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سرمقاله

مراقب باشیم »عاشورا« 
را هم نبرند!
*هرم پور

نتوان گفت که این قافله وا می ماند
خسته و خفته از این خیل جدا می ماند

این رهی نیست که از خاطره اش یاد کنی
این سفر همره تاریخ به جا می ماند*

آرام آرام صدای زنگ قافله ی حسین )ع( می آید، 
دلها جانی تازه می گیرند، جان ها به ندای »هل 
من ناصر« حسین دل  می سپارند و جهان با احترام 
پرچم سرخ حسین)ع( را دیگر بار بر فراز بلندترین 
فریادهای آزادی خواهی می آویزد تا در هر کجای 
عالم، هر آنکس که دوست دار حسین)ع( است و 
 آرمان او را در دل و جان دارد و در سر می پروراند 
تاریخ،  ی  همیشه  امتداد  به  که  که  کاروانی  با 
شود.  همراه  گذرد  می  کربال  از  بار  هزار  روزی 
ماتم  و  ایام حزن  به شروع  و  ماه محرم  آغاز  به 
و اندوه اهل بیت علیهم السالم چیزی باقی نمانده 
است. گوشه و کنار شهر، زن و مرد، پیر و جوان، 
رفته مشغول  رفته  و وسع،  توان  و  قدر همت  به 
عزای حسینی،  این  در  امسال  هم  تا  می شوند 
مدال خادمی بر گردن  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

رقابت های سیاسی، بالی جان مردم استان

کسب رتبه دوم  قبولی
 در موسسات عالی کشور توسط 
دانش آموزان خراسان جنوبی 

صفحه 7

به ظرفیت تعاونی ها در ایجاد 
اشتغال توجه شود

صفحه 7

درصدی از گناه زندانیان
 به گردن مسئوالن است

 در دیدار مدیران و روحانیون اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی 
) مشروح خبر در صفحه 7 (  استان...   فقیه در  نماینده ولی  با   خراسان جنوبی 

درخشش نام استان درآیین پانزدهمین 

اجالس پیرغالمان و خادمان حسینی

صرفه جویی اقتصادی و 
شکوفایی استعداد 

نیروی انسانی
    صفحه 7

    

اسحاق جهانگیری:
رئیس جمهور پیگیر 

وعده هایش است

غالمعلی حدادعادل:
تبلور ۱۶ میلیون رای

 نتیجه تشکیل جمنا بود

محمدرضا عارف:
برای حفظ انسجام جریان

 اصالح طلب سکوت میکنم

عبدالرضا رحمانی فضلی:
 وعده شخصی به نمایندگان

 مجلس نداده ام

صفحه 2صفحه 2صفحه 2صفحه 2

تل آویو: امیدواریم شاهد تغییرات مهمی در سیاست آمریکا در قبال ایران باشیم2 مدال ورزشکاران خراسان جنوبی در مسابقات تکواندوی شمیم خانواده / یزد، قهرمان مسابقات بازی های بومی ومحلی شرق کشور/ اعزام تیم تکواندوی استان خراسان جنوبی به مسابقات قهرمانی خردساالن کشور / صفحه ۶

جناب آقای محمد رضا ضیائی
مدیر آموزش وپرورش شهرستان بیرجند

امید  است با  انتخاب بجا و شایسته جناب عالی شاهد  درخشش 
 بیش از پیش فرزندان مان در عرصه علم و ایمان باشیم. 

دستگردی، دادی گیو

تحصیل در بزرگترین

 دانشگـاه حضـوری جهـان

دانشگاه های آزاد اسالمی استان در مقاطع کاردانی و کارشناسی 
بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

عالقه مندان باید جهت ثبت نام از طریق سامانه مرکز سنجش و 
نمایند اقدام   www.azmoon.org نشانی  به  دانشگاه   پذیرش 

و برای ثبت نام حضوری به واحد دانشگاهی مراجعه کنند. 
عناوین رشته های بدون آزمون هر کدام از واحدهای دانشگاه آزاد 

اسالمی استان در وب سایت های مربوطه درج شده است.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

فرهنگیان  اعتباری  تعاونی  شرکت  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
شهرستان بیرجند چهارشنبه 96/7/12راس ساعت 5 بعدازظهر در محل باشگاه فرهنگیان 
واقع در خیابان معلم برگزار می شود. لذا از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود 
 برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه  مجمع عمومی حضور یابند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش حداکثر تا 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی به دفتر تعاونی واقع در 
نبش معلم 22 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396

4- انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی
5- تعیین تکلیف در خصوص پذیریش اعضای جدید

6- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

)نوبت دوم(

شرکت تعاونی اعتباری فرهنگیان شهرستان بیرجند

 )بهار فرهنگیان  سابق( تاریخ انتشار: 96/06/25

جناب آقای مهندس
 محمد مهدی مروج الشریعه 

انتصاب جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و برایتان توفیق خدمتگزاری به دیار علم و ایمان را از 

خداوند منان مسئلت می نماییم. 

شورای اسالمی شهر، شهرستان و شهرداری بیرجند

)هوالباقی(
به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحومه مهشید رفیعی
 )فرزند محمدقلی رفیعی( دبیر آموزش و پرورش

 جلسه ترحیمی امروز شنبه 9۶/۶/25 از ساعت ۱۶ الی ۱7  
 در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( منعقد می گردد

تشریف فرمایی سروران معزز موجب شادی روح آن عزیز
 و امتنان بازماندگان می باشد. 

خانواده های: رفیعی، دلیری نیا، خزاعی و سایر فامیل وابسته

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت جوان ناکام 

شادروان امیرعلی قاسمی
 را به اطالع کلیه سروران گرامی می رساند:

به همین مناسبت مراسم تشییع و تدفین پیکر آن مرحوم امروز 
شنبه 9۶/۶/25 ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح از محل سالن 

اجتماعات بهشت متقین)غسالخانه بیرجند(  برگزار می گردد.

خانواده های:قاسمی، زینلی فر و سایر فامیل وابسته

پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما    مگر آن روز که در خاک شود، منزل ما
در حالی به بیست و چهارم شهریور ماه رسیدیم که در نهایت ناباوری شش سال از لحظه وداع دردناک با  همسری مهربان  و پدری دوست داشتنی

 شـادروان حـاج محمـد حبیبـی   )دبیـر بازنشستـه آمـوزش و پـرورش(
 می گذرد، لحظاتی که برایمان همچون قرن گذشت. حال، ششمین سال بی حضور او را به سوگ نشسته

همسر و فرزندان و با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.
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نتایج کنکور سراسری سال 96  امروز منتشر می شود
 
میزان-براساس اعالم سازمان سنجش کشور، نتایج کنکور سراسری سال 96 صبح روز 25 شهریور روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.روز پنج شنبه نتایج کنکور 
سراسری دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شده بود.براساس گفته توکلی مشاور عالی سازمان سنجش، پذیرفته شدگان پس از اعالم نتایج می توانند با تکمیل مدارک برای ثبت نام 

به دانشگاه ها مراجعه کنند.

سرمقاله

مراقب باشیم 
»عاشورا« را هم نبرند!
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( بیاویزند و کمربند همت و 

خدمت به عزاداران حسینی را محکم تر از سالهای 
 قبل ببندند. ایام عزاداری حضرت اباعبدا... علیه السالم
شاید تنها ایامیست که تقریباً فعالیت های رسمی 
سازمانها و نهادهای متولی معارف و تبلیغات دینی در 
میان شور عزاداران حسینی و عالقه مندان خدمت 
به خاندان اباعبدا... الحسین )ع( به حاشیه می رود و 
این حاشیه، نه نامبارک، که بسی مبارک و خجسته 
سالهای  در  و  هایی  نوشته  چنین  در  من  است. 
متمادی بارها تأکید کرده ام که شاید اگر انقالب 
نمی شد، اگر جنگی پیش نمی آید و اگر مظلومیت 
و محبوبیت شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع 
حرم چون گوهرهایی گرانبها  پیش چشمانمان 
نمی درخشید، گوشه هایی از دردها و ماتم های 
بی شمار کربال برایمان قابل فهم و تصور نبود و 
لذا بخشی از فهم و بصیرت نسل های اخیرمان در 
ماجرای عاشورا که ضامن بقای اسالم شده را قطعًا 
مدیون تولد چنین فصل های مهمی در تاریخ پس 
از انقالب هستیم و بیش از آن، تداوم این روحیه را 
مدیون قلب های پاک و نیت های خالص و دلهای 
برای  بی آالیش مردمی می دانیم که هر سال 
 گرامیداشت یاد شهدای کربال سر از پا نمی شناسند.
ای رسانه  رسالت  به  بنا  گذشته  سالهای   در 
و اطالع از ضعف ها و قوت های فراوانی که در 
تاسوعا  و  عاشورا  روزهای  های  عزاداری  جریان 
داشتیم و نیز نشانه هایی که از برخی تحریف های 
خواسته و ناخواسته و در حال ورود به جلسات می 
 دیدیم، نکاتی را به عنوان هشدارها و مراقبت های
مهم به مسؤوالن، دست اندرکاران، مدیران، متولیان 
 جلسات و البته  مردم فهیم و عزیز استان تقدیم 
می کردیم که هر ساله و پس از توجه به بخشی 
از آنها-و نه همه ی آن- شاهد کاهش آسیب ها 
و برطرف شدن بخشی از ضعف ها و نارسایی ها 
در این حوزه بودیم. در سالهای قبل از لزوم تجمیع 
هیأت های عزاداری و نیز صرفه جویی در زمان و 
مکان برگزاری مراسم، وقت عزاداران و نیز پرهیز 
از ریخت و پاش های بی حساب و کتاب در برخی 
محافل و مجالس به اسم امام حسین )ع( نوشتیم 
که البته بخشی از آن عملی شد و بخشی نیز بنا 
به مالحظات و تأمالتی تا مقام رسیدن به عمل، 
نیازمند همت و اراده و تالشی مضاعف، هم  از 
سوی مردم و هم از سوی مسؤولین است. اما آنچه 
 امسال با دیده بانی رسانه ای از یکسال شنیده ها
و خوانده ها و دیده ها و رصد فعل و انفعاالت و 
 کنکاش در فصل مهم ایام محرم می توان و می باید
و  سخنرانان  خطبا،  توجه   کنیم،  تأکید  آن  بر 
ناقالن ماجرای کربال به حقایق این حادثه بزرگ 
و پرهیز ار ارائه برداشت های متفاوت، نقل های 
غیرمنطقی  تفسیرهای  و  چندگانه  و  غیرموثق 
از  برخی  به  استناد  با  است.  عقل  از  دور   و 
برخی  ورود  نیز  و  سال  طول  های  سخنرانی 
سخنرانان جوان به زمره خطبای ایام محرم، به طور 
مؤّکد به مسؤولین و مدیران و دستگاههای نظارتی 
در امر معارف و تبلیغات اسالمی و مذهبی می باید از 
هم اکنون هشدار داد که به نظر می رسد در ایام ماه 
 محرم امسال، با تولد محتواهای  تحریف شده ای
از ماجرای عاشورا و نشو و نما و عرضه ی آن 
در بسته بندی های شکیل و بهانه های طویلی 
چون جوان پسند بودن و مردم پسند بودن مواجه 
خواهیم بود که الزم است به صورت دقیق ضمن 
توجیه عمومی خطبا و سخنرانان گرامی و حمایت از 
ناقالن اصیل و موثق حادثه ی عاشورا، به صورت 
جدی با تحریف های احتمالی و چندگانگی های به 
وجود آمده در نقل این حادثه ی بزرگ برخورد شود. 
من به شدت معتقدم همانطور که بخش عظیمی 
از جذب جوانان به دین و شریعت و زیبایی های 
حسی و شوری و شعوری اسالم از ظرفیت ماه 
محرم نشأت می گیرد، بخش زیادی از دفع ها و 
دور شدن ها و دلگیری  های دینی و مذهبی و 
ابهام زایی های ذهنی هم متأسفانه منبعث از همین 
ایام و به واسطه ی بد عمل کردن برخی از خطبا و 
 ناقالن و سخنرانان عزیز ما و انطباق سخنرانی های
آنان با شبهاتی است که در فضای مجازی از قبل 
است.  سوار شده  ما  نوجوان  و  جوان  ذهن  روی 
کربال،  در  باوفایش  ویاران  اباعبدا...  خون  برکت 
جذب بی آالیش دلهای مستعد و به لرزه درآوردن 
دلهای گرفتار در تعارضات و جذبه های دنیایی 
است. هیچ لزومی ندارد که با اضافه و کم کردن 
بخشی از این حادثه ی بزرگ و انسان ساز، به زعم 
خود، برای ماندگاری اش با استفاده از شیوه هایی 
نوین خدمتی بکنیم. این حادثه، همانطور که هست، 
باید بماند و منتقل شود و جز این، هر کس بخواهد 
و هر کس انجام دهد، خدمت که نه، چه بسا خیانت 

کرده است!  

