
در  قالیبافی  تاریخی  شواهد  به  توجه  با  کرد.  جدید 
در  زمان  مرور  به  ولی  شده،  شروع  چاج  از  بیرجند 
قالی  از  یافته است.  بیرجند گسترش  سطح روستاهای 
در  که  مانده  یادگار  به  زیادی  تعداد  بیرجند  های 
آستان قدس رضوی  ایران و در مجموعه  موزه فرش 
نگهداری می شود که اکثراً بافت روستای چاج بیرجند 

تاکنون  بعد  به  آن  از  هستند.  آن  اطراف  منطقه  و 
اکنون  هم  ولی  داشته  رونق  روستا  این  در  قالیبافی 
درآمد  و  استقبال  و  جهانی  های  بازار  نبود  دلیل  به 
این  در  نیز  کشاورزی  ندارد.  چندانی  رونق   ... و  کم 
کم  آن  عمده  دلیل  و  کرده  زیادی  بسیار  افت  روستا 
کمبود  این  در  کشاورزان  که  است  و خشکسالی  آبی 
دارند.  تالش  خود  باغهای  همان  حفظ  برای  آب 
زعفران،  روستا  این  عمده  کشاورزی  محصوالت 
چاج  روستای  جمعیت  است.  توت  و  عناب  زرشک، 
ایران،  آمار  مرکز   13۸5 سال  سرشماری  اساس  بر 

ایران در  سیری  است.  بوده   نفر   357 بر  بالغ 

کاریکاتور امامزاده شاه سلیمان علی )ع( - صالحی مقدم جایگاه زن در غرب- سجاد جعفری قاب عکس چطور اجسام سنگین را از زمین بلند کنیم:

داده نما، آوای خراسان جنوبی
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اختراع عینکی 
برای افرادی که تنها هستند

 
تابناک- یک مخترع چینی عینکی ابداع کرده 
است که به گفته ی خود ویژه ی افرادی است 
نیست  برشان  و  دور  یا کسی  که مجرد هستند 
صاحب  که  شده  طراحی  طوری  عینک  ین   !
بر  و  دور  کسانی  کند  می  تصور  واقعا  عینک 
سیستم  دارد  قصد  مخترع  این  دارند.  حضور  او 
صوتی را نیز به این عینک اضافه کند تا صدا و 
تصویر مانع ایجاد احساس تنهایی در فرد گردد.

یادداشت

کیفیت زندگی به سبک 
مورد عالقه امام زمان )عج( 

* جواد محدثی

آنکه مسلمان است یعنی در »چگونه زیستن« 
تابع آداب و مقررات دین خداست و قانون الهی 
از  خداوند  دهد.  می  قرار  خویش  عمل  محور  را 
و  پیامبر)ص(  آید.  می  خوشش  »متعبد«  انسان 
این  »تعبد«  از  مقصود  اند.  چنین  نیز  امامان)ع( 
و  حکم  این  که  دانست  انسان  وقتی  که  است 
به  چون  است  خداوند  سوی  از  قانون  و  دستور 
چرا  و  بی چون  دارد،  ایمان  خدا  و حکمت  علم 
یک  به  که  کسی  مانند  کند.  اطاعت  را  فرمان 
نسخه  به  و  کند  می  مراجعه  متخصص  پزشک 
او عمل می کند و با پزشک، جر و بحث ندارد و 
چانه نمی زند و چون و چرا نمی کند. خوشبختانه، 
دستورهای دینی همه ابعاد زندگی ما را از گهواره 
تا گور در بر می گیرد. هیچ موردی نیست که خدا 
و دین در آن جا حکمی نداشته باشد، چه واجب و 

مستحب، چه حرام و مکروه. 
که  است  آن  اسالمی«  زندگی  »سبک 
را که  آداب و سنت هایی  رهنمودهای اسالم و 
دین ما بیان کرده، مورد اجرا قرار دهیم. خوردن 
و  رفتن  راه  برخاستن،  و  خوابیدن  آشامیدن،  و 
و  غذا  سفره  و  بیمار  عیادت  مسافرت،  نشستن، 
ما  دین  در  مردم  با  معاشرت  والدین،  با  برخورد 
و  مسکن  و  خانه  چگونگی  دارد.  خاص  احکام 
و  خرید  و  عطر  و  نظافت  و  آراستگی  و  لباس 
فروش و کسب و کار و دخل و خرج، وام دادن و 
وام گرفتن، مشورت کردن، برخورد با همسایه، 
روابط  کیشان،  هم  و  همنوعان  حقوق  مراعات 
علم  روش  فرزندان،  و  والدین  و  شوهر  و  زن 
متقابل معلم و شاگرد و حاکم  آموزی و حقوق 
و رعیت و ... همه از مواردی است که دین ما 

درباره آن ها حرف و رهنمود و توصیه دارد.
رعایت این آداب و سنن، مایه سالمت جسم 
و جان و آرامش روان است. عمل به مستحبات 
و ترک مکروهات نیز، برای انسان منافعی دارد 

و زیان هایی را از او دور می کند. 
در دستورهای دینی آمده است: در مصیبت ها 
های  نعمت  نکنید،  فزع  و  جزع  و  باشید  صبور 
باشید،  داشته  شاکر  زبان  و  بشناسید  را  الهی 
به  باشید،  کردار  راست  و  صادق  دیگران  با 
زود  بخورید،  کم  کنید،  وفا  دهید  می  که  قولی 
دیدگان  مصیبت  با  باشید،  سحرخیز  و  بخوابید 
همدردی کنید، در تشییع جنازه و مجالس ختم 
و تسلیت مردگان شرکت کنید، لباس تجمالتی 
رخ  به  را  خود  های  نعمت  نپوشید،  شریفاتی  و 
از غذا دست های خود را  دیگران نکشید، قبل 
در  کنید،  نمک شروع  اندکی  با  را  غذا  بشویید، 
اول طعام  و پایان آن با نام خدا شروع کنید و 
تنها  نخوابید،  تنها  ببرید،  پایان  به  الهی  با حمد 
وفا  دهید،  می  وعده  بچه  به  وقتی  نروید،  سفر 
کنید، با وقار و آرامش راه بروید و صدها دستور 
دیگر که جزو آداب مسلمانی وسنن دینی است. 
در این زمینه ها، هم مجموعه هایی روایی و 
حدیثی از سوی علمای گذشته تدوین شده است، 
هم کتب اخالقی توسط نویسندگان تالیف شده 
است. وقتی در پی آنیم که زندگی ما مطلوب خدا 
اولیای  رضایت  از  برخوردار  و  شرع  با  منطبق  و 
دین باشد، باید سبک زندگی خود را »اسالمی« 
قرار دهیم و از آداب و سنن دینی تبعیت کنیم.              

خواندنی ها

 هرآنچه درباره 
دادن چک به کارفرما نمی دانید !

این روزها آنقدر حجم معامالت و تراکنش های 
مالی افزایش یافته است که دیگر کسی پول نقد 
با خودش حمل نمیکند. شاید این جمله را از 30 
سال پیش در بازارهای شهرهای بزرگ بیشتر شنیده 
برگه  این  چک  تا  شد  باعث  امر  همین  و  باشیم 
کوچک اما پر منفعت و پردردسر جای خود را بین 

مردم و بازاریان باز کند. 
این برگه آن  اما به طور قطع رد و بدل کردن 
هم میان کارگر و کارفرما در قانون الزاماتی دارد که 
خوب است به آنها توجه کرد. برای مثال در قانون 
منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت 
ُحسن انجام کار از کارگر آنهم توسط کارفرما وجود 
ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ 
تضمین از کارگر نماید. اما این امر بدان معنا نمی 
باشد که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به 
دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید. قانون در این 
منظور حفظ حقوق  به  را  هایی  خصوص حمایت 
کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته 
یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در 
آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود. 
همچنین عبارت بابت تضمین حسن انجام کار باید 
در چک درج شود. قید عبارت بابت تضمین حسن 
انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به 

استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد.

دانستنی های مذهبی

فواید و معجزات بی شمار 
خواندن دعای آیت الکرسی

در  که  است  قرآن  آیات  از  یکي  الکرسي  آیت 
معجزات  از  برخي  اند.  نگاشته  بسیار  آن  عظمت 

بزرگ این آیه شریف در پي مي آید: 
* در کتاب خواص االیات ص1۹ آمده: در روایات 
آمده است: هرکسي بعد از هر نماز واجبي به خواندن 
دنیا نخواهد  از  الکرسي مداومت داشته کند،  آیت 

رفت تا زماني که جایگاه خود را در بهشت ببیند.
* در کتاب امالي از شیخ صدوق علیه الرحمه 
بدانید  اگر  فرمود:  )ع(  علي  امیرالمؤمنین  آمده: 
ارزش  با  و  اهمیت  با  اندازه  چه  الکرسي  آیت 
است در عیچ موقغ آنرا ترک نمي کنید. براي رفع 
الکرسي  آیت  به  خود  مشکالت  بردن  بین  از  و 
اگر گرفتارید،  یا  اگر مشکلي دارید و  ببرید،  پناه 
به روي  این عالم  تمام درهاي  اگر  بیمارید،  اگر 
شما بسته شده است چرا از آیة الکرسي غافلید. 
نتیجه  و  بخوانید  اثر  به  اعتقاد  و  کامل  ایمان  با 

بگیرید کما اینکه خواندن و نتیجه گرفتند.
* در کتاب بحاراالنوار، ج102، ص300آمده: 
حضرت علي )ع( فرمود: »هرکس قبل از طلوع 
خورشید یازده مرتبه سوره توحید، سوره قدر، و 
هر  از  را  مالش  خداوند  بخواند  را  الکرسی  آیة 

زیان و خطري حفظ مي کند.«
که  است  شده  روایت  )ص(  اکرم  پیامبر  از   *
فرمودند: هر کس آیت الکرسی را بعد از هر نماز 
بهشت  به  ورودش  از  مانع  چیزی  بخواند،  واجب 
وقتي  که  این  از  )کنایه  نخواهد شد، مگر مرگ. 
مرگش برسد به بهشت مي رود. البته باید به این 
نکته توجه کرد که صرف تالوت این آیه مالک 
نیست بلکه در مورد کسي است که مراقب اعمالش 
است.( و کسي بر قرائت آن، مواظبت نمی کند، مگر 

آن کس که صدیق و راستگو باشد.
* از امیرالمؤ منین علی )ع( روایت شده است 
اندوهی  و  غم  گاه  هر  )ص(  اکرم  پیامبر  که 
برایش ایجاد مي شد، بعد از خواندن آیة الکرسی 
مسلمانی  می فرمود:  و  می خواند  را  دعا  این 
آن  مگر  بخواند،  بار  سه  را  دعا  این  که  نیست 