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(   

* شعر از استاد محمد علی بهمنی

زائران اربعین بخوانند

حج  سازمان  عتبات  مدیرکل  خبرنگاران-  باشگاه 
و زیارت گفت: زائران اربعین باید تمام هزینه های 
سفر خود را از طریق سامانه سماح پرداخت کنند.

و  حج  سازمان  عتبات  مدیرکل  نظافتی  محسن 
سال  مانند  اربعین  زائران  داشت:  اظهار  زیارت 
که  کجا  هر  از  می توانند  نام  ثبت  برای  گذشته 
سامانه  وسیله  به  دارند،  اینترنت  به  دسترسی 
سامانه  اینکه  بیان  با  کنند.وی  نام  ثبت  سماح 
در  زیارتی  دفتر  نزدیکترین  تا  می خواهد  مردم  از 
تمام  اسامی  گفت:  کنند،  معرفی  را  خود  اطراف 
متقاضیان  که  دارد  وجود  سامانه  در  مجاز  دفاتر 
افزود:  کنند.نظافتی  انتخاب  می توانند  راحتی  به 
بعد از واریز وجه در سامانه، متقاضیان باید مدارک 
است،  عکس  قطعه  دو  و  گذرنامه  شامل  که  را 
به  را  مدارک  دفاتر  و  بدهند  زیارتی  دفتر  تحویل 
عراق  کنسولگری  به  سپس  و  استان ها  مراکز 
و  حج  سازمان  عتبات  کل  می کنند.مدیر  ارسال 
اینکه دفاتر موظف هستند روادید  با بیان  زیارت 
را از کنسولگری عراق اخذ کنند و تحویل مردم 
و  رفت  تاریخ  همچون  اطالعاتی  گفت:  دهند، 
برگشت، مرز خروجی و نحوه حمل و نقل زائران 

در سامانه سماح وجود دارد.

 کاهش سن بازنشستگی زنان به 2۵ سال 

به گزارش پایگاه خبری عصر اعتبار،معصومه ابتکار 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کانال 
تلگرامش نوشت: » در الیحه خدمات کشوری در 
دولت کاهش سن بازنشستگی زنان به 25 سال و 
عضویت معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده 

در شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید.«

فراهم شدن امکان حضور دختران
 دانشجو در راهپیمایی اربعین امسال

دانشجویی،  بسیج  سازمان  از  نقل  به  میزان- 
بسیج  نور  گاه  قرار  های  پیگیری  و  تالش  با 
دانشجویی و ستاد اربعین دانشجویان امکان حضور 
خواهران در برنامه پیاده روی اربعین مهیا شد.ثبت 
بسیج  دفاتر  طریق  از  فقط  دانشجویان  تمام  نام 
دانشجویی دانشگاه ها انجام می شود دانشجویان 
می توانند از اول مهر ماه اقدام به ثبت نام کنند.

جهت  شده  انجام  های  هماهنگی  به  توجه  با 
به  توانند  دانشجویان می  نیز  وام  اخذ تسهیالت 
صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه خود مراجعه کنند.

جمنا باید قبول کند تمام اصولگرایان نیست

کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسالمی اصناف وبازار 
با بیان اینکه امیدواریم جمنا متوجه شود نمی تواند 
باشد،گفت:  داشته  را  اصولگرایان  محوریت  قدرت 
براساس توافقی که بین رئیسی و قالیباف صورت 
گرفت، نه اینکه بر طبق عملکرد جمنا اتفاق بیافتد. 
نقدهای زیادی به جبهه مردمی وارد است و از همه مهم تر اینکه باید جمنا باید 

قبول کند تمام اصولگرایان نیست.

وزیر کشور: وعده شخصی به نمایندگان نداده ام

به  اشاره  با  وزیرکشور  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
رای  دوره  در  منتقدان  با  کشور  وزارت  تعامل 
اظهار داشت:   پیشنهادی دولت  به وزرای  اعتماد 
با مذاکراتی که انجام گرفت مجلس قانع شد که 
من فرد معتدلی هستم که برنامه های دولت را 
قبول دارم. من به کسی در مجلس وعده شخصی نداده ام البته کسی 

هم از من وعده شخصی نخواست.

سلیمی: بعضی خود را قیم دولت می دانند

علیرضا سلیمی در مورد برنامه آقای روحانی برای 
تعامل با احزاب سیاسی گفت: این را باید خودشان 
به زودی اعالم کنند،تا اینجایی بنده می دانم یک 
گروه خاص که خود را از ما بهتران می داند ارتباط 
بیشتری با دولت دارد. دولت برای همه ملت است 
نه فقط برای یک حزب خاص.بعضی خود را قیم دولت می دانند و نسبت 

به آن برای خود حقی قائل می شوند این یکی از اشکاالت جدی است.

به  پاسخ  در  عادل  حداد  غالمعلی 
این سوال که از انتخابات دوازدهم 
ویژگی هایی  چه  و  دیدید  چطور  را 
خیلی جدی  داشت؟،گفت:انتخابات 

بود. اصوال از بعد از انتخابات آقای 
هاشمی یعنی از ۷6 به بعد، انتخابات 
رقابتی  ایران  در  جمهوری  ریاست 
است  رقابت جدی شده  یعنی  شد. 

چون تا آن زمان همه می توانستند 
نتیجه را پیش بینی کنند. ولی از ۷6 
جمهوری  ریاست  انتخابات  بعد  به 
عرصه رقابت جدی شده است و هر 

چه زمان می گذرد جدی تر می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به 
نظر شما جمنا در انتخابات اثر مثبتی 
باالخره  بله.  خیر،گفت:  یا  داشت 

همین که 16 میلیون رای در مقابل 
یافت  تبلور  رای  میلیون  حدود 24 
یک  انتخابات،  شدن  جدی  این  و 
عاملش همین تشکیل جبهه مردمی 
بود.به هر حال ما به یک شیوه کامال 
مردمی عمل کردیم. اسم این جبهه، 
انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه 
اسالمی است، ما طی دو گردهمایی 
بزرگ ملی که نزدیک به 3 هزار نفر 
را از سراسر ایران دعوت کردیم، به 
5 نامزد نهایی رسیدیم. هر چه اتفاق 
افتاد، با رای این جماعتی بود که از 
ما  بودند.  شده  جمع  ایران  سراسر 
خودمان در یک اتاق دربسته فردی 
را تعیین نکردیم که به جامعه معرفی 
مناظرات  خصوص  در  کنیم.وی 
گفت:مناظرات را به دقت دیدم. فکر 
می کنم جدی بود، ولی می توانست 

بهتر باشد. 

نخستین  در  جهانگیری  اسحاق 
همایش جوانان توسعه و تعالی ایران 
با اشاره به اینکه ستادهای انتخاباتی 
نقش آگاهی بخشی به مردم کشور 
انتخابات داشتند، گفت:  را در زمان 
بی بدلیل  دستاوردهای  از  یکی 
انتخابات امید بود که ارتقا پیدا کرد 
که  اجتماعی  سرمایه  شد  باعث  و 
کند.  پیدا  افزایش  هستند،  مردم 
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: 
آقای روحانی پیگیر وعده های خود 
مردم،  به  انتخابات  دوران  طول  در 
زنان و جوانان هستند تا حتما محقق 
افزود:وقتی یک مسئولی  شود. وی 
می گوید چرا نگران شادی و نشاط و 
مردم هستید؟ باید بگوییم که جامعه 
ما جوان است و نیاز به شادی دارد. 
وی در بخش دیگری از سخنانش 

و  می شود  نقد  ما  به  گفت:وقتی 
مطالبات را تکرار می کنند، ما نباید 
دولت  به  این  بلکه  شویم  ناراحت 

کمک می کند که کارش را جلو ببرد و 
رئیس جمهور و دولت مسئولیت دارند 
وعده هایی که به ملت داده شده را 
باید بحث جنسیتی  محقق کنند و 

به  جوانان  و  روند  کنار  قومیتی  و 
شوند. نهادها  وارد  شایسته  صورت 

وی عنوان کرد: سرنوشت انتخابات 

 92 سال  کردند،  تعیین  جوانان  را 
که آقای هاشمی به اجبار از گردونه 
انتخابات خارج شد، این جوانان بودند 
که در فضای ناامید کننده ایستادند.  

رئیس جمهور پیگیر وعده هایش استحدادعادل: تبلور ۱۶ میلیون رای نتیجه تشکیل جمنا بود

برای حفظ انسجام جریان اصالح طلب سکوت میکنم

انسجام  برای حفظ  فعاًل  گفت:  عارف  محمدرضا 
در  ولی  می کنم  سکوت  طلب  اصالح  جریان 
صورت تداوم آن مطمئنا نسبت به اهداف اینگونه 
اظهارنظرها سخن خواهم گفت. علی رغم اینکه 
حاضر  افراد  از  برخی  که  بود  بینی  پیش  قابل 
از ما جدا خواهند کرد ولی پیش بینی  در لیست در مجلس راهشان را 

نمی کردیم که برخی از آنها در مجلس رودروی ما قرار بگیرند.

ایران باید خروج آمریکا از برجام را پرهزینه کند

 پرویز سروری درباره خروج آمریکا از برجام و آینده آن ،
 اظهار کرد: نقش آفرین اصلی در برجام آمریکاست 
و اگر این کشور از این قرارداد خارج شود به عبارتی 
برجام از درون تهی خواهد شد. واضح است آمریکا 
عصاره برجام را کشیده است و می خواهد تفاله آن را 
به ما بفروشد، به عبارتی دیگر قصد دارد که ما را با تفاله برجام سرگرم کند. 

ایران باید در این برهه زمانی خروج آمریکا از برجام را پرهزینه کند.