که درخواست خود را به دست آورد.
آیت  کس  هر  فرمود:  )ص(  خدا  رسول   *
الکرسي را در هنگام خواب قرائت کند، خدا او را 
و خانه اش و خانه همسایگانش را، ایمن خواهد کرد.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 4 شهرستان
 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک قطعه بند معروف به بند یوسف نره پالک 9 فرعی از 665- اصلی بخش 4 بیرجند واقع در دشت مختاران
 مورد تقاضای بانک صادرات خراسان جنوبی در روز شنبه 96/5/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 

تاریخ انتشار:96/4/22گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت توان افزا خراسان جنوبی موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 301 و شناسه ملی 14004114939

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
ایجاد مرکز به منظور کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از کار و حضور کودکان در خیابان برکودک، خانواده و جامعه

با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  - مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بیرجند

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

متقاضیـان مسکـن
فروش آپارتمان در حال ساخت محدوده شعبانیه با متراژ حدودا 100 متر مفید

 به صورت کامال اقساطی و توافقی

پیش پرداخت: 150/000/000 ریال
پرداخت تقریبا 400/000/000 ریال باقی مانده به صورت اقساطی در 10 قسط به مدت 15 ماه 
هر طبقه 2 واحد - کلیه واحدها شمالی و جنوبی هر بلوک 8 و 9 طبقه - دارای زمین ملکی 

و حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( با دسترسی مستقیم از بلوار
امکان معرفی به بانک جهت دریافت تسهیالت بانکی از 100/000/000 ریال تا سقف500/000/000 ریال 

نیز وجود دارد

قابل توجه پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و مصالح فروشان
آیتم های پیمانکاری از قبیل اجرای خاک گچ - تاسیسات دیوار چینی - نما- کاشی و سرامیک  

ساخت کم درب - فروش و اجرای سنگ پله - آسانسور و کلیه آیتم های ساختمانی دیگر 
به صورت تهاتر واگذار می شود.

تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 09157799279 و 32314818 
ساعات تماس: 8 الی 13 و 17 الی 21

واحدهای فوق با شرایط معاوضه با خودرو نیز قابل خرید و فروش می باشد.
 @ maskansazan32314818  لینک تلگرامی

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

۳۲۴۳۵686-09۳6۵۲۳۷0۱۴ 09۱۵۷06۳۲۲0 - خسروی

100 درصد 

تضمینی
حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
  09159639065 - علـی آبادی 
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چگونه روان صحبت کنیم؟ 

آیا وقتی قصد دارید چیزی را برای دیگران توضیح 
دهید، در بیان روان کلمات مشکل دارید و احساس 
از شما  آیا وقتی   می کنید گفتارتان روان نیست؟ 
می خواهند جلوی دیگران صحبت کنید مضطرب 
و دچار تنش می شوید؟ اگر پاسخ مثبت است آرام 
باشید؛ در مرحله اول شما می توانید با مراجعه به 
یک آسیب شناس گفتار و زبان به یک گفتار روان 
و راحت برسید اما راه حل های ساده ای هم وجود 
دارد که با انجام آن ها میتوانید تا حدی گفتار روانی 

را برای خود به ارمغان آورید.
 1 - آرام و آهسته صحبت کنید. از عجله کردن در 
صحبت کردن خود پرهیز کنید.با شتاب زدگی، انجام 

هرکاری سخت است.
2 - معمولی، طبیعی و آرام نفس بکشید؛ به نحوی که 

موقع صحبت کردن نفس کم نیاورید.
در  آرام  شروع  کنید.  صحبت  به  شروع  آرام   -  3
حین صحبت کردن باعث آرام تر شدن چین های 
صوتی تان خواهد شد. زمانی که اعتماد به نفس 
کافی به دست آوردید، می توانید به آرامی سرعت 

خود را افزایش دهید.
را  برابر دیگران  4 - سعی کنید صحبت کردن در 
تمرین کنید. با کسب تجربه های بیشتری از صحبت 
کردن در محضر عموم به بهبود مهارت های سخنرانی 
کمک  کردنتان  صحبت  شدن  تر  روان  و  آسان  و 

فراوانی خواهید کرد.
5 - به کیفیت و آهنگ صدای خود اهمیت دهید. 
صدایی با فرکانس باال یا تو دماغی ممکن است شمارا 
عصبی یا نامطمئن نشان دهد.اگر از فرکانس درست 

استفاده کنید، ارتباط موثرتری خواهید داشت.

های  بلندی  رفت.شب  کوهی  باالی  به  کوهنوردی 
دید. چیزرانمی  مردهیچ  و  دربرگرفت  راتماما  کوه 

می  باال  کوه  از  که  طور  بود.همان  چیزسیاه  همه 
رفت.چندقدم مانده به قله ی کوه پایش لیز خورد 
و درحالی که به سرعت سقوط می کرد ازکوه پرت 
شد.درحال سقوط فقط لکه های سیاهی رادرمقابل 
مکیده  وحشتناک  احساس  و  دید  می  چشمانش 
را درخود می گرفت  او  قوه جاذبه  به وسیله  شدن 
همچنان سقوط می کرد و درآن لحظات ترس عظیم، 
آمد.. یادش  به  زندگی  بد  و  رویدادهای خوب  همه 

ناگهان احساس کردکه طناب به دور کمرش محکم 
فقط  و  بود  معلق  زمین  و  آسمان  میان  شد.بدنش 
سکون  ی  لحظه  بود.ودراین  داشته  اورانگه  طناب 
برایش چاره ای نماندجزآنکه فریادبکشد«خدایا کمکم 
از آسمان شنیده  کن!«ناگهان صدای پرطنینی که 
می شد: واقعا باور داری که من می توانم تورانجات 
بدهم؟- البته که باوردارم - اگرباورداری طنابی راکه 

به کمرت بسته است پاره کن...یک لحظه سکوت... 
ومردتصمیم گرفت باتمام نیرو به طناب بچسبدگروه 
نجات می گویندکه روزبعدیک کوهنوردیخ زده رامرده 
بودوبادست  آویزان  طناب  یک  از  پیداکرند.بدنش 
یک  بود...واوفقط  گرفته  را  طناب  محکم  هایش 

متراززمین فاصله داشت.

وقتی قدرت انتقام را داری
 “گذشت” باالترین درجه عقل توست

 و “انتقام” اولین نشانه ضعفت

موفقیت زمانی به دست می آید که یک قدم
 جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از نامالیمات و 
سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود
حال من از اقبال تو فرخنده شود

وز غیر تو هر جا سخن آید به میان
خاطر به هزار غم پراگنده شود

به خودتان قول بدهید، هیچوقت 
به امید تغییر دادن کسي 

با او وارد زندگي مشترک نشوید .

حسرت واقعی را آن روزی می خوری. 
که می بینی به اندازه سن و سالت 

زندگی نکرده ای

داشتن یک همسفر خوب می تواند هر سفری را خاطره 
انگیز کند. پس اگر در تعطیالت قصد سفر دارید تا دیر 
نشده به دنبال یک همسفر خوب برای خودتان باشید. 
برای خیلی ها از یک ماه قبل این دغدغه مطرح می شود 
که »تعطیالت کجا بریم؟«. بر عکس این گروه بعضی ها 
هم تا دقیقه نود تردید دارند که اصاًل در تعطیالت به 
سفر بروند یا نروند؟ اما چیزی که هست این است که 
اکثر خانواده ها در تعطیالت سفر می کنند و اکثراَ هم 
ترجیح می دهند که به تنهایی به مسافرت نروند. اما با 

چه کسانی بهتر است به سفر بروید؟
سفر فقط با افراد خوش سفر

حتماً شما هم شنیده اید که می گویند فالنی آدم خوش 
مسافرتی است. به نظر شما آدم های خوش مسافرت 
چه ویژگی هایی دارند؟ نقش شما در همسفر شدن با 
افراد خوش مسافرت چیست؟ به عبارت دیگر شما برای 
انتخاب همسفرانی خوش سفر چه مالک هایی دارید؟  

اینگونه سفرتان را به یاد ماندنی کنید
پیدا کردن یک همسفر خوب کار چندان سختی هم 
نیست. کافی است که اوالً روابط عمومی خوبی داشته 
باشید و ثانیاً زحمت چند کار کوچک را به جان بخرید؛ 

شرایط جیب هایتان را بسنجید
کردن  پیدا  در  مهم  عوامل  از  یکی  اقتصادی  عامل 
که  کسی  با  شما  اگر  چون  است.  مناسب  همسفر 

ثروتمند تر از شما است به سفر بروید، هر چند هم که 
او آدم دست و دلباز و خوش خلقی باشد اما باألخره یک 
جایی طاقت خودتان طاق می شود و ممکن است از 
اینکه نمی توانید لطف او را جبران کنید پیش خودتان 

و یا خانواده تان شرمنده بشوید.
بر عکس این وضعیت هم صادق است یعنی اگر با فردی 
که بی پول است سفر کنید طبیعتاً مجبور خواهید شد 
بخشی از هزینه های او را به عهده بگیرید که این هم 
ممکن است برای شما مقدور نباشد. پس مهم است که 
انتخاب کنید که شرایط  برای همسفر شدن  را  کسی 

جیبش شبیه خودتان باشد! 
ویژگی های رفتاری را در نظر بگیرید

 یکی دیگر از شرایط همسفر خوب این است که از لحاظ 
ویژگی های ُخلقی و روانی تفاوت های عمیقی با شما 
نداشته باشد. برای مثال فرض کنید شما فردی نسبتاً 
درون گرا هستید. حاال اگر با کسی که خیلی برونگرا و 
هیجان طلب است همسفر بشوید به احتمال زیاد وسط 
کنید. جدا  هم  از  را  راهتان  شد  خواهید  مجبور  سفر 
به  که  را  کسی  که  باشید  داشته  دقت  باید  همینطور 
عنوان همسفر انتخاب می کنید تا چه حد روحیه جمعی 
دارد. به این معنی که برای مثال اگر در بین سفر تصمیم 
گرفتید خودتان غذایی فراهم کنید آیا او هم مشارکت 
خواهد کرد یا نه؟ سازگاری و انعطاف پذیر بودن هم یکی 

دیگر از ویژگی های رفتاری است که در انتخاب همسفر 
باید به آن دقت داشته باشید. گذشته از سایر تفاوت های 
فردی، دو ویژگی منفی رفتاری یک همسفر که بدون 
شک می تواند بهترین شرایط سفر را هم به کام شما تلخ 
کند ُغرُغرو بودن و خسیس بودن است. پس به این دو 

نکته هم توجه ویژه ای داشته باشید!
هر چه حرفه ای تر بهتر

 اگر شما کسی را به عنوان همسفر خود انتخاب کنید 
که در سفر حرفه ای تر از شما باشد دو مزیت را برایتان 
به دنبال خواهد داشت: اول اینکه او می تواند سفرتان 
برای  کند  هدایت  زمان  از  بهتر  استفاده  سمت  به  را 
مثال اگر قرار است فقط یک روز در یک شهر اقامت 
داشته باشید، تجربه او به شما کمک می کند تا بتوانید 
در همین مدت کم از مکان های تاریخی- فرهنگی- 

طبیعی بیشتری بازدید کنید. 
تواند  می  مجرب  همسفر  یک  داشتن  اینکه   دوم 
صرفه جویی اقتصادی برای شما به ارمغان بیاورد برای 
به  را  شما  سوغات  خریدن  برای  است  ممکن  مثال 
بازارهایی که قیمت مناسبتری دارند راهنمایی کند و یا 

اقامت گاه های مناسب تری را سراغ داشته باشد.
شوخ طبع و  اهل گفت و گو بودن

به  را  ما  که  است  هایي  ویژگي  از  یکي  طبعي  شوخ 
همسفري خوب تبدیل مي سازد. از آن جایي که در 

خورد،  مي  هم  به  افراد  روزمره  برنامه  مسافرت  طول 
مواقع  از  بیش  غیرمنتظره  اتفاقات  دادن  رخ  احتمال 
عادي است. همسفر بودن با افراد شوخ طبعي که از هر 
اتفاق غیرمنتظره اي داستاني جالب و خوشحال کننده 
لبخند  بارها  و  بارها  مسافرت  طول  در  و  سازند  مي 
از  یکي  کنند،  مي  همسفران  بقیه  چهره  میهمان   را 

شانس ها براي داشتن سفري خوب است.
با  گو  و  گفت  سفر،  بخش  لذت  هاي  فعالیت  از  یکي 
همراهان است. داشتن همسفري که با دقت و عالقه به 
حرف هاي ما گوش مي دهد و با ما همراهي مي کند، 

موهبت بي نظیري است که باید قدرش را دانست.
توانمند بودن و انعطاف پذیر بودن

 این که بدانیم با فردي همسفر هستیم که مي توان 
کرد،  حساب  رویش  مشکالت  و  مسائل  حل  براي 
و  شادي  افزایش  نتیجه  در  و  نگراني  کاهش  موجب 
 امنیت خاطرمان مي شود.افراد انعطاف پذیر از این که
برنامه هایي که براي سفر چیده اند، به هر دلیلي مثل 
شرایط بد آب و هوایي یا ترافیک پیش بیني نشده، به 
هم بخورد ناراحت نمي شوند و با آرامش برنامه دیگري 

را جایگزین مي کنند.
با  آشنایي  و  جدید  غذاهاي  خوردن  از  افراد   این 
فرهنگ ها و آداب نو نه تنها ناراحت نمي شوند، بلکه از 

این موارد استقبال نیز مي کنند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

مگر به آسمان باالی سرشان ننگریسته  اند که چگونه آن را ساخته و زینتش داده  ایم 
و برای آن هیچ گونه شکافتگی نیست. سوره ق. آیه 6 

حدیث روز  

از دروغ کوچک و بزرگ در هر جّدی و شوخی بپرهیزید، زیرا چون کسی دروغ کوچک گفت بر دروغ بزرگ نیز جرئت پیدا می کند.
امام سجاد )ع(

سبک زندگی

چگونه یک همسفر خوب پیدا کنید؟

521
582

8679
2893

9726
1698
6425

146
274

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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152839647

986417523

743526981

578261439

421395876

639748215

264973158

897154362

315682794

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی

فروش یک باب مغازه مواد غذایی 
بازار روز بهشتی    09364782605

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

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

09157213571 - صالحی منش

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09105451077- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

فروش نشاء بادمجان
09364782506 - 09157212359

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912340

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی   09158651167  شهریاری

استـخــدام
مرکز اتیسم توان افزا جهت تکمیل کادر آموزشی - درمانی تعدادی نیرو با شرایط ذیل استخدام می کند.

شرایطساعت کارجنسیتتعدادمدرک تحصیلیسمت

مسئول فنی

کارشناسی ارشد در رشته 
روانشناسی و  

کارشناسی در رشته های 
کاردرمانی و گفتاردرمانی

شیفت صبح زن ، مرد1 نفر
)8 الی 14(

بومی باشد
دانشجو نباشد

ساعات مراجعه:  8 الی 14  مهلت ثبت نام: پایان تیرماه  1396 
 آدرس: خیابان طالقانی - کوچه طالقانی 8- نبش فرعی 8/5 - مرکز توان افزا    تلفن: 32220159

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی ، بازسازی منازل

مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 58

09155610111



تداخل دارویی به معنای تغییر اثر یک دارو در صورت 
تجویز همزمان با داروی دیگر است. تداخالت دارویی 
ناخواسته می تواند به صورت افزایش اثر )بروز سمیت 
دارویی( و یا کاهش کارایی دارو خود را نشان دهد. 
به  وابسته  دارویی،  تداخل  از  ناشی  جانبی  عوارض 
وضعیت بیمار و داروی مورد نظر میباشد. گروه هایی 

که بیش تر در خطر این تداخالت هستند عبارتند از: 
بیمارانی که چندین دارو را همزمان مصرف مینمایند، 
از چند بیماری توام رنج می  سالمندان( که معموال 
وشیردهی،  بارداری  دوران  در  زنان  اطفال،  برند)، 
افراد چاق، بیماران پیوندی، برخی بیماریهای زمینه 
ای مانند بیماریهای قلبی عروقی، اختالل عملکرد 

تنفسی  بیماریهای  صرع،  دیابت،  وکبدی،  کلیوی 
و... که فرد را در معرض خطر بیشتری قرار میدهند. 
های  گروه  در  ویزه  به  افراد  است  الزم  بنابراین 
حساس از مصرف خودسرانه دارو خودداری کنند. 

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 1490  
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تداخالت دارویی را جدی بگیرید ...
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خراسان جنوبی قهرمان مسابقات تیمی زورخانه ای

سکوی  بر   975 امتیاز  با  جنوبی  خراسان  استان  آموزان  دانش  تیم 
نخست بخش تیمی نهمین جشنواره مسابقات ورزشهای زورخانه ای 
کشور ایستاد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تیم های کردستان 
اختتامیه  قرار گرفتند.  ترتیب در رده های دوم و سوم  به  و کرمان 
نهمین جشنواره ورزش های زورخانه ای، کشتی پهلوانی و هنرهای 
فردی دانش آموزان کشور ساعت 16 روز گذشته 21 تیر برگزار شد.

رقابت موتورسواران خراسان جنوبی در مسابقات کشوری

تیم سه نفره موتور سواری ریس استان خراسان جنوبی روز جمعه در 
تهران به مصاف حریفان خود می رود. به گزارش خبرگزاری صدا 
 ،600ccدر کالس قربانزاده  سعید  جنوبی،  خراسان  مرکز  سیما  و 
محسن یعقوبی و مجید ذوالفقاری در کالس 125cc در مسابقات 
موتور ریس قهرمانی کشور رقابت می کنند. ورزشکاران موتور ریس 
آزادی تهران در حال تمرین  اکنون در پیست  خراسان جنوبی هم 

هستند. این مسابقات ساعت 8 صبح جمعه 23 تیر آغاز می شود.

 انتخابی تیم ملی ووشو؛ باخت دور از انتظار قهرمان جهان

ایرنا- رقابت های انتخابی تیم ملی ووشو ایران در دو بخش زنان و مردان 
روز چهارشنبه پیگیری شد و »مریم هاشمی« شکست مرحله نخست 
خود را جبران کرد و »امیر فضلی« قهرمان جهان نیز با باخت دور از 
انتظاری روبرو شد. ووشوکاران کشورمان خود را برای حضور در رقابت 
های قهرمانی جهان که مهرماه در شهر »کازان« روسیه برگزار می شود، 
آماده می کنند. بر این اساس، روز چهارشنبه پیکارهای انتخابی تیم ملی در 
آکادمی ووشو برگزار شد. در حساس ترین مبارزات و در وزن 85 کیلوگرم 
»امیر فضلی« قهرمان جهان در مبارزه حساس با »معین تقوی« که مدال 
طالی آسیا را در کارنامه دارد، شکست خورد. در وزن 70 کیلوگرم بانوان، 
»مریم هاشمی« دارنده سه مدال طالی جهان که در مبارزه نخست 
برابر »زینب مجدی« بازنده بود و در آستانه از دست دادن مسابقات 
جهانی قرار داشت، در مبارزه دوم جبران مافات کرد و به برتری دست 
یافت تا کار برای تعیین نفر برتر این وزن به مبارزه سوم کشیده شود.

 علت لغو دیدار پرسپولیس و استقالل در آلمان مشخص شد

یک مقام آگاه روز چهارشنبه گفت: دیدار دو تیم فوتبال استقالل و 
پرسپولیس در شهر بیله فیلد آلمان به دلیل ناتوانی پلیس آلمان در 
تامین امنیت بازی لغو شد. به گزارش ایرنا، سرخابی های پایتخت قرار 
بود 25 تیر ماه در دیداری تدارکاتی در شهر بیله فیلد آلمان با یکدیگر 
بازی کنند. این مقام آگاه گفت: هماهنگی های الزم برای برگزاری 
این دیدار انجام شده بود و فقط منتظر نظر پلیس آلمان برای برگزاری 
این دیدار بودیم. وی افزود: پلیس آلمان اعالم کرد که قادر به تامین 
امنیت بازی نیست و به همین دلیل انجام این بازی در آلمان لغو شد.

حتما این ویتامین های را 
بعد از ۴۰ سالگی مصرف کنید 

مصرف ویتامین ها در هر سنی ضروری هستند 
یک راه حل این است که ویتامین ها و مواد 
از طریق یک رژیم غذایی  را  مغذی ضروری 
سالم در اختیار بدن قرار بدهیم. غذا در مقایسه با 
قرص ها و مکمل ها، منبع بسیار بهتری برای 

مغذی  مواد  و  ها  ویتامین  به  بدن  نیاز  تامین 
است زیرا بهتر جذب بدن می شوند اما گاهی 
نیز ممکن است که فرد به مکمل نیاز پیدا کند. 
بنابراین بعد از چهل سالگی سعی کنید مصرف 
قرار دهید:  برنامه خود  در  را  ها  ویتامین  این 
)برای عملکرد طبیعی خون  ویتامین ب12 
ویتامین  کلسیم،  است.(،  ضروری  مغز  و 
دی، منیزیم، پتاسیم، امگا3 ، پروبیوتیک ها.