 قالیباف باعث گسترش صنعت موشکی شد

سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه گفت:  اگر امروز توان موشکی کشور به اینجا 
رسیده نمادش شهید تهرانی مقدم است. وی افزود: 
کسی که باعث شد صنعت موشکی اینگونه گسترش 
پیدا کند و نامش تاکنون برده نشده و حاال می توانیم 
نام او را ببرم، سردار قالیباف است. دوره فرماندهی ایشان تدبیری اندیشیده 

شد تا در هر شهر و استان یک پایگاه موشکی احداث شود.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 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

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  ۱00 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

۱ درصد  
00

تضمینی

محل ثبت نام بدون آزمون 
)کافی نت پرشین نت(

دانشگاه آزاد اسالمی 
 دانشگاه جامع علمی - کاربردی 

آدرس: بین غفاری 25 و 27 
  32342314 - 09198648868محمدی

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

1- اجرای پیچ و رولپالک نما
2- اجرای نور پردازی نما و ...
3- اجرای نانو و شستشوی نما

4- نصب ورق درز ژوئن و آلومینیوم
5- اجرا و تعمیرات دکل های

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد
آدرس: خیابان 15 خرداد

 سجادشهر بعد از تقاطع حجاب
09156694379 - موذن

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 943021 اجرایی شرکت سفال نیروی شرق محکوم به پرداخت مبلغ 9/067/728 ریال در 

حق زهرا محبی بغداده و مبلغ 380/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه تعداد 2 دستگاه واگن 
مستعمل  مخصوص حمل آجر به ابعاد 3/5 * 3/5 متر که وزن هرکدام حدود 750 کیلوگرم و مبلغ 8/000/000 ریال توقیف و جمعا  به 

مبلغ 16/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از  طریق مزایده روز دوشنبه مورخ 1396/7/10  از ساعت 8 الی 9  صبح در دفتر 
اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت 

را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا 

متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
 منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

درب اتوماتیـک سیـد
جک پارکینگی، کرکره و سکوریت 

اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی 15   

09155614880

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

)شهر و روستا(
09159658659
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آغاز جشن عاطفه ها در خراسان جنوبی
گروه خبر- 283 پایگاه جشن عاطفه ها در خراسان جنوبی آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم به دانش آموزان نیازمند است. معاون توسعه 
مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: 49 پایگاه امسال در ادارات کمیته امداد، 39 پایگاه در مراکز نیکوکاری، 104 پایگاه در مساجد، 57 

پایگاه بسیج و 34 پایگاه سیار برای جمع آوری کمک های مردم برپا شد.شایان ذکر است، جشن عاطفه ها دیروز جمعه در مصلی های نماز جمعه نیز برپا بود.
هاست  سال  و21   19 مفتح  بین  شده  رها  زمین 
است. نموده  سلب  را  محل   ساکنین  آسایش 
 ماشین های بزرگ در این محوطه پارک می کنند
وعدم  مردم  خانه  در  دید  و  برسروصدا  عالوه  و 
امکان تردد نوامیس مان در حیاط خانه ها،خطر راه 
افتادن خودبخود خودروها نیز وجودداردوچند بارنیز 
 اتفاق افتاده است.اخیرا پس از چند سال پیگیری ،
شهرداری محترم چند بلوک سیمانی در بخشی از 
محوطه گذاشته اند که بدلیل ناکافی بودن ،بازهم 
کنند.خواهشا  پارک می  این محل  در  ها  کامیون 

اقدام کنید وگرنه مجبوریم ...
935...511
سالم شرکت مخابرات من اگر بجای شما بودم و 
داخل این یکی دو هفته گالیه های مردم را خطاب 
به من  درستون» پیام شما «می نوشتند ، یکی دو 
نفر مامور میکردم میفرستادم در خونه ها، همون جا 
هم اطالعات میگرفتم و هم بدون درد سر و دعوا 
مردم کارم انجام میشد و برای خونه هایی که سالمند 
دارن و تلفن همراه هم ندارن وقتی بدهی ها پیامکی 
 میشه شماره فرزند اونا رو یا نزدیکاشون میگرفتم !
وقتی یک چیزی رو قانون می کنید و مصوب میشه 
باید همه جوانب کار را در نظر بگیرید.با حذف فیش 
و پیامکی کردن چطور میخوان به اطالع سالمندان 

برسانید ؟!
915...121
شورای ترافیک بیرجند بدون علت و عالئم اقدام 
به نصب سرعتگیرهای بسیار بزرگ میکنه! مثال 
چیه؟نه  انقالب  خیابان  سرعتگیر  نصب  علت 
،هم  نداره  !عالئم هم  راه  نه چهار  مدرسه هست 
رنگ آسفالت هم هست؟ فاتحه ماشینامون خونده 

شد!بدانید اینا حق الناسه!
915...443
بلوار  حاشیه  های  زمین  درصد  پنج  و  نود  سالم، 
توحید  سمت  به  جماران  میدان  از  غربی  جماران 
ساخته شده، شهرداری بعد این همه سال برنامه ای 
نداره واسه پیاده رو سازی یا فضای سبز؟ کلی زمین 

خاکی جلوی خونه های مردمه!؟
935...501
سالم، دستگرد خیابان امام رضا، با اینکه مدرسه و 
خانه بهداشت دراین خیابان واقع شده ولی آسفالت 
ندارد .هر روز تعداد زیادی وسیله  نقلیه  از آنجا تردد 
می کنند و گردوخاک زیادی بلند میشه .خواهشا 

مسئولین محترم پیگیری کنند!
915...447
مسئولین بانک ها اول سود تسهیالت روبیارن پایین 
همش  طرفه  یک  را.  ها  گذاری  سپرده  سود  بعد 

کارنکن به نفع خودشون!
915...767
خیابان  فاصل  حد  خمینی،  امام  خیابان  دستگرد 
ستایش و خیابان کوثر، هم کم عرضه هم شلوغه.
حتمأ باید یه حادثه رخ بده که دهیاری درستش کنه!
915...673
با سالم مالک یک قطعه از زمین موسوی هستم. 
من این زمین رو برای زنده بودنم میخواهم پس 
از 40 سال خیلی از مالکین فوت کردند ولی هنوز 
مشکلش حل نشده است.از مسوولین بپرسید چرا؟ما 
که هر وقت پرسیدیم میگویند مشکلی ندارد، داریم 

پیگیری میکنیم.
915...277
تقاضامندیم  شهرداری  سبز  فضای  واحد  سالم.از 
آبیاری  از اسراف آب شرب ،برای  برای جلوگیری 
انجام شود  ریزی  برنامه  منازل   جلوی  درختهای 
و هفته ای یا بیشتر با تانکر اب غیر شرب آبیاری 
صورت گیرد.ساکنین خیابان پامچال دربلوار شهید 

آوینی
915...109
به شرکت واحد اتوبوسرانی بیرجند  گفتیم بیرجند 
تاساعت  واحد  های  اتوبوس  و  است  استان  مرکز 
24 کار و مسافر جابجا کنند. درجواب اظهار داشتند 
توجیه اقتصادی ندارد ! خصوصی سازی باعث شده 

رفاه مردم بعد ازدرآمدوسودو پول باشد!
915...801
با سالم جناب آقای عابدینی چند سال قبل سرپرست 
شهرداری بیرجند شدند و تمامی مطالبات همکاران 
رو یکباره پرداخت کردند. از جناب مهندس خانزاد 
هم همین خدمت رو که در تاریخ شهرداری سابقه 

داشته و ثبت هم خواهد شد، عاجزانه تمنا داریم.
915...863
روزنامه آوا خبر 15 شهریور 96   از زبان نانوایان و 
مسوولین سازمان غله درباره عدم کیفیت نان بود را 
خواندم. هر کدام مشکالت زیادی را عنوان کرده 
بودن جز موارد اصلی که بنده به عنوان فردی که 
از سال 45 تا 1350 به همراه پدرم در نانوایی کار 
کردم  اشاره میکنم. جدا کردن سبوس آرد، که نان 
با سبوس ارزش بیشتری دارد - هیچ وقت اداره غله 
نگفت چراکارخانه سبوس گندم را میگیرند ؟ خمیر 
باید 3 تا 4 ساعت بمونه تا ور بیاد) برسد (،مسوولین 
دولتی آن زمان شهرداری بود به شدت نانوایی ها را 

درباره کیفیت نان تحت کنترل داشت ولی حاال...؟
938...099
عزیزانی که به مقوله ازدواج میپردازید و میفرمایید 
تاخیر  اصلی  علت  گردد،  انجام  موقع  به  ازدواج 
وجود  عدم  و  بیکاری  ازدواج  عدم  یا  ازدواج  در 
بیکاری  الفساد  ام   - است  پایدار  درآمد  یک 
ها جوان  فکر  به  خدا  تورو  بیکاری.  و   است 
  باشید! در استانی هستیم که باظرفیت کارخانه ها ی
استان و شرکت های شهرک صنعتی و وجود ذخایر 
است.  و.....حیف  کشاورزی  کار   ، استان  معدنی 
نکنید،کار  فروشی  خام  کنید،  جذب  گذار  سرمایه 

آفرینی کنیدو برای جوانان اشتغال ایجاد کنید! 
915...121

جم
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در گفتگوی تفصیلی آوای خراسان جنوبی با همایون نخعی نژاد؛قهرمان عمران بیرجند مطرح شد: 

ضعف های زیرساختی ،حاصل انتخاب های غلط است
عصمت برزجی- حافظه مردم بیرجند قطعا 
خرداد 78 را به خاطر دارد؛ آن زمانی که  اولین 
شورای شهر بیرجند همایون نخعی نژاد را به 
نژاد  نخعی  برگزید.  شهر  این  شهردار  عنوان 
پایین ترین  از  مدیریت  طوالنی  دوره  سابقه 
سطوح شهرداری تا تصدی شهرداری منطقه2 
زاهدان و سپس فعالیت در استانداری سیستان 
و بلوچستان را در کارنامه خود داشت، با تکیه 
بر درایت و تدبیر باال که در مدیریت نهادهای 
تحت امرش از خود نشان داده بود، به عنوان 
شورا  رییس  حمایت  پشتوانه  به  گزینه  اولین 
دست  به  را  اکثریت  رأی  و  می شود  معرفی 
می آورد. واقعیت آن بود که مدیریت شهرداری 
و  آمار  اساس  بر  بیرجند که  شهری هم چون 
ارقام از بسیاری جهات نتوانسته بود نمره قبولی 
بگیرد، به شهرداری قوی و با اراده همچون او 

نیاز داشت. 
در آن سال نخعی نژاد سکان کشتی فرسوده 
شهرداری بیرجند را به دست گرفت و با اعمال 
شهرداری  مرده  بدنه  مدیریتی،  دقیق  انضباط 
بارقه های  اندک  اندک  تا  به حرکت درآورد  را 
امید در دل مردم شکوفا شده و روح تغییر در 

مدیریت نیمه جان شهر دمیده شود. 
نیروهای  تزریق  و  مجرب  مشاوران  برگزیدن 
اداری،  بدنه  به  متخصص  و  کرده  تحصیل 
تمرکز بر اصالح وضع درآمدی و تقویت بنیه 
فعالیت  برای  را  الزم  بستر  شهرداری،  مالی 
مدیران همراه او مهیا ساخت و با اتکا به همین 
پشتوانه بود که با سرعتی خارق العاده در کمتر 
جاذبه  هیچ  که  را  شهری  نمای  سال،  سه  از 
تفریحی و اقامتی حتی برای ساکنانش نداشت، 

دگرگون کرد. 
دارند  خاطر  به  سالها  آن  در  مردم  شک  بی 
شد،   ساخته  شبانه  حسین  امام  میدان  که 
به  که  توحید  و  شیرازی  صیاد  بوستان های 
بناهای  از  یکی  معماری،  متخصصان  گواهی 
محسوب  کشور  شهری  مدیریت  در  استاندارد 
در  نژاد  نخعی  عمرانی  از خدمات  نیز  می شود 

دوران شهردار بودنش است. 
در  شیرازی  صیاد  بلوار  بزرگ  پروژه  احداث   
چند  قابلیت های  با  که   پروژه ای   ،  82 سال 
تغییر در وضع ترافیک و سیمای شهر  وجهی 
آسفالت  ورزشی،  باشگاه های  احداث  داشت، 
زیبا  بوستان های  زمین های محالت، ساختن  
و دلنواز در سراسر شهر. در یک کالم تبدیل 
شهرداری نحیف و کم اهمیت سال 1378 به 
یکی از تأثیر گذارترین سازمان ها در موازنه های 
فراز  پر  مسیر  همه  و  همه  استان   سیاسی 
و نشیبی بود که در سایه تالش بی وقفه نخعی 
اول  شهر  شورای  بی دریغ  همراهی  و  نژاد 