برای ثابت نگه داشتن قند خون
این ماده غذایی را بخورید 

در  و  ایرانی  غذایی سنتی  مواد  از  یکی  بلغور 
عین حال مغّذی و بسیار ارزشمند است، برای 
کاهش قند خون بارداری می توان بلغور را در 
بارداری گنجاند. دو نوع  برنامه غذایی دوران 
بلغور موجود است؛ بلغوری که از گندم با پوست 

تهیه می شود و بلغوری که با گندم سفید کرده و 
بدون پوست، فراوری می شود؛ بلغور مفید همان 
بلغور  با پوست است. نشاسته ای که در  بلغور 
وجود دارد خیلی آهسته تر از گلوکز و به تدریج 
در جریان هضم بصورت قند قابل جذب درآمده 
و وارد گردش خون می شود که این کار باعث 
ثابت نگهداشتن سطح قند خون شده و  برای 
اشخاص مبتال به دیابت نیز خیلی مهم است.

دردسر سرقت در کنتور برای سارق سابقه دار

سارق سابقه دار به اتهام سرقت درهای چدنی کنتور با رای دادگاه به تحمل 13 ماه حبس و 40 ضربه 
شالق محکوم شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس بر اساس پرونده رسیدگی شده  ماموران 
انتظامی هنگام گشت زنی در یکی از خیابان های اصلی شمال شهر بیرجند با فردی مواجه شدند که 
یک گونی بر پشت داشت و با مشاهده ماموران سرعت خود را زیاد کرد  که حرکات پر استرس این فرد 
شک ماموران را افزایش داد  و نامبرده را مورد بازجویی قرار دادند. ابتدا فرد مظنون با نامی جعلی خود را  
معرفی می کند که ماموران وقتی از وی درخواست کارت شناسایی می کنند پس از  ارائه کارت هویت 
اصلی وی  فاش می شود. فرد مظنون در همان ابتدا در مقابل ماموران به سرقت سه در چدنی فاضالب 
اعتراف می کند و هدف از این سرقت ها را تامین هزینه مواد مخدر خود  عنوان می کند. قاضی پرونده 
با قرائت بخشی از کیفرخواست صادره اتهام سرقت را به متهم تفهیم کرد که متهم 54 ساله سابقه 
دار در دفاع از خود گفت: من سرقت را فقط برای تامین هزینه مواد انجام دادم و سخت پشیمانم. 
در پایان تیموری تصریح کرد: متهم به تحمل 13 ماه حبس و 40 ضربه شالق محکوم شده است.

خانمی که تصویر وی در فضای مجازی
 در حال آتش زدن قرآن بود، دستگیر شد 

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با هوشیاری 
که  خانمی  تهران  استان  دادگستری  حفاظت  عوامل 
تصویر وی در فضای مجازی در حال آتش زدن اوراق 
از مجتمع های  یکی  به  ورود  در حین  بود  قرآن کریم 
جم  جام  گزارش  به  شد.  بازداشت  و  شناسایی  قضایی 
خانم  این  تصویر  افزود:  اسماعیلی  غالمحسین  آنالین، 
که در شبکه های مجازی در حال آتش زدن اوراق قرآن 
حفاظت  عوامل  هوشیاری  با  است  شده  منتشر  کریم 
دادگستری تهران در حین ورود به یکی از مجتمع های 
قضایی شناسایی و در نهایت با دستور قضایی بازداشت شد.

 سارق ۳۰۰ خودرو سرانجام دستگیر شد 

 عامل دستبرد به 300 خودرو در باالخره دستگیر شد. سردار بهمن امیری مقدم فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی گفت: از چند هفته قبل گزارش سرقت های سریالی وسایل داخل خودرو های سواری به 
فوریت های پلیسی 110 اعالم شد. امیری مقدم افزود: با توجه به اهمیت موضوع دستورات الزم برای 
بررسی سریع این سرقت ها صادر و پلیس مشهد ماموریت یافت موضوع این سرقت ها را به طور ویژه 
پیگیری کند. فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: ماموران کالنتری سیدی مشهد در این عملیات ضربتی 
با هدایت سرهنگ بوستانی، فرمانده انتظامی مشهد و پس از چندین ساعت کنترل و مراقبت های پوششی 
توانستند متهم مورد نظر که همچون سایه ای در تاریکی حرکت می کرد در حال ارتکاب سرقت دستگیر 
کنند. سردار امیری مقدم اظهار داشت: جوان 23 ساله در تحقیقات اولیه پرونده اعتراف کرد به کریستال 
اعتیاد دارد و در پاتوق معتادان ولگرد سر می کند و در این مدت به خاطر تامین هزینه های مواد مخدر دست 
به سرقت وسایل داخل خودرو های سواری زده است. این متهم دو همدست دیگر خود که در بعضی از 
سرقت ها او را همراهی می کردند را نیز به پلیس معرفی کرده که پلیس این دو جوان را نیز دستگیرکرد.

کوتاه از سالمتی
اين چای ها را ننوشید:

چای سرد )سنگ کلیه(
چای بسیار غلیظ )کم خونی(

چای داغ و سوزان )سرطان مری(
چای پیش از صبحانه )سوءهاضمه(

چای بالفاصله بعد از غذا )کم خونی(

داده نما: آوای خراسان جنوبی

مصرف تن ماهی بیش از 2 بار در هفته 
می تواند باعث مرگ شود!

گوشت ماهي تن داراي جیوه است، این ماده سمي مي تواند 
عملکرد عادي اعضاي داخلي را مختل و باعث سرطان و یا 

حتي باعث مرگ انسان شود.

هرگز خرما را همراه چای نخوريد ! 
مصرف خرما همراه چای باعث باال رفتن قند خون می شود و 
انرژی آن به دلیل مخلوط شدن با آب جوش جذب بدن نمی شود!

بهترین همراه چای، میوهای خشک هستند.

یک لیمو را برش دهید و به مدت 1 ساعت در آب قرار دهید. آب و لیمو را باهم 
بخورید تا هم از گرمازدگی رهایی یابید و هم الغر شوید.

قبل از ورزش قهوه مصرف کنید:
افزایش اکسیژن رسانی

کاهش درد و تقویت حافظه
افزایش استقامت

محافظت ماهیچه ای
باال رفتن سوخت و ساز

موخوره نشانه خلط سودا است
ولی درمان شدنی است!

اگر چند شب قبل خواب تا صبح موهای سر خود را با 
روغن کرچک یا روغن زیتون خوب چرب کنید و کاله 

به سر بزارید تا صبح موخوره حتماً درمان می شود.

7 بیماری با 7 میوه
پوکي استخوان: کشمش

خستگي مفرط: خرما
نقرس : گیالس خشک

فشارخون باال: زردآلو خشک
عفونت مثانه: زغال اخته خشک

یبوست: آلو خشک و کم خوني هم انجیر خشک

۳11۰۴

قابل توجه مالکین محترم
موسسه فرهنگی  - آموزشی مکتب القرآن الکریم 

نمایندگی خراسان جنوبی درنظر دارد جهت تامین فضای آموزشی 
پیش دبستانی برای سال تحصیلی 97-96 در سطح شهرستان 
بیرجند  ترجیحا خیابان های معلم، پاسداران، مدرس، توحید، 
طالقانی، بلوار شعبانیه و منطقه مهرشهر در صورت تایید اداره 

نوسازی مدارس اجاره نماید. مالکین محترم متقاضی جهت انعقاد 

قرارداد اجاره می توانند

با شماره های 32326594 و 32326745 در ساعات اداری 
به جز پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12 و 09155617461 

09153618932 تماس حاصل نمایند. 
محمد ابراهیم دیانی

نماینده مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی

قابل توجه خیرین و مالکین محترم بیرجند
موسسه فرهنگی قرآن و عترت سفینه النجاه بیرجند

  در راستای گسترش و ترویج فعالیت های فرهنگی و قرآنی
 به یک قطعه زمین به متراژ حدود 2000 متر مربع جهت 

ساختمان آموزشی نیاز دارد. از عالقه مندان به این امر خیر تقاضا 
می شود در صورت تمایل به مشارکت در این امر خداپسندانه

 ما را یاری نمایند.

تلفن: 32326745 -09155617461

محمد ابراهیم دیانی
نماینده مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی

 و مدیرعامل موسسه قرآن و عترت سفینه النجاه بیرجند

 @ cinemaferdosi کانال خبری تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand   اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنـگ عنبـــر 2 

شروع 
سانس

14:1516:1520:1521:45             18:15        

ویالیی ها  مادر قلب اتمی

تـاالر و رستـوران سیمـرغ 
آماده پذیرایي از جلسات عروسي و مهماني شما مي باشد

ورودي رایگان        هزینه پذیرایي رایگان
نهار و شام همه روزه 11ظهرتا11شب / ظرفیت 700نفر
معلم 36/1 جنب باشگاه مالک اشتر 09158609661   

تلفن رزو : 32444048  
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ادامه وزش باد همراه با گرد و خاک تا روز جمعه در خراسان جنوبی

ایرنا -رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی تا 
روز جمعه وزش تند باد و در برخی نقاط وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک در استان ادامه دارد. برهانی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری 
نقشه ها نشان می دهد، روز جمعه شرایط جوی نسبتاً آرام خواهد بود و تا پایان هفته افزایش موقت ابر در برخی ساعت ها دور از انتظار نیست 

معاون رئیس جمهور در امور زنان
  وارد بیرجند شد

و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  غالمی-معاون 
مورد  و  شد  بیرجند  فرودگاه  وارد  دیروز  خانواده، 
استقبال استاندار و تني چند از مسئولین استان قرار 

گرفت.شهیندخت موالوردي در این سفر دو روزه 
به خراسان جنوبي ضمن حضور در گلزار شهداي 
اداي احترام به مقام شامخ شهیدان، در  بیرجند و 
مراسم تقدیر از صنعتگران برتر استان به مناسبت 

روز صنعت و معدن شرکت خواهد کرد.

تذکر مجمع نمایندگان  استان به وزیر 
کشور در پی عزل های خارج از ضابطه 

خراسان جنوبی  نمایندگان  مقدم-مجمع  دادرس 
از  خارج  و  گسترده  عزل های  با  رابطه  در  امروز 
ضابطه در نظام اداری استان خراسان جنوبی به وزیر 
کشور تذکر کتبی داد.در متن تذکر مجمع نمایندگان 
مردم خراسان جنوبی به وزیر کشور آمده است: بعد 
از انتخابات عزل های گسترده و بی ضابطه گسترده 
هدفمند  به طور  و  خراسان جنوبی  اداری  نظام  در 
اتفاق می افتد و به نظر می رسد این کار در چارچوب 
انتقام گیری سیاسی بعد از انتخابات  انجام شود.این 
امر خصوصاً در آموزش و پرورش و جهادکشاورزی 
و استانداری نمود بیشتری دارد و البته محور این کار 
استانداری خراسان جنوبی است به گونه ای که حتی 
بی طرفی  جرم  به  نیز  انتخابات  در  بی طرف  افراد 
از  دیگری  قسمت  می شوند.در  عزل  مناصب  از 
این تذکر آمده است: این نوع رفتار خالف نظرات 
ریاست جمهور و خالف شعار شایسته ساالری است 

و یقیناً به فایده دولت نخواهد بود.

کمترین آمار نزاع کشور در استان؛
اهل دعوا نیستیم

استان  قانونی  پزشکی  کل  امیرآبادیزاده-مدیر 
خراسان جنوبی خبر داد: براساس آمار نهایی اعالم 
کل  میزان   ، کشور  کل  در   1395 سال  در  شده 
معاینات بالینی انجام شده در خراسان جنوبی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 5/2 درصد افزایش داشته 
است. جعفرزاده عنوان کرد: این در حالی است که 
درصد رشد مراجعات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی استان در سال 1395 نسبت به سال قبل به 
میزان 9/3 درصد رشد نشان می دهد. در عین حال 
مقایسه آمار این استان در کل کشور بیانگر کمترین 
میزان مراجعه بابت نزاع در این استان در کل کشور 
می باشد. متاسفانه در حوزه آمار مصدومین ناشی از 
حوادث رانندگی در سال 1395 در خراسان جنوبی، 
شاهد رشد 7/6 درصد نسبت به سال قبل می باشیم.
وی در ادامه افزود: در سال 1395 در استان، 226 
مورد مصدوم ناشی ازحادثه کار به مراکز پزشکی 
قانونی معرفی شده اند که نسبت به آمار سال قبل 

شاهد رشد 1/14 درصد می باشیم. 

برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی 
در قالب طرح اوقات فراغت 

آمادگی  اعالم  از  دستی  صنایع  معاون  کاری- 
هنرمندان خانه صنایع دستی بیرجند،باغ رحیم آباد  
برای آموزش رشته های صنایع دستی در قالب طرح 
اوقات فراغت دانش آموزان خبر داد.عباس زاده با 
شهروندان  فراغت  اوقات  برای  ها  برنامه  تشریح 
صنایع  آموزش  های  کارگاه  کرد:  بیان  بیرجندی 
همکاری  با  فراغت  اوقات  طرح  قالب  در  دستی 
هنرمندان خانه صنایع دستی در این برگزار می شود. 

خراسان جنوبی جزو ۱۰ استان برتر 
مسکن مهر کشور

با  استان  وشهرسازی  راه  امیرآبادیزاده-مدیرکل 
برتر  استان   1۰ جزو  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان 
کشور درحوزه اجرای مسکن مهر است که کمترین 
را داشته است،  این بخش  معضالت اجتماعی در 
افزود: اداره کل راه و شهرسازی از سال ۸7 تاکنون 
شش میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان یارانه در اختیار 
شرکت های خدمات رسان شامل آب و برق و گاز 
قرار داده و بیش از 6۰ درصد احداث مسکن های مهر 
در استان توسط تعاونی ها به سرانجام رسیده است.
جعفری افزود: درمجموع 3۰هزار و 744 واحد مسکن 
مهر دردست ساخت داشته ایم که 29 هزار و 444 
واحد آن افتتاح شده و 1۸23 واحد باقی مانده است 
که 1625 واحد آن به شهرهای با جمعیت باالی 25 
هزار نفر و 19۸ واحد نیز شهرهای با جمعیت کمتر 
پایان  تا  از 15 هزار نفر اختصاص دارد.وی گفت: 
شهریور امسال تمام واحدهای باقی مانده دراستان را 
تحویل داده وپرونده مسکن مهر استان بسته شود.

۲۱۰۰ کنتور هوشمند طرح فهام 
در استان نصب شد 

تسنیم-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کنتور  یکصد  و  هزار  دو  نصب  از  خراسان جنوبی 
و  دیماندی  مشترکان  برای  فهام  طرح  هوشمند 

چاه های کشاورزی خراسان جنوبی خبر داد. 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

لزوم توجه تامین اجتماعی ویژه 
به روستائیان و محرومان

تامین  سازمان  گفت:  فقیه  ولی  غالمی-نماینده 
توجه  روستائیان  و  محرومین  به  باید  اجتماعی 
به  نسبت  را  آنها  و  باشد  داشته  ویژه  نگاه  و 
دیدار  در  ا...عبادی  آیت   ، کند.  آگاه  حقوق شان 
اجتماعی  تامین  کارکنان  از  جمعی  و  مسئوالن 

با اشاره به اینکه بهترین عبادت، خدمت به مردم 
است، اظهار کرد: جامعه با پشتیبان قوی داشتن 
امنیت  تواند احساس  از جهت های مختلف می 
اینکه گاهی مشاهده می شود  بیان  با  کند. وی 
رفتن  برای  بیرجند  شهر  شمال  از  فرد  یک  که 
به تامین اجتماعی و استفاده از امکانات درمانی 
مراکز درمانی این سازمان باید مبلغ زیادی هزینه 
مردم  از  برخی  برای  این  که  بدهد  آمد  و  رفت 
افزود:  است،  سخت  مالی  مشکالت  به  توجه  با 
تامین اجتماعی امکاناتی را فراهم کند که مردم 
شمال شهر بیرجند هم بتوانند به راحتی خود را به 

مراکز درمانی این سازمان برسانند.

صنایع دستی راهکاری مناسب برای 
جایگزین کردن اشتغال در روستاهاست

اینکه  بیان  با  بیرجند  غالمی-فرماندار شهرستان 
در  نیازها  مهم ترین  از  یکی  پرسرعت  اینترنت 
جوانان  اشتغال  برای  زیرساخت  جزو  و  روستاها 
است گفت: صنایع دستی راهکاری مناسب برای 
جایگزین کردن اشتغال در روستاها است.ناصری 

فرماندار بیرجند به توجه ویژه دولت تدبیر و امید 
به حل مشکالت روستائیان اشاره کرد و افزود : 
دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی را در راستای حل 
و تالش  داده  انجام  روستاها  توسعه  و  مشکالت 
میکند با کارهای زیربنایی به توسعه روستاها کمک 
کند.فرماندار بیرجند در ادامه از اعطای تسهیالت 
بانرخ  تومان  میلیون   2۰ مبلغ  به  الحسنه  قرض 
بهره 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله برای ساخت و 
مقاوم سازی مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن 
خبر داد و افزود : مددجویان کمیته امداد که تعداد 
نیز  باشند  باالتر  و  نفر  دو  آنها  خانواده  اعضای 
میتوانند در راستای مقاوم سازی و بهسازی مسکن 
روستایی از حداقل 15 میلیون تومان وام بالعوض 
قنوات،  الیروبی  و  گذاری  شوند.کول  مند  بهره 
، مشکل آب  معابر  و اصالح  اجرای طرح هادی 
شرب، تقویت آنتن دهی موبایل و آسفالت ورودی 
روستاها  این  مشکالت  مهمترین  جمله  از  روستا 
بود که توسط دهیار و نمایندگان مردم مطرح شد 
ارائه  را  پاسخ های الزم  نیز  مربوطه  مسئولین  و 
نمودند و فرماندار بیرجند برحل مشکالت مطرح 

شده تاکید کرد و خواستار پیگیری مسئوالن شد

توزیع۱۲ میلیون لیتر مواد سوختی
 در استان از ابتدای امسال 

روستایی  تعاون  سازمان  امیرآبادیزاده-مدیر 
لیتر  12میلیون  به  نزدیک  گفت  جنوبی  خراسان 
روستایی  تعاون  شبکه  توسط  سوختی  مواد  انواع 
در3ماهه اول  امسال در استان توزیع شده است.

شبکه  وظایف  از  افزود:یکی  اسفندیاری  محسن 
سوختی  مواد  توزیع  عاملیت  روستایی،  تعاونیهای 
بین روستائیان و کشاورزان است.که در این راستا 
 344 با  جنوبی  خراسان  روستایی  تعاون  شبکه 
فروشندگی فعال مواد سوختی،در روستاهای استان 
توسط عامالن توزیع مواد سوختی،انجام می شود

ضبط  و کشف دومین محموله قاچاق 
»عروس هلندی« و »فنچ« در بیرجند

کاری -حامل 6۰قطعه عروس هلندی و 25 قطعه 
فنچ قاچاق در شهرستان بیرجند در دام قانون گرفتار 
گفت:  استان  زیست  محیط  حفاظت  شد.مدیرکل 
قاچاق  فنچ  و 25 قطعه  6۰قطعه عروس هلندی 
توسط ماموران پاسگاه انتظامی علی آباد در بیرجند 
کشف و ضبط شد. آرامنش افزود: در این رابطه یک 
نفر متخلف به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد.

اجرای ۱۰۲ کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع گاز

تسنیم-مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: 
به منظور توسعه شبکه گازرسانی و پوشش جامع 
تاکنون  استان  روستایی  و  مناطق مختلف شهری 
بیش از چهار هزار و 4۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و 
توزیع در استان اجرا شده که از این مقدار بیش از 
2 هزار و 3۰۰  کیلومتر آن متعلق به شبکه تغذیه 
و توزیع شهری است .دشتی پیش بینی کرد: شهر 
طبس  و  زیرکوه  شهرستان  روستای   15 و  زهان 
شهرستان  روستاهای  از  تعدادی  و  گزیک  مسینا، 
درمیان تا پایان امسال از گاز طبیعی بهره مند شوند.
توزیع  و  تغذیه  شبکه  کیلومتر   25۰ افزود:  وی 
که  است  اجرا  دست  در  استان  در  جدید  شهری 
اتمام آن 6 درصد به جمعیت شهری بهره مند  با 
شد. خواهد  افزوده  استان  در  طبیعی  گاز  نعمت  از 
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عک مسئوالن به توانمندی و اشتغال در روستاها توجه کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری خراسان جنوبی گفت: توانمندی و 
اشتغال در مناطق روستایی باید مورد توجه تمام 
دستگاه، سازمان ها و گروه های مردم نهاد قرار 
گیرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، 
راهبردی  ستاد  در  سرفرازی  عصمت  بی بی 
خراسان  استان  مقاومتی  اقتصاد  مدیریت  و 
جنوبی با بیان اینکه تاکنون مسائل و مشکالت 
با  کشاورزی  و  صنعتی  تولیدی،  واحدهای 
است  شده  بررسی  متعدد  جلسات  برگزاری 
استان  اشتغال  کارگروه  اظهار کرد: همچنین 
نیز از ابتدای امسال طرح های متعددی را که 
می کند. دنبال  داشته  جاری  سال  در  دولت 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در استان 
در بحث  متعددی  خراسان جنوبی مشکالت 
آب و خاک وجود دارد و با رفتارهای غیرمعقول 
نمی توان با این مشکالت برخورد کرد.سرفرازی 
با بیان اینکه در این راستا شرکت های دانش 
بنیان می تواند کمک کنند تصریح کرد: بنابراین 
باید ایده ها به سمت تجاری سازی پیش برود و 
این امر از رسالت های  پارک علم و فناوری 
است.وی با بیان اینکه در زمینه شرکت های 
دانش بنیان همه باید با جدیت ورود پیدا کنیم 
خاطرنشان کرد: بحث کارآفرینی نیز باید مورد 

توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: در حوزه 
صنایع نیز بسیاری از صنعت ها در ابتدای راه 
نگرفتن  نظر  در  امر  این  علت  که  می لنگند 

در  کرد:  اظهار  است.سرفرازی  جوانب  تمامی 
این راستا برقراری پیوند بین شرکت های دانش 
می تواند  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  بنیان، 

اتفاقات خوبی را در استان به وجود آورد.وی با 
بیان اینکه دستگاه های اجرایی موفق به تحقق 
پروژه های  اهداف  و  تعهدات  درصدی   95
این  در  افزود:  شدند  استان  مقاومتی  اقتصاد 
راستا بسیاری از دغدغه های موجود در استان 
با تحقق اهداف سند اقتصاد مقاومتی برطرف 
شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استانداری  منابع 
اینکه امسال اهداف برش استانی سند اقتصاد 
گفت:  می شود  محقق  خراسان  در  مقاومتی 
بحث اقتصاد مقاومتی بسیار گسترده و نیازمند 

تالش و کوشش تمام بخش های نظام است.