پیموده شد.
تصدی  ماه های  آخرین  در  نژاد  نخعی 
هکتاری  هشت  بوستان  شهرداری،  مدیریت 
صیادشیرازی را افتتاح کرد و در آخرین روزهای 
مدیریتش، وقتی  که به مراسم افتتاح زورخانه 
محله موسی بن جعفر رفته بود،  در حالی که 
بودند، شهروندان  نیز  مدیران شهر  از  تعدادی 
برخاستند  از جا  او  احترام  به  حاضر در جلسه، 
او  کارهای  اعتبار  و  اجر  ممتد،  زدن  با کف  و 
را به مخالفانش یادآور شدند.شنبه 18 تیر 84، 
مدیر نامی شهرداری بیرجند،  استعفا نامه خود 

را تقدیم  شورا کرد و شورای آن زمان نیز پس 
 از 5 روز با این استعفا موافقت نمود. نخعی نژاد 
استاندار  خدمتگزار  که  دورانی  در  همچنین 
عمرانی  معاون  سمت  به  بود  جنوبی  خراسان 
استاندار منصوب شد و سه سال در این پست 
خدمت کرد . او هم اکنون ساکن مشهد است 
بیرجند  به  و در سفری که هفته های گذشته 
شهروندان  از  جمعی  درخواست  به  داشت 
مهمان روزنامه آوای خراسان جنوبی شد تا در 
خصوص مباحث توسعه استان و شهر گفتگوی 

صمیمی با او داشته باشیم. 

برای هر تغییری
مردم باید به باور فکری برسند

باره  در  نژاد  نخعی  از همایون  ما  اولین سوال 
عوامل موثر بر توسعه استان بود که او در پاسخ  
پیش نیاز توسعه یک منطقه را فرهنگ دانست 
و افزود: جامعه برای پیشرفت باید از نظر ذهنی 
برای  نیز  الزم  انگیزه  و  باشد  تغییر  متقاضی 
تغییر داشته باشد. وی خاطر نشان کرد: گرچه 
توسعه هر منطقه ای به اسناد باالدستی و تمام 
کشور ارتباط پیدا می کند ولی برای پیدا کردن 
جایگاه و نقش هر جامعه مردم آن باید به باور 

کنند.  تالش  نیز  تغییر  برای  و  برسند.  فکری 
وی به انگیزه منطقه ای قبل از تقسیم شدن 
استان اشاره کرد و گفت: آن زمان استان شدن 
و  بود  ساله   40 آرزوی  یک  جنوبی  خراسان 
برای مردم این منطقه تبدیل به هدف شده بود 
لذا همه تالش کردند و با یک انسجام مردمی 
ساختار سیاسی و اداری نیز همکاری کردند تا 

باالخره آرزوی دیرینه مردم محقق شد. 

پای لنگ استان در جذب بودجه 

امور  در  استاندار خراسان جنوبی  معاون سابق 
عمرانی،  با بیان اینکه پایه بودجه ای استان از 
همان ابتدا ضعیف بسته شد خاطر نشان کرد: 
هنوز هم نمایندگان و مدیران ارشد نتوانستند 

نسبت به تغییر وضع بودجه استان اقدام کنند. 
وی، مطالبه گری و امتیاز دهی مردم به مدیران 
ای بودجه  وضع  شدن  بهتر  برای  اهرمی   را 

 دانست و گفت: باید مردم از مدیران سوال کنند 
بندی اولویت  یافته  افزایش  بودجه  چقدر   که 

دولت  و  است  زیرساختی چگونه  پروژه های   
دولت  مانده  زمین  به  های  پروژه  برای  فعلی 
های قبل چه کار شایسته ای انجام داده است. 
را  زیرساختی  های  ضعف  وجود  نژاد  نخعی 
در  غلط  های  انتخاب  و  برنامگی  بی  حاصل 
اگر  گفت:  و  داست  ای  منطقه  و  ملی  سطح 
مردم به جای اینکه رای خود را فدای جایگاه 
کنند  شخص  اجتماعی  و  سیاسی  شخصی 
قطعا  دهند  رای  افراد  کاری  های  برنامه  به 

مشکالت فعلی را ایجاد نمی شد. 
 وی همچنین جذب سرمایه گذار را از اولویت های 
ضرورت  گفت:  و  دانست  استان  توسعه  مهم 
از آمدن سرمایه گذار زیرساخت  دارد که قبل 
ها به خصوص زیرساخت های توسعه صنعتی 

استان تکمیل شود. 

تامین منابع مالی استان
جدی گرفته شود

“نخعی نژاد” توسعه شبکه ارتباطی حمل و نقل 
دیگر  از  را  فرودگاه  و  آهن  راه  جمله  از  استان 
عوامل توسعه ای استان برشمرد و افزود: گرچه 
تالش های زیادی انجام شده اما هنوزجای کار 
تامین  گرفتن  بر جدی  دارد. وی  وجود  زیادی 
منابع مالی استان تاکید کرد و گفت: در حوزه  
بخش   در  شماری  بی  های  ثروت  نیز  انرژی 
 معدن استان وجود دارد که هم اکنون خام فروشی
 بالی جان آن شده، لذا باید دولت با سیاست های

را در جوار  تبدیلی   تشویقی و حمایتی صنایع 
معادن استان ایجاد کند تا در این زمینه نیز شاهد 

تحول بنیادی باشیم. 

مدیران در پاسخگویی 
به سرمایه گذاران، چابک باشند

معاون سابق استاندار با تاکید بر اینکه ساختار 
مدیریتی باید در پاسخگویی به تقاضای سرمایه 
سلیقه  هم  هنوز  افزود:  باشد  چابک  گذاری 
گذار سرمایه  با  برخورد  در  شخصی   گرایی 

از  بسیاری  داد:  ادامه  نژاد  نخعی  دارد.  وجود   
و  هستند  پشیمان  و  دلخور  گذاران  سرمایه 
استان  مدیران  همه  که  کند  می  ایجاب  این 
داشته  اهتمام  گذاران  سرمایه  ماندگاری  برای 
اشاره  استان  از  مهاجرت  روند  به  وی  باشند. 
به شهر  روستا  از  مهاجرت  رشد  و گفت:  کرد 
و از استان به خارج از استان قابل تامل است 

و باید دولت بر این مقوله فکر اساسی بکند. 

اتحاد،رمز توسعه منطقه
معاون سابق استاندار، نیروی انسانی متخصص 
و دانشگاهی را از ظرفیت های استان برشمرد 
و افزود: متاسفانه نیروی  کار با تجربه در استان 
به پشت میز نشینی  نیروها   کم است و عمال 
عادت کرده اند. نخعی نژاد اطالع مقامات ارشد 
کشوری از وضع منطقه را یکی از مزیت های 
استان شدن خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: 
امروز، خراسان جنوبی به مثابه یک ماشین نو 
با  و  ماهر  راننده  به  نیاز  که  است  قدرتمند  و 
تجربه دارد تا  بتواند در مسیری که به هدف 

حرکت  دغدغه  بدون  شود  می  منتهی  توسعه 
را  جنوبی  خراسان  به  بخشی  اعتبار  وی  کند. 
این  افزود:  از فواید استان شدن دانست و  نیز 
قابل  استان  تشکیل  از  قبل  با  مقایسه  در  امر 
قیاس نیست . وی با تاکید بر اینکه اتحاد رمز 
توسعه منطقه است خاطر نشان کرد: همه باید 
زیرپرچم استان حرکت کنند و باید برای مردم 
اصولی تعریف شود که در انتخاب نمایندگان و 

مدیران به دنبال اشخاص کارآمد باشند. 

آفت رقابت های سیاسی
بالی جان توسعه استان 

همایون نخعی نژاد ادامه داد: آفت رقابت های 
سیاسی سبب شده که مردم چند دسته شوند لذا 

از آنجایی که خراسان جنوبی به لحاظ جمعیتی 
به  باید  نیست  کشور  در  ای  وزنه  اقتصادی  و 
دور از تعصبات سیاسی برای حفظ امنیت مرز 
استان  روستاهای  وضع  به  وی  کنند.  تالش 
اشاره کرد و گفت: بسیاری از جوانان روستایی 
نه  هستند؛  بیکار  اما  دارند  خوبی  تحصیالت 
کشاورز و دامدار خوبی شده اند و نه کار اداری 
باید  نیز  ها  روستا  در  اشتغال  برای  لذا  دارند، 
تالش شود. وی نگاه ویژه دولت را عامل مهم 
توسعه دانست و گفت: باید بخشی از اعتبارات 
محرومیت  لحاظ  به  و  شود  منظور  این  برای 
باید مدیران با تجربه کارآمد که در سطح ملی 

درخشیده اند به استان بیایند. 

ضعف شورای شهر قبلی
عاملی برای عقب ماندگی شهر

دوران 6 ساله شهردار  به  اشاره  با  نژاد  نخعی 
زمان  آن  نیز گفت:در  استان  در مرکز  بودنش 
شهر باید برای مرکز استان شدن آماده می شد 
لذا برای رفع نیاز عمومی مردم پای کار آمدند 
اسبق  شهردار  شد.  ایجاد  زیربنایی  تحول  تا 
بیرجند ضعیف بودن شورای قبلی شهر بیرجند 
را عاملی برای عقب ماندگی شهر عنوان کرد و 
 گفت: پنهانکاری های این شورا نشان می داد

که اعضا روی جنبه سیاسی و اجتماعی انتخاب 
شدند. نخعی نژاد با بیان اینکه بیرجند در حال 
رکود قرار گرفته اظهار کرد: شورای جدید باید 
تالش کند که مدیران قوی ، کاردان و توانمند 
و  فرهنگی  ساختار  به  هم  که  کند  انتخاب  را 
الزم  انگیزه  هم  و  باشد  آشنا  شهر  اجتماعی 
برای ایجاد تحول داشته باشد. وی  مهمترین 
انتخاب شورای شهر را انتخاب شهردار دانست 
و افزود: ویژگی های تخصصی فرد، اعتقادی، 
آشنایی به سازمان شهرداری، آشنایی به وظایف 
یک شهردار و نحوه ارتباط با مردم از عواملی 
 است که در انتخاب شهردار باید مد نظر باشد. 

اعتماد مردم
مهمترین ثروت یک شهرداری

شهردار  شد:  آور  یاد  بیرجند   اسبق  شهردار 
باید بتواند همه عوامل را بسیج کرده و روحیه 

برنامه ریزی و برنامه محوری داشته باشد. 
نخعی نژاد امانت داری را شاخصه دیگر شهردار 
یک  ثروت  مهمترین  افزود:  و  دانست  توانمند 
بر  تاکید  با  وی  است.  مردم  اعتماد  شهرداری 
اینکه شهرداری برنامه ریزی می کند و شورا نیز 
باید پشتیبانی نماید افزود: در سالهای که شهردار 
همه  و  مردم  و  نخبگان  مشارکت  اگر  بودم  
نبود قطعا موفق نمی شدیم.   جریانات سیاسی 
طلبی  قدرت  آن  از  پس  اما  داد:  ادامه  وی 
اختالفات  آمدن  وجود  به  و  سیاسی  جناحهای 
مردمی  اتحاد  و  انسجام  که  شد  سبب  محلی 
شکسته شود و در مقطعی نیز مردم دلسرد شدند 
که با کاهش مشارکت و برخورد ساختار اداری با 
مردم ، ضعف مدیریت و کمبود اعتبارات سبب 
شد که روز به روز شاهد ضعیف تر شدن روند 

رشد توسعه ای شهر و استان باشیم. 