 ۱۵۰۰ گذاری  سرمایه  بینی  پیش 
میلیارد تومانی در خراسان جنوبی

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
امسال  بینی  پیش  گفت:  جنوبی  خراسان 
انجام یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان سرمایه 
ایجاد اشتغال برای دو هزار  با  گذاری جدید 

نفر در بخش صنعت و معدن است.به گزارش 
خبرنگار مهر، داوود شهرکی نیز در این جلسه  
با اشاره به اجرای طرح رونق تولید در سال 

گذشته، اظهار کرد:  هدف گذاری این طرح 
فعال سازی 253 واحدهای تولیدی استان بود 
که در همین راستا تعداد 3۰2 واحد موفق به 
دریافت تسهیالت شدند.وی با بیان اینکه در 
تکمیل طرح های صنعتی  در سامانه بهین 
بیان  بود،  طرح  استان 42  تعهد  میزان  یاب 
به  طرح   33 تاکنون  نیز  تعداد  این  از  کرد: 
بهره برداری رسیده و مابقی طرح ها توجیه 
حمایت  اولویت  در  و  نداشت  برداری  بهره 
نبود.شهرکی با بیان اینکه دلیل عدم تحقق 
تحوالتی  و  تغییر  پروژه  این  درصدی   1۰۰
بود که در پروژه اتفاق افتاد و پیمانکار پروژه 
متخصص نبود، عنوان داشت: در حال حاضر 
پیمانکار تغییر کرد و فاز اول امسال و فوالد 
قاین در سال 97 به بهره برداری می رسد.
کک  پروژه  از  بردای  بهره  از  همچنین  وی 
طبس در سال جاری خبر داد و گفت: یکی 
دیگر از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در 
بخش صنعت و معدن بهره برداری از کک 

طبس بود که هم اکنون این پروژه تکمیل و 
آماده بهره برداری بوده و در مرداد ماه با سفر 

مقامات کشوری افتتاح خواهد شد.

چاه های  درصد  بر ۸۵  حجمی  کنتور 
استان نصب شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  گفت: در ۸5 
درصد چاه های کنتور حجمی نصب شده است. 
امامی با اشاره به برنامه های اقتصاد مقاومتی 
تصریح کرد: در این راستا سال گذشته باید سد 
سیاهو آبگیری می شد اما امسال سد کامل و 
آماده آبگیری است. امامی اظهار داشت: یکی 
دیگر از برنامه ها تعیین تکلیف چاه های فاقد 
پروانه در سال گذشته بوده که در این راستا 
پیش بینی مسدود کردن 4۰ حلقه چاه در سال 
گذشته بود که با همکاری خوب دستگاه های 
قضایی تاکنون 76 حلقه چاه فاقد پروانه مسدود 
و پر شده است.مدیرکل راه و شهرسازی نیز در 
این جلسه اظهار کرد: سال گذشته 16 پروژه 
در حوزه اقتصاد مقاومتی برای اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان جنوبی تعریف شده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد یک پروژه مربوط 
به بافت فرسوده بوده است که به طور کامل 
به  مربوط  پروژه  این  افزود:  است  شده  اجرا 
بازآفرینی محور بهارستان-چهاردرخت به طول 

75۰ متر بود که به صورت کامل محقق شد.

۹۵ درصدی برنامه های اقتصاد مقاومتی 
در خراسان جنوبی محقق شد

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 

استان خراسان جنوبی از تحقق 95 درصدی 
سال  در  استان  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های 
گذشته خبر داد و گفت: باید از ظرفیت های 
اقتصاد  طرح های  واگذاری  برای  مختلف 
کرد.محمدهادی  استفاده  استان  در  مقاومتی 
کرد:دستگاه های  اظهار  جلسه  این  در  آرین 
در  که  پیش بینی های  از  بسیاری  در  اجرایی 
بود  شده  مشخص  آنان  برای  استانی  برش 
آینده  هفته  اینکه  بیان  با  رفتند.وی  فراتر 
برش استانی سند راهبردی اقتصاد مقاومتی 
این  در  افزود:  می شود  ارائه  و  تدوین  استان 
راستا دستگاه های اجرایی باید برنامه های خود 
را به دبیرخانه ارسال کنند.سرپرست سازمان 
با  جنوبی  خراسان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
اشاره به اینکه سال گذشته 12۰ برنامه برای 
تعریف  اقتصاد  اجرایی در حوزه  دستگاه های 
از  شد بیان کرد: در این راستا تاکنون بیش 
95 درصد برنامه ها تحقق یافته است.آرین با 
بیان اینکه واگذاری طرح ها و پروژه ها مورد 
تصریح  است  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  تاکید 
تفاوت  نیز  اجرایی  دستورالعمل  امسال  کرد: 
دارد.وی خاطرنشان کرد: در گذشته کارگروه 
اکنون  اما  بود  اجرایی  ساماندهی در دستگاه 
تمام این کارگروه ها با مسئولیت خود مدیران 
سازمان  سرپرست  است.  اجرایی  دستگاه 
مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی یادآور 
شد: امسال قرار است یک سامانه مدون برای 
بتوانیم  این طریق  از  تا  باشیم  داشته  استان 
به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه های 

اقتصاد مقاومتی دستگاه ها را دریافت کنیم.

مدیریت  کارگروه  جلسه  اولین  قاسمی- 
در  گذشته  روز  بیرجند  شهرستان  پسماند 
سالن فرمانداری برگزار شد. در این کارگروه 
اندک  آن خیلی  در  اعضای حاضر  تعداد  که 
بودند 3 دستور کار مورد بررسی قرار گرفت. 
این دستور کارها شامل طرح جامع مدیریت 
سازمان  ایجاد  عدم  دالیل  بررسی  پسماند، 
مدیرت پسماند بیرجند در شهرداری با وجود 
و  است  شده  آن  به  که  فراوانی  تأکیدهای 
بررسی مدیریت پسماند رستوران ها و مجتمع 

های خدماتی بین راهی  بود.
سرگردانی ۱۰ ساله

 طرح جامع مدیریت پسماند
»اله پور«، معاون فنی اداره کل محیط زیست 
مدیریت  جامع  طرح  بررسی  مورد  در  استان 
پسماند اظهار کرد باید موضوع به روز رسانی 

جمع آوری پسماند در شهرداری  انجام شود. 
شهری  خدمات  معاون  باره  همین  در 
حدود  که  کرد  عنوان  انیز  بیرجند  شهرداری 
1۰ سال از مطرح شدن طرح جامع مدیریت 
از طرف شهرداری  پسماند می گذرد و قبال 
برخی  و  بیرجند  در  مشاور  توسط  مطالعاتی 
انجام  مشارکتی  شیوه  به  اطراف  روستاهای 
قسمت  ولی  داد:  ادامه  »خانزاد«  است.  شده 

نیاز به مطالعات بیشتری داشت  جمعیت آن 
از آنجا که  انجام می شد و  باید  و اصالحیه 
شده  پرداخت  مشاور  به  وکمال(  )تمام  پول 
بود دیگر حاضر به ادامه کار نشد و درخواست 
طرح  این  دلیل  همین  به  کرد،  دیگری  قرار 
تاکنون ناتمام مانده است. وی افزود: در طرح 
مطالعاتی که قبال انجام شد بیرجند  خوسف و 
سربیشه  مد نظربوده اند و  مشارکتی هزینه 
بخواهید  اگر  و  است  پرداخت شده  آن  های 
شهرستان دیگری را اضافه کنید باید بودجه 
را را هم در نظر بگیرید.»آرامنش«، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان و دبیر کارگروه 
مدیریت پسماند بیرجند در باره این دستور کار 
عنوان کرد که شهرداری حتما باید مطالعات 
الزم برای مدیریت پسماند را انجام دهد و هر 
بازنگری مطالعاتی که می خواهند با سرعت 
بیشتری به اتمام برساند. وی تأکید کرد که این 
مطالعات باید بعد از بررسی به تأیید کمیته و 
کارگروه پسماند استان برسد و در آنجا تصویب 

شود و بعد پول به مشاوران پرداخت شود.
اشتغال روزانه ۱۰۰ نفر از زباله

پور« در مورد دستور کار دوم که عدم  »اله 
تشکیل سازمان مدیریت پسماند در شهرداری 
بود، تأکید کرد که با توجه به اینکه بیرجند 

 2۰۰ باالی  جمعیت  وبا  است  استان  مرکز 
هزار نفری  تولید پسماند آن هم زیاد است، 
وی  گفته  به  شود.  زیادی  توجه  باید  آن  به 
در این سطح کار شهرداری توانایی تفکیک 
آن از مبدأ، تشدید پدیده زباله گردی، آموزش 
مدیریت پسماند را ندارد و به همین دلیل در 
سازمانی  تشکیالت  که  شد  تأیید  کارگروه 
شود.  ایجاد  شهرداری  در  پسماند  مدیریت 
به گفتۀ وی حدود 12۰ تن زباله روزانه جمع 
و  رود  می  دفن  محل  به  و  شود  می  آوری 
انجام  تاکنون  بنیادی  کار  هیچگونه  عمال 
زیست  محیط  اداره  فنی  معان  است.  نشده 
تشدید معضل زباله گردی را هم عدم مدیریت 
پسماند دانست و اظهار کرد که امیدواریم با 
این  به  دادن  اهمیت  و  این سازمان  تشکبل 
موضوع حتی این مسئله کاهش و رفع شود. 
»اله پور« با اظهار تأسف گفت: اکنون حدود 
1۰۰ نفر روزانه از همین زباله ها نان خانواده 
خود را در می آورند ولی این کارباعث انتشار 
بیماری ها و آلودگی می شود و یک پدیده 

اجتماعی، فرهنگی می باشد.
پول بدهید تا کار کنیم/ زباله گردها را 

محیط زیست جمع آوری کند
 یا شهرداری؟

»نیک« عضو شورای شهر هم با عصبانیت در 
این باره عنوان کرد که ما بودجه الزم برای 
چون  نداریم  حوزه  این  در  سازمانی  تشکیل 
تشکیل آن برابر است با اضافه کردن پرسنل 
که از عهده تأمین حقوق همین کارمندهای 
نیروهای  به  برسد  چه  آییم  برنمی  خودمان 
تأکید  وی  بگیریم.  بخواهیم  که  جدیدی 
اقتصادی  توجیه  هیچگونه  کار  این  که  کرد 
برای ما ندارد و  نمی توانیم ان را انجام دهیم 
ولی اداره آن تشکیل شده است اما  اگر کار 
دیگری بخواهید که ما انجام دهیم باید بودجه 
را شما تأمین کنید.  وقتی کف دستی  مو ندارد 
را از کجا بیاوریم که هزینه و بودجه الزم برای 
تشکیل سازمان و حقوق پرسنل آن را بدهیم 
. نیک تأکید کرد که ما بهترین خدمات را در 
شهدرای انجام می هیم مانند مکانیزه کردن 
جمع آوری زباله ها که در نوع خود در بین 
شهرهای دیگر تک است. وی در مورد زباله 
گردها هم با تحکم گفت: که اکثرا افغانستانی 
هستند و محیط زیست جلوی آن ها را بگیرد 
تا این کار را نکنند.  »اله پور«  درپاسخ عنوان 
ها  زباله  آوری  جمع  متولی  شهرداری  کرد 
این ماجرا توجه خاصی کند  به  باید  است و 

و اصال وظیفه محیط زیست نیست. 

جایگاه الزم به مدیریت پسماندها
 در شهرداری داده شود 

مدیرکل حفاظت محیط زیست هم در این  زمینه 
خاطر نشان کرد که شهرداری در خدمات شهری 
واقعا خوب عمل کرده اند ولی مسئله اینجا است 
که به پسماندها چندان اهممیت نمی دهند و 
جایگاه الزم برای توجه به آن در نظر گرفته 
درباره  زیست  محیط  فنی  است.معاون  نشده 
دستور کار سوم هم که در مورد پسماندهای بین 
راهی رستوران ها بود بیان کرد: اداره راهداری و 
حمل و نقل در این زمینه باید همکاری الزم 
با بخشداری ها را داشته باشند و نظارت کافی 
براین رستوران ها انجام شود. که موسوی معاون 
اداره  راهداری و حمل و نقل بیرجند اظهار کرد 
که همکاری و نظارت را خواهیم داشت که این 
رستوران و و مجتمع ها زباله های خود را تفکیک 
و   فنی  معاون  کنند.»رونقی«  آوری  جمع  و 
عمرانی فرماند اری بیرجد در پایان اظهار کرد که 
تمام این موارد جمع آوری می شود و درخواست 
های خود را تمام اعضا مکتوب اعالم کنند تا در 
کارگروه استان مطرح و حل شود.به گفتۀ وی 
وظایف شورا جمع آوری زباله ها است و جایگاه 
شهرداری  پسماندها  برای  متاسفانه  مناسبی 
بدهد. اهمیت  آن  به  باید  و  است  نشده  قائل 

شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس  کاری- 
در  کودک   2۰۰۰ از  بیش  غربال  از  سرایان 
طرح آمبلیوپی  خبر داد سید مصطفی مهرداد 
طرح  بهزیستی  مهم  کارهای  از  یکی  افزود: 
های دفتر پیشگیری از معلولیت ها می باشد  
آینده  این طرح ها  که  رسالت بهزیستی در 
متاسفانه  کرد:  تصریح  استوی  بوده  نگری 
جامعه  و  مردم  اشتباهات  برزگترین  از  بکی 
هدف همتراز کردن عملکرد موسسات خیریه 

با بهزیستی بوده که این برداشت کامال غلط 
می باشد زیرا بهزیستی در حوزه پیشگیری و 
دارد و  برای گفتن  زیادی  درمان حرف های 
بیان نمود: کار بهزیستی توزیع سبد غذایی و 
امثال و هم نیست بهزیسنی بلکه یک نهاد 
کامال تخصیص بوده  و قسمتی از فعالیتش در 
راستای پیشگیری و درمان است.وی از اجرای 
طرح آمبلیوپی)تنبلی چشم ( کودکان 3 تا 6 
سال در پایگاه دائم و غیر دائم در طول سال 

خبر داد و گفت از حدود 2۰2۰ کودک تست 
در  کودک  )غربال( 145  در سطح یک  شده 
سطح دو رسیده اند از این تعداد  5۰ کودک 
نیا به استفاده از عینک داشته که فرم عینک به 
صورت رایگان در اختیار این عزیزان قرار گرفته 

و مابقی با نیاز به عینک نداشته اند. 
با  اداره بهزیستی سرایان تصریح کرد:  رئیس 
توجه به اینکه سن غربال بینایی تا 6 سال بوده 
و بعد از رسیدن به سن مدرسه عمال پیگیری 

بر عهد آموزش و پرورش می باشد ولی باز هم 
به  تا  را  نیروهای درگیر طرح  پیگیری توسط 
سرانجام رسیدن کار)درمان کامل فرد( را خواستار 
شد. وی خاطر نشان کرد: ارزش طرح ها به 
هزینه نیست بلکه به خدمت رسانی به مردم و 
حقی که کودک بر جامعه  دارد است و در ادامه 
افزود هزینه های بعد از تشخیص به موقع به 
مراتب کمتر از هزینه های است که تشخیص 
به موقع صورت نگردیده است. مهرداد درادامه 

از شناسایی دو معلول بینایی در یک خانواده در 
سال 95 خبر داد و افزود بعد از شناسایی اقدامات 
مردمی  مشارکتهای  جذب  طریق  از  درمان 
و اعزام این دو عزیز به شیرازو پیگیری در دو 
مرحله صورت گرفته است وی از هزینه بیش 
از1۰۰ میلیون ریال برای درمان این دو معلول 
زمان  در  بینایی  طرح  اهمیت  افزود  و  گفت 
تشخیص به موقع مشخص می شود که با هزینه 
کمتر و درمان به موقع و بهتر کار انجام می شود.

عکس:اکبری

توضیحات مدیر عامل در باره حرکت الکپشتی اتوبوس های واحد
پیشه ور - با توجه به گالیه یکی از رانندگان 
استراحت  وقت  حتی  بود  گفته  که  اتوبوس 
دهند،  نمی  رانندگان  به  هم  نماز  برای 
مورد  در  همشریان  از  دیگر  یکی  همچنین 
به  واحد  شرکت  اتوبوسهاي  کردن  جریمه 
امکان  اصال  که  درحالی  زیاد  سرعت  علت 
افزایش سرعت بیشتر از 5۰ کیلومتر ندارند، 
اتوبوسرانی  پور مدیر عامل سازمان  با غالم 

شهرداری گفتگو کردیم.
وی عنوان کرد: تعیین برنامه زمانبندی اتوبوس 

ها با در نظر گرفتن مولفه های گوناگون نظیر 
چراغهای  تعداد  ایستگاه،  تعداد  مسیر،  طول 
قانونی  سرعت  رعایت  و  مسیر  راهنمایی 
اجرای  با  که  پذیرد  می  شده صورت  تعیین 
مناسب برنامه زمانبندی افزایش رضایتمندی 
عمومی و کاهش زمان انتظار مسافر حاصل 
می گردد.  غالم پور درباره ساعت استراحت 
رانندگان عنوان کرد: رانندگان اتوبوس نیز به 
مثابه سایر کارکنان دولت به مدت 7 ساعت 
موظف به ارائه خدمات می باشند که با توجه 

لزوم  و  شده  ارائه  خدمات  و  فعالیت  نوع  به 
ارائه خدمات مداوم به شهروندان امکان توقف 
اتوبوس برای اقامه نماز اول نمی باشد. مدیر 

عامل سازمان اتوبوسرانی
شیفت  تعویض  حال  بااین  کرد:  خاطرنشان 
رانندگان از ساعت 13 تا 14 انجام می شود و 
از طرفی با توجه به اینکه هر اتوبوس دارای 2 
راننده )شیفت صبح و عصر( می باشد امکان 
اقامه نماز فراهم است. به گفته غالم پور اگر 
شیفت  در 2  خدمات  ارائه  به  تمایل  رانندها 

داشته باشند، سازمان نسبت به آزادسازی این 
قبیل رانندگان برای استراحت مختصر اقامه 
نماز در ساعات غیر پیک اقدام می نماید. وی 
اضافه کرد: همچنین اگر رانندگان متناسب با 
در  کنند،  تعیین شده عمل  زمانبندی  برنامه 
پایانه امکان توقف 5 الی 7 دقیقه ای را دارند 

که زمان مناسبی برای اقامه نماز می باشد.
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی سرعت تعیین 
شده برای اتوبوسها در سطح شهر را از سرعت 
مجاز قانونی کمتر دانست و اظهار کرد:  با در 

نظر گرفتن سرعت مطمئنه برنامه زمانبندی 
اتوبوس ها تنظیم می گردد.  غالم پور تاکید 
مردمی  متعدد  شکایتهای  به  توجه  با  کرد: 
درباره حرکت آرام )الکپشتی( برخی اتوبوس 
ها بررسی میدانی انجام گرفته و برای اجرای 
هدف اتوبوسرانی که ارائه سفری ارزان ،ایمن 
و سریع به شهروندان است، در برخی خطوط 
که امکان کاهش زمان را داشته اند نسبت به 

انجام موضوع اقدام گردیده است.
)Ava.news21@gmail.com(
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
وم القیمة  ـَ َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن َقلبه ی

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را 
از قلبش بر طرف سازد.  )اصول کافى، ج 3، ص 268(

دولت فقط می تواند حقوق های نجومی 
را ابتکار خود بداند نه هزینه موشک را

شریعتمداری گفت: متاسفانه دولت محترم با پرداخت 
حقوق های نجومى به برخى از مدیران دولتى در 
حفظ این امانت کوتاهى کرده و حق مسلم ملت را به 
ناحق از آنان گرفته و به یک مشت نورچشمى داده 
است، بنابراین دولت نه فقط از کارکنان نظام طلب 
کار نیست بلکه به خاطر حق کشى در پرداخت حقوق 
های نجومى به آنها بدهکار نیز هست چه رسد به 
اینکه بخواهد بر سر مردم منت هم بگذارد که حقوق 

کارکنان و از جمله نظامیان را پرداخت کرده است.