تا زنده ام خدمت را وظیفه می دانم 

همایون نخعی نژاد  خاطر نشان کرد:  اکنون 
مبتدی  که  دارند  حضور  استان  در  مدیرانی 
 هستند و برای جاهای دیگر کارآموزی می کنند.

 وی در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار ما مبنی 
بر اینکه اگر درخواست های مردمی برای ادامه 
مسئولیت  انجام  به  حاضر  باشد  شما  خدمت 
را  خدمت  ام  زنده  که  زمانی  تا  گفت:  هستید 
به مردم  وظیفه خود می دانم چرا که خدمت 
عبادت است و نمی توان از این عبادت کناره 
گیری کرد. وی در پایان تاکید کرد که همیشه 

به مردم استان مدیون هستم. 
)Ava.news11@gmail.com(

رقابت های سیاسی، بالی جان مردم استان
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برچسب اندازه گیری قند خون به کمک بیماران دیابتی آمد

مهر- سازمان بهداشت انگلیس برچسب هایی را برای اندازه گیری قند خون عرضه کرده است. این برچسب ها مقدار قند موجود در سلول های پوستی را اندازه می گیرند. افراد دیابتی اکنون  می توانند قند خون 
خود را  بدون سوزن های دردناک اندازه گیری کنند. این دستگاه یک حسگر در ابعاد سکه ای کوچک است  و به طور خودکار سطح قند خون را از سلولی های زیر پوست ردیابی می  کند و اطالعات را به تلفن 
هوشمند ارسال می کند. به عبارت دیگر الزم نیست بیماران از دستگاه های معمول که دارای سوزن هستند،  قند خون خود را اندازه گیری کنند.  این دستگاه به خصوص برای افرادی با دیابت نوع دوم کارآمد است. شنبه *25 شهریور 1396 * شماره 3884

خبرها از گوشه و کنار

خطری که سرنشینان اتوبوس ها را 
تهدید می کند  

احتراق دیزلی ها  از  ناشی  ذرات ریز آالینده 
و جریان  ریه  وارد  راحتی  به  قطر کم  دلیل  به 
اجتماعی  گروه  گزارش  به  شوند.  می  خون 
شهید  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  یک  برنا، 
»نصب  مصوبه  سابقه  به  اشاره  ضمن  بهشتی 
دیزلی«  خودورهای  روی  دوده  فیلتر  اجباری 
احتراق  از  ناشی  آالینده  ریز  ذرات  کرد:  اظهار 
دیزلی ها به دلیل قطر کم به راحتی وارد ریه و 
جریان خون و سبب ایجاد بیماری های مختلف 
می  شوند. آسیب این ذرات بیشتر »محلی« است 
سرنشینان  یا  اتوبوس  کنار  افراد  که  بگونه ای 
قرار می دهد. تاثیر  به شدت تحت  را  اتوبوس 

یادداشت

»حجاب« اجتماعی ترین 
وظیفه زن مسلمان است

* روح ا... رضائی 

رویم،  می  پزشک  نزد  شویم،  می  بیمار  وقتی 
انجام  مو  به  مو  دهد  می  او  که  دستوری   هر 
می دهیم تا زودتر بهبود یابیم. اعتقادمان بر این 
 است که پزشک خیر و صالح مارا بهتر از خود ما 
او  دستورات  تسلیم  این  بنابر  داند،   می 
 می شویم. وقتی ما دین اسالم و مذهب شیعه را 
برگزیده ایم و قرآن را به عنوان کتاب وحی قبول 
پذیریم  می  که  معناست  بدین  این  ایم،   کرده 
سعادتمند  برای  قرآن  نورانی  آیات  تک  تک 
تخطی  است  طبیعی  است.  شده  نازل  ما  شدن 
به سمت  ما  شود  می  باعث  خداوند  دستورات  ار 
خیر  به  وعاقبت  برویم  پیش  گمراهی  و  ظاللت 
متاسفانه  که  قرآن  آیات  همین  از  یکی  نشویم. 
حجاب  آیه  شده  کاسته  اهمیتش  از  روزها  این 
مسلمان  زن  یک  کمال  است. حجاب سرچشمه 
را  حجاب  قرآن  صریح  نص  طبق  خداوند  است. 
واجب دانسته تا زمینه های الزم برای رشد و کمال 
خانم ها فراهم شود. حجاب مانند صدفی است که 
 مروارید شخصیت زن را درون خود نگه می دارد و 
نمی گذارد این گوهر با ارزش در بازار پر مخاطره 
ی هوسرانان به قیمت ارزان عرضه شود. متاسفانه 
این روزها عده ای بدون توجه به دستور صریح قرآن 
مجید مسئله پوشش زنان و دختران را در جامعه 
یک امر شخصی قلمداد می کنند؛ با اینکه می دانند 
 آمدن زنان و دختران جوان در خیابان، پاساژ، اداره 
و ... با پوشش نامناسب بینندگان هرزه را به تحریک 
وا می دارد، اما به خاطر رسیدن به برخی از مقاصد 
خویش بر آیه »ال اکراه فی الدین« اصرار می ورزند 
و این طور وانمود می کنند که حکومت به زور زنان 
را وادار به داشتن حجاب می کند. در هر حال هر 
چه جامعه برهنه تر باشد، زمینه اقسام فسادهای 
اجتماعی هم بیشتر می شود. هر چه زنان و دختران 
ما با پوشش نامناسب تری در جامعه ظاهر شوند 
 گناه چشم چرانی بیشتر می شود . امام صادق)ع(
تیرهای  از  تیری  نامحرم  به  »نگاه  فرماید:  می 
ما  زنان محجبه  از  ها  غربی  چرا  است«  شیطان 
کار  محل  در  اقتدار  با  و  اسالمی  حجاب  با  که 
شوند،  می  ظاهر  جامعه  در  کلی  طور  به  و   خود 
از  قسمتی  به  را  شما  توجه  هراسند؟   می 
کنم.  می  جلب  انگلیس  استعمار  های  برنامه 
استعمار معتقد است: »باید کوشش فراوان کرد تا 
زنان مسلمان را نسبت به امر حجاب بی میل نمود 
 ودر عوض آن ها را به بی حجابی و رها کردن چادر 
شواهد  و  دالیل  با  باید  ساخت.  مند  عالقه 
 تاریخی ثابت کنیم که حجاب و پوشش از دوران 
تایید  مورد  صدرصد  و  شده  متداول  عباس  بنی 
اسالم نیست؛ پس از انکه حجاب با تبلیغات وسیع 
از میان رفت، مأموران ما جوانان را به عشق بازی و 
روابط جنسی نامشروع با زنان غیر مسلمان تشویق 
کنند. این زنان باید کامال بی حجاب ظاهر شوند 
نتیجه  این  به  باشند.«  آنها  زنان  برای  الگویی  تا 
می رسیم ،هر چادری که از سر یک زن مسلمان 
برداشته شود، استعمار یک قدم به اهداف شوم خود 
در  برهنگی  فرهنگ  هرچه  شود.  می  تر  نزدیک 
جامعه ما بیشتر جا بیفتد، لوازم آرایشی,لباس های 
آنچنانی، وسایل غیرضروری منزل و ... بیشتر وارد 
کشور ما می شود. وقتی این اتفاق افتاد، عالوه بر 
خارج شدن ارز از مملکت، فرهنگ حاکم بر کشور به 
سمت ابتذال، طالق، اعتیاد و ... سوق پیدا می کند.

بیاییم از قرآن و کالم خداوند درس بگیریم، زنان 
و دختران خود را بیش از پیش به رعایت حجاب 
اسالمی دعوت کنیم. دختران ما باید به این باور 
برسند که داشتن حجاب نه تنها برای حضورشان 
در اجتماع محدودیتی ایجاد نمی کند بلکه شخصیت 
برسر  مانعی  تنها  نه  مناسب  پوشش  بخشد.  می 
و  نفس  عزت  انها  به  بلکه  نیست  ها  خانم  راه 
شخصیت می بخشد.حفظ حجاب موجب آرامش 
موجب  حجابی  وبی  وجامعه  خانواده  واستحکام 
اضطراب، تزلزل وناپاکی خانواده و جامعه می شود.

در گفتگوی اختصاصی آوا با جوان نخبه بیرجندی مقیم تهران مطرح شد: 

اختراعی برای حفاظت از شنوایی کارگران این سرزمین

یک خبر بد و خطرناک برای سیاره زمین! 

روزپالس- یک سوم خاک سیاره زمین به شدت 
نرخ  با  خاک  حاصلخیزی  و  شده  فرسایش  دچار 
۲۴ میلیارد تن در سال از بین می رود. کارشناسان 
با بیان اینکه یک سوم فرسودگی خاک زمین به 
کاهِش  این  داشتند:  اظهار  است  کشاورزی  دلیل 
افزایش  با  می شود  بینی  پیش  که  هشداردهنده 
تقاضا برای غذا ادامه پیدا کند به خطر جنگ ها و 
درگیری ها همچون موارد مشاهده شده در سودان 
و چاد می افزاید. دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با 
بیابان زایی ملل متحد )UNCCD( گفت: با افزایش 
جمعیت و خشک شدن زمین های حاصلخیز و سالم 
رقابت ها برای دستیابی به خاک در بین کشورها و 
سطح جهان تشدید می شود. در ۲۰ سال گذشته، 
و  کرده  پیدا  افزایش  برابر  سه  کشاورزی  تولیدات 
میزان زمین های آبیاری شده دو برابر شده هرچند 
با گذشت زمان این افِت حاصلخیزی خاک به رها 
شدن زمین و در نهایت بیابان زایی منجر می شود. 
به نوشته روزنامه گاردین، بررسی ها نشان می دهد 
کاهش حاصلخیزی در ۲۰ درصد مزارع، ۱۶ درصد 
جنگل ها و ۱۹ درصد مراتع جهان مشاهده می شود.

مسواک ویژه معلوالن ساخته شد

به  موفق  ایرانی  مخترع  یک  نیوز-  پارس 
شد.  معلوالن  برای  مسواکی  ساخت  و  طراحی 
خودکار  دهنده  مخترع »شستشو  مریم حمیدی، 
محصول  این  گفت:  معلوالن«   دندان  و  دهان 
و  فشار  با  را  دندان  و  دهان  شستشوی   عمل 
زاویه بندی صحیح انجام می دهد و دارای تخلیه 
معلوالن  برای  استفاده  قابلیت  که  بوده  خودکار 
عمل  نیز  دستگاه  این  بود.  خواهد  دست  بدون 
ماساژور را برای جلوگیری از ابتال به ژنژویت لثه 
و کمک به خون رسانی بهتر آن انجام می دهد.