توئیت میرسلیم درباره توتال

تشخیص  مجمع  عضو  میرسلیم  مصطفى  سید 
مصلحت نظام در توئیتر خود نوشت:»به عنوان یک 
ایرانى، طبق ماده 2 قانون دسترسى آزاد به اطالعات؛ 
خواهان شفافیت قرارداد نفتى توتال هستم، قانون 

مهلت پاسخ را ۱۰ روز مشخص کرده است.«

علوی: با احضار، بازداشت و زندانی 
کردن فعاالن مدنی مخالف هستم

از  خبرنگاران  برخى  احضار  درباره  اطالعات  وزیر 
با  سوی نهادهای امنیتى گفت: من بارها گفته ام 
احضار، بازداشت و زندانى کردن فعاالن مدنى اعم از 
اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر، اقتصادی و سیاسى 
مخالف هستم. علوی افزود: این مطلب را به عنوان 
یک مقام امنیتى مى گویم چرا که در مدیریت جامعه 
که اصحاب رسانه، فعاالن اقتصادی و سیاسى و مدنى 
جامعه خودی هستند، ارعاب و روش های سخت به 

عنوان وسیله صحیح مدیریت نیست.

کواکبیان: قصد اهانت 
به روحانیت را نداشتم

مصطفى کواکبیان پس از اظهارات حجت االسالم 
پژمانفر و در جریان بررسى طرح سه فوریتى توقف 
موقتى قرارداد با توتال در جلسه علنى روز گذشته  
اظهار کرد: بنده کوچک ترین قصدی برای توهین 
به مقام شامخ روحانیت نداشتم. وی افزود: بحث 
من این بود که آقای وزیر نفت درباره قرارداد توتال 
توضیح داد که اگر این پول ها را وارد مملکت کنیم 

به نفع اقشار محروم کشور است.

برخی می خواهند با کنار زدن روحانیت 
و حذف آن کارهای خود را پیش برند

متاسفانه  گفت:  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
حذف  و  روحانیت  زدن  کنار  با  مى خواهند  برخى 
آن کارهای خود را پیش برند. نصرا... پژمان فر در 
آقای  کرد:  اظهار  کواکبیان  مصطفى  به  تذکری 
مجلس  گذشته  به  نگاهى  شما  اگر  کواکبیان! 
باعث  که  است  روحانیت  مى فهمیدید  مى کردید، 

پیشرفت بسیاری از مسایل کشور شده است.

برخی ها نمی خواهند روحانی
 افراد کارآمد را وارد کابینه کند

دبیرکل حزب مردمى اصالحات گفت: برخى ها به 
دنبال سهم خواهى هستند تا نگذارند روحانى افراد 
کارآمد را وارد کابینه کند و از این سو یک شورای 
خود مختار درست مى کنند و فکر مى کنند آنها فقط 
اصالح طلب هستند. فومنى خاطرنشان کرد: دولت 
را تهدید کرده اند که اگر وزرایى که ما مد نظرمان 
بوده باشد را به مجلس معرفى نکنید نمایندگان امید 
به وزرای غیر رأی نخواهند داد اما روحانى باید مقابل 

زیاده خواهى آنها بایستد.

وزیر دفاع: تمام اقالم نیروهای مسلح 
توسط وزارت دفاع ساخته می شود

وزیر دفاع با بیان اینکه تمام اقالم نیروهای مسلح 
توسط وزارت دفاع ساخته مى شود، گفت: پشتوانه ای 
گرفت.  نخواهد  صورت  کاری  هیچ  نباشد   اگر 
های  مقام  اخیر  اظهارات  درباره  دهقان  حسین 
آمریکایى تصریح کرد : حرف هایشان جدید نیست 
و همواره از این حرف ها زده اند. آنها با توجه به خوی 
استکباری که دارند فقط کافى است ورقى به تاریخ 
بزنند و اقدام و گفتارشان را ببینند و متوجه شوند 
چقدر منفور شده اند. وزیر دفاع آمریکا بیشتر فکر 

کند و به طبیب مراجعه کند.

کسانی هستند که در پیروزی روحانی 
نقش داشته اند اما زیاده خواه هستند

عباس سلیمى نمین تحلیلگر سیاسى اصولگرا با 
باشد  اولویت  در  باید مصالح ملى  اینکه  بر  تاکید 
گفت: بسیاری از افراد و گروه ها در پیروزی آقای 
روحانى نقش داشته اند و به نظر مى رسد گریزی 
است  طبیعى  نیست.  التقاطى  کابینه  تشکیل  از 
که  درصدد هستند  اند  داشته  نقش  که  جریاناتى 
نتیجه عملکرد خود را ببینند. سلیمى نمین در ادامه 
خواهى  زیاده  دارد  وجود  که  دیگری  مانع  گفت: 
کسانى  دارد.  وجود  جناح  هر  در  که  است  هایى 
هستند که نقشى در پیروزی آقای روحانى داشته 
اند اما بیش از آنچه باید، طلب سهم مى کنند. یا 
به گونه ای مى خواهند موضوعى را تحمیل کنند 
که حتى صالح رئیس جمهور را هم در نظر نگیرند. 
یعنى از طریق اعمال فشار هم سهم بیشتری را 
بگیرند و هم هماهنگى را به هم بریزند. باید به 
گونه ای باشد که آقای روحانى بتواند با آنها کار 

کند و هم خوانى وجود داشته باشد.

هاشمی: درد مردم »آتش بس« نیست

گفت:   سیاسى  بس  آتش  درباره  هاشمى   محمد 
باید  مى گویند  را  موضوع  این  که  آنهایى  خود  از 
 بپرسید که چرا چنین مساله هایى را مطرح مى کنند؟
سیاسى  آتش بس  مفهوم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
بخواهد  کسى  که  نیست  آتشى  است.  نادرست 
آتش بس اعالم کند. این واژه به خودی خود حساسیت برانگیز است. هاشمى 

گفت: آتش بس سیاسى درد امروز جامعه ایران نیست و کاربردی ندارد.

دولت نباید در چنگال یک جریان خاص قرار بگیرد

بر  باید  کابینه  مبارز گفت:  روحانیت  جامعه  عضو 
در  دولت  مبادا  تا  باشد  ساالری  شایسته  اساس 
چنگال یک جریان خاص قرار بگیرد. محمدتقى 
رهبر تصریح کرد: ملت ما انتظار دارد افراد کابینه 
با نگاهى عادالنه و زیر پرچم والیت انتخاب شوند 
زیرا هر فردی که بخواهد در این کشور مسئولیتى بگیرد اگر کوچکترین 
زاویه ای با مواضع رهبری داشته باشد قطعا در این کشور جایگاهى ندارد.

جای روحانی بودم »باهنر« را معاون اول نمی کردم

و  امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس  باهنر  محمدرضا 
رهبری در پاسخ به سوالى درباره حضور در کابینه 
به  عنوان معاون اول، گفت: دوستان حسن ظن دارند 
به من و تشکر مى کنم. صریح مى گویم که اگر من 
جای روحانى بودم باهنر را معاون اول نمى کردم، هر 
چند من برخى کارهای دولت را تایید مى کنم و آرزوی پیروزی دولت را دارم، 

اما اختالف نظرهای جدی سیاسى و فرهنگى با روحانى دارم.

باالترین  گفت:  بهداشت  وزیر 
اداره  بار  بیشترین  و  کار  حجم 
است  مجریه  قوه  دوش  بر  کشور 
و خوب نیست که دولت را متهم 

گونه  این  و  کنیم  تضعیف  یا  و 
ضعیف  دولت  اگر  که  نیست 
شوند،  مى  تقویت  قوا  سایر  شود، 
زیرا سرنوشت ما به همدیگر گره 

کرد:  تاکید  هاشمى  است.  خورده 
که  کنند  تصور  افراد  برخى  اینکه 
تخریب دولت باعث تقویت بخشى 
دیگر مى شود، ناشى از نادانى آنها 

است و من فکر مى کنم بخشى از 
این تفکرات، مصداق نفوذ است و 
از آن  اینکه چه بخشى  تشحیص 
جهل و چه بخشى ناشى از خیانت 

بنابراین  است  خیلى سخت  باشد، 
دستگاه هایى که از بودجه عمومى 
هستند  موظف  کنند،  مى  ارتزاق 
را  اسالمى  جمهوری  نظام  تمام 
تبلیغ کنند و خجالت هم نکشند.

اگر عمل  ادامه داد:  وزیر بهداشت 
به  و  خیر  دستگاه  یک  اقدامات  و 
باید  است،  کشور  و  مردم  صالح 
و  اشکال  هم  اگر  و  شود  تبلیغ 
ایرادی وجود دارد باید در خفا گفته 
شود و نباید عیب افراد را از تریبون 
های عمومى گفت ولى متاسفانه در 
جمهوری اسالمى ابتدا در تلویزیون 
و در خطابه و سخنرانى عیب افراد 
را مى گوییم ولى از نزدیک کاری 
نداریم  افراد  به نصیحت و اصالح 
و با این کار، بیشتر باعث تضعیف 

همدیگر مى شویم.

حجت االسالم رئیسى تولیت آستان 
قدس رضوی با بیان اینکه حقیقتًا 
تخریب  از  حجم  این  بنده  خود 
پیش بینى  را  مردم  ترساندن  و 
آقای  مى کردم  تصور  و  نمى کردم 
روحانیت  لباس  واسطه  به  روحانى 
تمام  انتخابات  دارد گفت:  نگه  حد 
شد، بنده و هم دوستان مان و همه 
انتخابات  نتیجه  به  ملتزم  حامیان 
طلب  اصالح  و  اصولگرا  هستیم. 
اگر در خط امام)ره( باشند، انقالبى 
وضع،  این  بله  ندارند.  فرقى  و  اند 
قابل پیش بینى بود. نه اینکه کاری 
نمى کند، بلکه باألخره تا یک جایى 
اول  از  ایشان  ثانیاً  مى رود،  جلو 
بنابراین  داشته،  مسئولیت  انقالب 
الاقل حریم نظام و اصول اخالقى 
انتخابات را نگه مى دارد؛ ثالثاً اکنون 

شئونات  و  است  رئیس جمهور 
رئیس  جمهور را حفظ خواهد نمود؛ 
در انتخابات و خصوصاً ده روز آخر 

هر سه محاسبه ما به هم خورد.

و  دروغ  به  هم  آن  هراسى،  رقیب 
فریب، یک روش جاری در رقابت 
غرب  ویژه  به  دنیا  انتخاباتى  های 
است؛ اما نظام ما فرق دارد. ما که 

مسلمان هستیم، آیا باید همان روش 
را کپى  های غیراخالقى غربى ها 
تمام  انتخابات  حال  هر  به  کنیم؟ 
شده اما این یک زنگ خطر است. 

مسئوالن  سیاسى  فرهنگ  اینکه 
چنان تغییر کرده که همانند غربى ها 
برای کسب قدرت، کمیته عملیات 

روانى تشکیل مى دهند.

نباید دولت را متهم یا تضعیف کنیم
سکوت رئیسی شکست؛ 

ناگفته هایی از انتخابات ریاست جمهوری
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت :

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...
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