ساله   ۲8 جوان  نیا،  صالحی  حمید  حسینی- 
دکترای  دانشجوی  تهران،  مقیم  بیرجندی 
است.  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  اپیدمیولوژی 
تخصصی  دکترای  یک  رتبه  کسب  دلیل  به  که  او 
نخبگان  جمله  از  ارشد  کارشناسی  مقطع   ۶ رتبه  و 
نظیر  دیگری  افتخارات  شود  می  محسوب  کشور 
علوم  دانشگاه  استعدادهای درخشان  مرکز  در  عضویت 
مرکز  برگزیده  دبیر  نخبگان،  بنیاد  و  تهران   پزشکی 
پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و کسب رتبه هایی مانند پژوهشگر برگزیده، داور برتر در 
کنگره های مختلف را نیز در کارنامه خود دارد. این جوان با 
استعداد بیرجندی تاکنون باالی 75 مقاله در مجالت نمایه 
 شده در  pubmed و Web of Science ) همان 
از ۱۰۰ مقاله در سایر مجالت که  ای اس ای( و بیش 
غیرواگیر  های  بیماری  مختلف  های  حوزه  در  عمدتا 
رساندن  چاپ  به  با  نیز  اخیرا  است.  کرده  منتشر  بوده، 
کارآزمایی  مقاالت  انتشار  راهنمای  عنوان  تحت  کتابی 
مطالعه  یک  نگارش  و  گزارش  چگونگی  خصوص  در 
پژوهشی  حوزه  در  را  خود  های  قابلیت  ای  مداخله 
کتاب  این  درباره  نیا  صالحی  است.  رسانده  اثبات   به 
می گوید: از آن جاییکه همیشه کمبودی در این زمینه در 
دانشگاه ها دیده می شد تصمیم گرفتم کتابی در این زمینه 
منتشر کنم، که پس از مشورت با خانم دکترکاظمی استاد 
دانشگاه  از  همکارمان  و  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
موضوع،  این  از  استقبالشان  و  زاهدان  پزشکی  علوم 
این کتاب مصوب  درآمد.  نگارش  به مرحله  این کتاب 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بوده و در سایر شهرها نیز 
قابل خریداری است. او که سابقه فعالیت هایی از جمله 
پستان،  سرطان  تحقیقات  مرکز  اپیدمیولوژی  مشاور 
های  جراحی  تحقیقات  مرکز  اپیدمیولوژی   مشاور 
مختلف  مجالت  با  داوری  و  همکاری  تهاجمی،  کم 
مشاور  و  داور  عنوان  به  زبان  انگلیسی  و  فارسی 
اپیدمیولوژی را نیز دارد، اضافه می کند: در حال حاضر 
و  نامه دکتری تخصصی هستم  پایان  انجام  مرحله  در 
بیشتر در طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با علوم 

بهداشتی و بیماری های غیر واگیر فعالیت می کنم.

انگلیسي معایب گوشی های حفاظتی 
 و آمریكایي

درادامه ثبت اختراع “گوشی حفاظتی تراگوسی سیستم 
شنوایی” عاملی شد تا با این جوان هم استانی گفتگویی 
داشته باشیم. صالحی نیا با بیان این که صدا یکي از عوامل 
عنوان  است  زندگي  و  کار  محیط  در  فیزیکي  آور   زیان 
می کند: این عامل موجب اختالالت بسیار زیادي از جمله 
افت شنوایي، آزاردهندگي، اختالل در تمرکز، تغییر در فشار 
خون و ایجاد استرس می شود . به گفته وی براي حفاظت 
در برابر صدا گوشي هاي حفاظتي انگلیسي و آمریکایي 
کاهش  را  صدا  بل  دسي   ۲۰ تا  که  است،  شده   ساخته 
و  گوشي  بیرون  نوع  دو  داراي  ها  گوشی  این  دهد.  مي 
بیرون گوشي وزن و حجم  نوع  باشد.  درون گوشي می 
کاری  شیفت  طول  در  که  این  دلیل  به  و  داشته  زیادي 
باید استفاده شود، حمل و نقل آن مشکل است، همچنین 
 در دامنه حرکت و اعمال وظایف کارگر نیز اختالل ایجاد 
مي کند. وی ادامه می دهد: نوع درون گوشي به داخل 

مجراي گوش فرو رفته و مسیر هوایي را مسدود مي کند که 
به دلیل استفاده مکرر از آن ها حامل آلودگي هاي قارچي و 
دارای  و  براي سالمتي مضر است شده  باکتریایي که 
از  بعضي  همچنین  باشد.  می  بهداشتی   مخاطرات 

آن ها یکبار مصرف هستند که هزینه بر مي باشد.

هزینه تمام شده اختراع 
كمتر از یك سوم نمونه هاي خارجي است

از  نشان  را  شده  بیان  موارد  تمامی  نخبه،  جوان  این 
های  بیماری  از  پیشگیری  و  بهداشتی  اختراعی  خالء 
سیستم شنوایی می داند و می گوید:  بر آن شدیم که 
گوشي محافظتی بسازیم که با هر دو نوع گوشي متفاوت 
و داراي استفاده آسان براي اکثر کارگران باشد. همچنین 
بوده  دوام طوالني  داراي  و  بسیار سبک  ها  این گوشي 
اثار بهداشتي و ایجاد آلودگي آسیب رسان ذکر  و بدون 
شده به گوش، با ایجاد انسداد در مجراي گوش بوسیله 
فشار دادن و مهار کردن قسمت تراگوس گوش به داخل، 

موجب مي شود که صداي آزار رسان محیط کار تا 3۰ 
دسي بل کاهش یابد. صالحی نیا معتقد است: زماني که 
اختراع به تولید انبوه برسد هزینه تمام شده کمتر از یک 
که  این  بر  عالوه  شد،  خواهد  خارجي  هاي  نمونه  سوم 
هزینه  وی  دارد.  نیز  را  خارجی  نمونه  با  رقابت  قابلیت 
 نمونه اولیه را بسیار کم و ایده ساخت را ساده و کاربردي 
می داند و بیان می کند: با توجه به کاربرد زیاد این اختراع 
در کارگران صنایع، راحتي استفاده از آن و قیمت مناسب 
مي توان پیش بیني کرد که تقاضاي آن در صنعت باال 
خواهد بود. صالحی نیا همچنین با اشاره به نام سه همکار 
دیگر خود در ساخت این اختراع می گوید: آقایان میالد 
صادقی  حمیدرضا  و  گروسی  احسان  جزری،  درخشان 

گندمانی، بنده را در ساخت این اختراع یاری کردند.

توجه به نیروهای جوان و بومی استان 
پیشرفت خراسان جنوبی  شرط 

این مخترع جوان، در بخش دیگری از سخنانش به 
افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  بیرجند  به  بازگشت  قصد 
و  است  بیرجند  از  متفاوت  شرایط  تهران  در  گرچه 
آدم  خود  شهر  ولی  دارد  وجود  مختلفی  های  موقعیت 
در هر شرایطی بهترین جا است و هیج کجا شهر خود 
شهرم  به  کار  برای  شود  قسمت  اگر  شود،  نمی  آدم 
در  ام  شنیده  که  این  بیان  با  نیا  صالحی  بازمیگردم.  
خاطرنشان  شود،  نمی  حمایتی  نخبگان  از  ما  استان 
نخبگان  بنیاد  از طرف  می کند: سال گذشته همایشی 
بیرجند تحت عنوان سرآمدان مقیم و غیر مقیم خراسان 
جنوبی برگزار شد که به نظر ایده جالب و مناسبی بود، 
ام.  ندیده  گذاری  سرمایه  یا  حمایت  آن  از  جدای 
جنوبی  خراسان  و  بیرجندی  جوانان  افزاید:  می   وی 
زمینه  که  صورتی  در  و  دارند  مختلفی  هایی  توانایی 
پیشرفت  و  بیرجند  برای  افتخار  کمال  با  باشد  فراهم 
دلسوز  جوانان  این  گذارند،  می  مایه  جان  از   استان 
می توانند زمینه ساز کمک به توسعه شهر و استان شوند. 
در پایان وی یادآور می شود. استفاده از نیروهای بومی و 
دلسوز می تواند گام مهمی در جهت توسعه یافتگی باشد.

Ava.news13@gmail.com . عکس از : حسینی

امروز؛ سالروز وقوع زلزله شدید در شهرستان طبس 

زلزله ای که شهر  طبس را با خاک یكسان کرد
نزدیک به یكصد روستاي بزرگ و کوچک به کلي از بین رفت و 90 درصد ساکنان آن کشته یا مجروح شدند

امروز سی و نهمین سالروز زلزله هولناک شهرستان 
کوران  در   ۱357 شهریورماه   ۲5 در  است.  طبس 
جمعه  کشتار  از  پس  هفته  یک  و  انقالب  مبارزات 
و  بزرگترین  از  یکی  وقوع  ماه(،  شهریور   ۱7( سیاه 
اخیر  سال  یکصد  های  زمین لرزه  خسارت بارترین 

کشور، ایران را در غمی بزرگ فرو برد. 
با  که  لرزه  زمین  این  در  ایسنا،  گزارش   به 
ساعت  در  زمین  درونی  امواج  مقیاس  در   7/۴ بزرگی 
 ۱357 ماه  شهریور   ۲5 روز  بعدازظهر  دقیقه   3۶ و   7
قدمت  با  تاریخی طبس  و  زیبا  پیوست، شهر  وقوع  به 
بیش از یک هزار سال به کلی ویران شد و عالوه بر آن 
 ۱۰۰ حدود  و  تخریب  شهر  مجاور  روستای   3۰ حدود 
روستای دیگر دچار خسارت شدند. شدت این زمین لرزه 
صد  چند  فاصله  به  تهران  در  حتی  که  بود  حدی  به 
در  اگر چه  احساس شد.  نیز  زلزله  کانون  از  کیلومتری 
مورد اغلب زلزله های بزرگ کشور آمار دقیقی از تعداد 
کشته شده ها در دست نیست ولی از نکات قابل توجه 
از  موجود  آمار  فاحش  اختالف  طبس،  زلزله  مورد  در 
در  که  به طوری  است.  زلزله  این  باختگان  جان  تعداد 
در  شدگان  کشته  شمار  ایران،  آمار  مرکز  رسمی  آمار 
طبس و روستاهای اطراف حدود شش هزار و 3۶3 نفر 
اعالم شده اما با توجه به این که به دلیل جو هیجان زده 
وجود  کشته ها  تعداد  دقیق  ثبت  امکان  زلزله،  از  پس 
نداشته تعداد تلفات زمین لرزه طبس تا بیش از ۲5 هزار 
از  خود  نوع  در  زلزله طبس  است.  برآورد شده  نیز  نفر 
مبنای  مدت ها  تا  که  بود  ایران  زلزله های  بزرگترین 
محاسبات سازه در آیین نامه زلزله ایران بود. طبس تا 
قبل از زمین لرزه سال ۱357 جزو مناطق با خطر نسبی 
متوسط پهنه بندی شده بود. تحقیقات و پژوهش های 
ریخت زمین شناسی و نو زمین ساختی نشان می دهد 
که طبس به دلیل وضعیت خاص زمین شناسی مستعد 
ابزارهای موجود در  با قدرت باال بوده ولی  زلزله های 
است.  نداشته  را  پتانسیل  این  شناسیایی  توان  گذشته، 
گسل عامل این زمین لرزه حدود 8۰ کیلومتر طول دارد 
و در عمق حدود ۱۰ کیلومتری سطح زمین واقع است 
عبور  طبس  شهر  کیلومتری   ۱۰ حدود  فاصله  از  که 
می کند و کانون این زمین لرزه هم در نزدیکی روستای 
در  دیهوک  شهر  از  خرابی ها  و  بود  واقع  طبس  کریت 

شهر  خود  سپس  و  اصفهک  روستای  تا  شرق  جنوب 
را  طبس  زلزله ی  بزرگی  می یافت.  گسترش  طبس 
گزارش   MS=7/7 ابتدا  در  امواج سطحی  با   USGS
کرد وشدت زلزله طبس در محدوده ی۲۰ کیلومتری آن 
با مقیاس مرکالی حداکثر حدود X برآورد شده است و 
در  شد  دیده  طبس  زلزله ی  با  که  گسلی  مجاورت  در 
خسروآباد که نزدیکترین آبادی به گسل می باشد، یک 
دیوار سالم به جای نمانده است. ساختمان غسالخانه که 
آجری با سقف تیرآهن و طاق ضربی است به کلی خراب 

شد و از ۱۱۰۰ نفر جمعیت آن 5۰۰ نفر کشته شدند.

شتاب زلزله  طبس

شتابنگار دستگاه  شناسان،  زلزله  گفته   به 
حداکثر  با  نموداری  شهر طبس  در  موجود   SMA-۱  
را ثبت کرده  شتاب حدود ۹۰ درصد شتاب ثقل زمین 
که آثار واژگونی بعضی اشیاء، افتادن دیوار، پرت شدن 
سنگین  اشیاء  جابجایی  و  زمین  سطح  در  سنگها   قلوه 
نشان دهنده ی وجود شتاب قابل توجه زلزله در حوالی 
شهر طبس می باشد. در طبس صندوق فلزی پست که 
کنده  جا  از  سیمکوپ  دستگاه  و  بود  شده  کار  بتن  در 
شده و حرکت قائم آن، شتاب قائم بسیار زیاد زلزله را 
نشان می دهد. در ژنراتور 5۰ تنی برق، 8۰ سانتی متر 
متر   5۰ حاوی  که  برق  مرکز  این  گازوئیل  منبع  در  و 

مکعب سوخت بوده ۱7 سانتی متر تغییر مکان مشاهده 
شتاب  نیز  محلی  مشاهدات  ترتیب  بدین  است.  شده 

زیادی را در امتداد قائم و افقی نشان می دهند.

گزارش پیش لرزه ها و پس لرزه ها

و  نشده  گزارش  ای  لرزه  پیش  زلزله  وقوع  از  قبل 
طبس  زلزله  های  لرزه  پس  است.  بوده  آرام  منطقه 
عمومًا با بزرگی پایین که بزرگترین آنها حدود 5 بوده 
و  لرزه  پس   ۲3 در طبس  حادثه  وقوع  اّول  روز  است. 
روز دّوم هفت پس لرزه و روز سّوم سه پس لرزه و در 

دیهوک نیز هفت پس لرزه ثبت شده است.

زلزله ای پرحاشیه در كوران انقالب

 زلزله های شدید و مرگبار همواره با تبعات اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی گوناگونی همراهند ولی رخداد زلزله 
انقالب  مبارزات  کوران  در  خصوصا  طبس  ویرانگر 
همراه  به  را  بیشتری  حاشیه های  و  پیامدها  اسالمی، 
زلزله زدگان،  اوضاع  به  رسیدگی  که  طوری  به  داشت 
با  مبارزان  رویارویی  برای  تازه  ای  عرصه  به  آشکارا 

رژیمی که اعتمادی به آن نداشتند، تبدیل شد.
مردمی که داغ کشتار وحشیانه ۱7 شهریور برایشان 
تازه بود، رژیم را متهم به استفاده تبلیغاتی از زلزله طبس 

از  مردم  منصرف کردن  و  افکار عمومی  انحراف  برای 
آسیب دیدگان  به  در رسیدگی  تظاهرات و سهل انگاری 
می کردند.   آن  از  بیشتر  بهره گیری  برای  طبس  زلزله 
امام خمینی )ره( هم طی پیامی از نجف ضمن احساس 
همدردی با زلزله زدگان و فراخوان جهت کمک به آنها 

به افشای ماهیت رژیم شاه پرداختند.
 در بخشی از این پیام آمده است: »مسلمین غیرتمند 
الزم است مستقیمًا به برادران خود کمک کنند و چیزی 
به دست عمال دولت ندهند که باز راه برای چپاولگران 
است  الزم  آنجه  حساس  موقع  این  در  لکن  شود.  باز 
دولت  که  است  آن  دهم  تذکر  ایران  شریف  ملت  به 
به  و  استفاده کرده  از فرصت  تبلیغاتی شاه  بوق  های  و 
از  نفر  هزاران  که  آنهایی  اند.  زده   دست  مردم  اغفال 
بهترین فرزندان ما را دیروز بیرحمانه قتل عام کرده و 
ملتی را به عزا نشانده  اند، امروز برای انحراف اذهان به 
تعزیه سرایی پرداخته و اشک تمساح برای زلزله زدگان 

می  ریزند و عزای ملی اعالم می کنند.«
ها  ده  و  مبارز  روحانیون  از  جمعی  پیام  این  پی  در   
به  و  یابند  می  حضور  منطقه  در  انقالب  ازفعاالن  تن 
که  کمکهایی  و  می پردازند  دیدگان  آسیب  ساماندهی 
مساجد و سایر انقالبیون در سراسر ایران جمع می کنند 
را به مردم طبس می رسانند. در حال و هوای پس از 
زلزله طبس همچنین شایعه ای شکل گرفت که براساس 
آن، این زلزله ناشی از دفن زباله های اتمی کشورهای 
آنها بوده است  انفجار عمدی  ایران و حتی  خارجی در 
این  از  مانده  برجای  نگاشت های  به  توجه  با  البته  که 
روشن  شناسی  زلزله  متعدد  پژوهش های  و  زلزله 
طبیعی  کامال  زمین لرزه  یک  طبس  زلزله  که  است 
 بوده که پس از یک نبود لرزه یی طوالنی - که هنوز 
ژرفای  در   - است  بوده  ساله  هزار  چند  دانیم  نمی 
حدود ۱۰ کیلومتری سطح زمین با سازوکاری فشاری 
طبس  گسل  در  گسیختگی  دلیل  به  لغزش  امتداد  و 
اتفاق افتاده و هیچ عامل انسانی در آن دخالت نداشته 
است. یکی دیگر از حاشیه های تلخ این زلزله، سانحه 
سقوط یکی از هواپیماهای هرکولس اعزامی از پایگاه 
هفتم ترابری )شیراز( در فرودگاه دوشان تپه بود که 
به جان باختن تعدادی از خلبانان و همافران اعزامی 

منجر شد. زدگان طبس  زلزله  به  امدادرسانی  برای 

خواندنی ها

راه های تشخیص برنج ایرانی 

از برنج خارجی 

ایرانی  برنج  تشخیص  متأسفانه  نیوز-  افکار 
حتی  است.  سخت  بسیار  کاری  غیرایرانی  از 
دقیق  بررسی های  بدون  نیز  باتجربه  کارشناسان 
علمی نمی توانند نوع و کیفیت برنج را به درستی 
و باد دقت باال تشخیص دهند. مرسوم است افراد 
برنج را کف دست شان می ریزند و با مالیدن دست ها 
آن را بو می کشند و درباره نوع برنج نظر می دهند. 
این شیوه به هیچ وجه توجیه علمی ندارد. مگر این 
که فرد تجربه زیادی داشته باشد و با دیدن انواع 
برنج  بتواند حدودی نوع آنها را تشخیص دهد. برنج 
خارجی پیش از پخت، رنگ تیره تری دارد. بیشتر 
پیش  یعنی  می شود؛  پاربویل  وارداتی،  برنج های 
در  را  آن  تبدیل شود  برنج  به  که شلتوک  این  از 
دستگاه های ویژه به صورت نیمه پز، بخارپز می کنند 
تا ویتامین ها و مواد غذایی موجود در سبوس برنج 
به خورد دانه برنج برود. شلتوک که سرد شد همان 
فرآیند شالیکوبی را طی می کند و پوسته از برنج جدا 
می شود، اما برنج دیگر سفید نیست و به دلیل فرآیند 
پاربویل کمی زردتر و تیره تر می شود که می توان از 
برنج ایرانی تشخیص داد. برنج پاربویل شده خیلی 
بهتر از برنج پاربویل نشده است. ما در انجمن برنج 
ایران خیلی توصیه می کردیم برنج ایرانی پاربویل 
شود تا مواد مغذی و ویتامین هایش حفظ شود. از 
سوی دیگر، برنج پاربویل شده مقاومت بیشتری در 
کارخانه ها  از  یکی  در  نیز  مدتی  دارد.  آفات  برابر 
بهترین  که  آنجا  از  اما  کردیم،  اجرا  را  برنامه  این 
برنج ایرانی نیز در فرآیند پاربویل همان رنگ تیره 
برنج های خارجی را می گیرد، برخی از این مسأله 
سوءاستفاده کردند و برنج خارجی را به جای برنج 
ایرانی به مصرف کننده  فروختند. در چنین شرایطی 
پاربویل  خیر  از  ما  نمی گرفت  نظارتی صورت  که 
کردن برنج ایرانی گذشتیم. اما توجه داشته باشید، 
برنج های درجه یک هندی، پاکستانی، ویتنامی و 
تایلندی معموال پاربویل نمی شود و شاید تشخیص 
آنها از برنج ایرانی کمی سخت باشد. با وجود این، 
برنج ایرانی کدر است و برنج خارجی شفاف، که از 
این لحاظ می توان این دو را متمایز کرد. بو و عطر 
برنج ارتباطی به کیفیت ندارد. افراد با بو کردن برنج، 
معطر بودنش را تشخیص می دهند نه کیفیتش را. 
بهترین برنج ایرانی در فرآیند پاربویل، عطر خود را از 
دست می دهد، در حالی که کیفیتش بهبود می یابد. 
باید تولیدکنندگان را ،حتی با نظارت شدید، عادت 
دهیم برنج را با بسته بندی نشاندار و گواهی سالمت 
توزیع کنند و از عرضه برنج فله ای جلوگیری کنیم. 

تمام این تقلب ها حاصل فروش فله ای برنج است.
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رفتار با افراد تحقیر کننده 

واکنش نشان دادن در مقابل افرادی که شما را تحقیر 
و خوار کرده و ارزش هـایتـان را زیر سؤال می برند، 
قدری دشوار و دردناک است. گاهی اوقات زخم هایی 
افراد به شما وارد می آورند، ممکن است  اینگونه   که 

تا ابد باقی بمانند.
تحقیر  را  که شما  افرادی  که  باشید  داشته  توجه   باید 
می کنند و قصد آسیب رساندن به شما را دارند، در درجه 
اول باید خودشان را بیازارند تا بتوانند شما را آزرده کنند.

افرادی که به شدت شما را تحقیر می کنند با این کار 
فقط ناراحتی، عدم موفقیت و بی هدفی خود را در زندگی 
به نمایش می گذارند و این مشکل آنهاست نه شما. 
دانستن این مطلب به شما کمک می کند که راحت 
تر بتوانید در کنار آنها به زندگی عادی خود ادامه دهید 
و حرف هایشان را نشنیده بگیرید. اگر بدانید که مشکل 
از طرف مقابل است نه شما، می توانید منطقی با مسائل 
برخورد کنید و از حرف و کنایه های آنها شما را آزرده 
نخواهد کرد.شاید فردی که دارای چنین خصوصیاتی 
است یکی از نزدیکان شما باشد و برایتان سخت باشد 
که بخواهید از نظر عاطفی خودتان را از او جدا کنید. 
هیچ نیازی به این کار نیست، فقط سعی کنید در بحث 
هایی که او راه می اندازد، شرکت نکرده و خودتان را کنار 
بکشید. قصد او این است که کاری کند تا شما احساس 
بدی نسبت به خودتان پیدا کنید. این وظیفه شماست که 

به آنها اجازه انجام چنین کاری را ندهید. 
زمانیکه احساس می کنید فردی با حالت تهاجمی با 
شما برخورد می کند می توانید بگویید: “ازت ممنونم 
اما فکر می کنم بهتر است توصیه هایت را برای خودت 
نگه داری”و یا: “خیلی سخاوتمندی ولی من نیازی به 

توصیه های تو ندارم”.

بهلول و جمع دیوانگان

و  برمکی  جعفر  مهمانانش  همراه  به  الرشید  هارون 
 مادر جعفر برمکی در قصر نشسته بود و حوصله اش 
سر رفته بود. از سربازان خواست بهلول را بیاورند تا آنها 
را بخنداند. سربازان رفتند و بهلول را از میان کودکان 

شهر گرفته و نزد خلیفه اوردند.
هارون الرشید به بهلول امر کرد چند دیوانه برای ما 
با  و  دیوانه خودم هستم  اولین  گرفت:  بهلول  بشمار. 
این  گفت:  برمکی  جعفر  مادر  سمت  به  دست  اشاره 
دومین دیوانه هست. عیسی با حالتی عصبی فریاد زد: 

وای بر تو برای مادر جعفر چنین حرفی می زنی؟
دیوانه  سومین  عربده  صاحب  گفت:  و  خندید  بهلول 
هست. هارون از کوره در رفت و فریاد زد: این دیوانه 
را از قصر بیرون کنید آبرویمان را برد، بهلول در حالی 
که روی زمین کشیده می شد گفت : تو هم چهارمی 

هست هارون !

بخشش، عطری است 
که گل بنفشه روی پایی پخش می کند 

که آن را له کرده است.

آدم خوش بین کسی است که همه جا 
چراغ سبز می بیند، در حالیکه آدم بدبین 

تنها چراغ قرمز را می بیند.

پرسید کسی منزل آن مهر گسل
گفتم که: دل منست او را منزل

گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: بر او
پرسید که: او کجاست؟ گفتم: در دل

اگر چیزی هست که می خواهیم در کودکان تغییر 
کند، باید اول آن را بررسی کنیم و ببینیم که آیا 
چیزی نیست که بهتر است در خودمان تغییر کند.

تنها کسی می تواند تصمیمات 
بزرگ بگیرد که ایمان راسخ و ترس

 از خدا داشته باشد.

آرامی  به  می کنید.  تصور  که  است  آن  از  شایع تر  خیلی 
ارتباطات شخصی با خواهر برادرهای نه چندان صمیمی 
قطع می شود. یا یک عداوت بزرگ خانوادگی، تمام خانواده 
را از هم می پاشد. در اینجا به مواردی برای پر کردن این 
دیر شود،  آنکه خیلی  از  پیش  دوباره،  ارتباط  آغاز  و  خآل  
می پردازیم. بزرگ یا کوچک، نزدیک یا دور، هر آخر هفته 
و شام  دور هم جمع شده  تعطیالت طوالنی  در  فقط  یا 
افرادی هستند که می توان روی  تنها  می خورید، خانواده 
آنها حساب نمود. اما گاهی پایه ی این ارتباطات خانوادگی 
فرو  ناگهانی  به طور  یا  می کنند،  به سست شدن  شروع 
می ریزد. دقیقا چه زمان این روابِط از هم گسیخته، رنجش 
و در نهایت بیگانه شدن تلقی می شود؟ روان پزشکان اینطور 
توصیف می کنند که: روابط به شیوه ایی آزاردهنده از سوی 

یکی از طرفین و نه هر دو طرف از بین می رود.
البته همیشه شرایط مانند پس فرستادن هدیه ایی بازنکرده، 
مهیج نیست! اغلب مواقع افراد بی مهری های کوچک تر اما 
دردناک تر را تجربه می کنند. افرادی که با چنین رنجش هایی 
دست و پنجه نرم می کنند، اغلب از حرف زدن درباره ی آن 
طفره می روند و از این بابت احساس سرافکندگی می کنند. 
دکتر جوشوآ کوله من، روانپزشک در سانفرانسیسکو آن را 
»خموشی مسری« می خواند. بنابراین متخصصان پیشنهاد 
می کنند تا در تعطیالت به دیدار یکدیگر بروید، حتی بهتر از 
این، مانع از به وجود آمدن فاصله بین خود و دیگران شوید.

پیش از آنکه دیر شود با هم صحبت کنید
کوله من می گوید، چنانچه احساس می کنید اوضاع مرتب 
می شود، قاطعانه سخن بگوئید. نگرانی های خود را در قالب 
مقابل  ارزشمند طرف  کنید. صفات  بیان  مثبت  واژه های 
را برشمارید. سپس بگوئید که خواهان رابطه ی بهتر با او 
هستید. اجازه دهید او نیز از آنچه شرایط ادامه ی ارتباط را 

مشکل می سازد، آگاه شود.
سپس به طور خاص بگوئید که در صورت ادامه ی ارتباط، 
از او چه می خواهید، یک معذرت خواهی از صمیم قلب برای 
نیامدن به مراسم عروسی شما یا عدم انتقاد از همسرتان. 
کله من می گوید که اگر شما در طرف دیگر این مکالمه قرار 
دارید، به خاطر داشته باشید که: دیدگاه های مختلف از یک 
واقعه ی یکسان اساسا متفاوتند. اکنون زمان آن نیست که 
به مسائلی از قبیل: مقابله به مثل کردن، بپردازید. نگوئید 
زمان هایی که من حامی تو بودم را فراموش کرده ایی. در 
عوض از آنچه کوله من »شالوده ی حقیقت« می نامد پیروی 

کنید و مسئولیت کارهای خود را بپذیرید.
در صورت لزوم به ایمیل متوسل شوید

اگر امکان ارتباط مستقیم با آن شخص برایتان مهیا نیست، 
ارتباط حتی  برقراری  را حفظ کنید.  اینترنتی خود  ارتباط 
ارتباطی به باریکی یک نخ )در قالب اس  ام اس یا ایمیل(
در صورت تمایل، احتمال برقراری ارتباط در آینده را آسا نتر 

می کند. سالها سکوت کمکی به پیروزی نمی کند.

وقفه ایجاد کنید
دانشگاه  در  روانشناس  دکتر  میلوسکی،  آویدان  دکتر 
پنسیلوانیا می گوید، اغلب مراجعانم را تشویق می کنم تا 
به دوره ای موسوم به »عدم توافق موقتی« روی بیاورند. 
در عوض  ببینم.  را  تو  دوباره  نمی خواهم  هرگز  نگوئید، 
درست،  حرکت  کنم.  استراحت  می خواهم  فعال  بگوئید، 
پس از رویدادهایی که موجب تغییرات احساسی می شود، 
عصبانی  شدت  به  که  زمانی  یا  والدین،  مرگ  قبیل  از 
هستید، همین است. او در ادامه می گوید که سه ماه برای 
آرام شدن وقت بگذارید، سپس متوجه می شوید که اوضاع 

تغییر نموده است.
طوری رفتار کنید که گویی 

هیچ اتفاقی پیش نیامده
دلتان برای دوران نازنین تحصیل تنگ شده، اما خواهرتان از 
آن زمان تا کنون با شما صحبت نکرده. اگر رفتار او همواره 
به همین شکل است، بهترین کار این است که همه چیز 
را فراموش کنید. برخی افراد درست هنگامی که می خواهند 
مطلبی را به عنوان ختم کالم بیان کنند، جرقه ی تعارضات 

را زده و نزاعی عظیم بر پا می کنند.
شیله هین، که در مدرسه ی هاروارد شیوه ی ارتباط تدریس 
می کند و از مولفان کتاب »گفتگوهای سخت« : نحوه ی 
همین  به  می گوید:  است،  مهم تر  آنچه  درباره ی  گفتگو 
دلیل دیگران از همان ابتدا از همکالم شدن با شما اجتناب 

می کنند. درعوض شما با خواهرتان تماس بگیرید و از او 
بخواهید کاری مشترک که هر دو در گذشته از انجام آن 
لذت می بردید را با هم انجام دهید. سیچه، روان درمانگر 
در نیویورک سیتی خاطر نشان می کند که »عفو عمومی 
اعالم کنید«. از ابتدا آغاز نمائید و پای مشکالت الینحل 

گذشته را به میان نکشید.
از نوشتن نامه های طویل بپرهیزید

دراز کشیدن و نوشتن نامه ای طوالنی و شرح ماوقع از اینکه 
طرف مقابل درباره ی شما اشتباه می کند، وسوسه کننده به 
نظر می رسد. هین می گوید، اما اینکار را نکنید. زیرا خطر 
باشد.  با شما  اگر کامال حق  تعبیر وجود دارد، حتی  سوء 
شنیده،  را  می گفتید  باید  آنچه  همه ی  که  اکنون  بعالوه 
نخواهد داشت.او می افزاید،  با شما  دیدار  برای  انگیزه ایی 
بهترین کار فرستادن نامه ایی کوتاه در قالب یک درخواست 

با جواب مثبت است. 
و خیلی  تنگ شده  برای شما  دلم  واقعا  مثال:  عنوان  به 
غمگینم که جای شما در زندگی من خالیست. آیا امکان 
قهوه  با هم  کافی شاپ محبوبمان  در  آینده  دارد هفته ی 
روز  به  را  بعدی  گام های  و  مطالب  ادامه ی  بخوریم؟ 
مالقات موکول کنید. هین می گوید، اکثر ما از آنجایی که 
نمی دانیم گام بعدی را چگونه برداریم، لحظات بزرگ را فنا 
 می کنیم. او برای پیشروی پیشنهاد، یک طراحی استراتژیک 

و حساب شده را ارائه می کند.
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خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروش پژو 405 دوگانه سوز کارتکش 
مدل 1396 قیمت: 32/650/000 

تومان       09156694589

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

به یک نفر چرخکار و اتوکار ماهر خانم 
جهت کار در خیاطی زنانه نیازمندیم.

09354268999

به یک فروشنده تمام وقت نیازمندیم.
09158419682-09153634065

32234681

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

جگر مرغ منجمد                     کیلویی 2۰۰۰ تومان
جگر مرغ تاریخ جدید         کیلویی 24۰۰ تومان
* خیار شور یک                 دبه ای  ۹۵۰۰ تومان

* خیار شور نول              دبه ای ۱3۵۰۰ تومان
* خیار شور ویژه             دبه ای2۶۰۰۰ تومان

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع
به یک نیروی آقا )با تجربه( 

 جهت کار در فست فود نیازمندیم.
09353694511 - 09353315656

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

پیتزا پازل با سود قابل توجه تضمیني 
و موقعیت و دکوراسیون عالي

 به فروش مي رسد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
 09354672377تماس بگیرید

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

یک شرکت معتبر جهت تکمیل  کادر اداری 
خود نیازمند دو نفر آقا و یک نفر خانم 

با روابط عمومی باال می باشد. جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره های ذیل تماس 

حاصل فرمایید.
32323292 -09157682571

استخدام دائم
به تعدادی نیروی ساده و پیکورچی برای بخش 
استخراج معدن زغال سنگ طبس نیازمندیم. 

15 روز کار و  15 روز استراحت
صبح:  32821153

بعدازظهر:  09157406136

 شاطر لواش ماشینی 
دست پز ماهر با حقوق باال 

نیازمندیم. 
0915 160 7803

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

شرکت لبنیات صباح استخدام می کند:
توزیع کننده   3 نفر

مزایا: حقوق ثابت ، پورسانت ، بیمه تامین 
اجتماعی ، بیمه تکمیلی ، پاداش

32255601 - 05632255600
09156695509



این یک وظیفه بسیار مهم برای والدین محسوب 
می شود که بتوانند فرزندان خود را هر چه بیشتربرای 
شروع مدارس آماده سازند که ما در اینجا چند نکته 
در این رابطه بیان کرده ایم: 1. تغییر در زمان خواب: 
یک هفته قبل از شروع مدارس باید در برنامه روزانه 
با فصل مدارس  تغییراتی متناسب  و زمان خواب 

ایجاد کنید 2. پرس و جو برای اطالع از غذای 
شروع  از  قبل  روز  چند  فرزندان:  عالقه  مورد 
مدارس به طور کامل با فرزندان در مورد غذای 
دوست  را  غذایی  مواد  چه  اینکه  و  عالقه  مورد 
دارند با خود به مدرسه ببرند، صحبت کنید و نظر 
آنها را در مورد غذاهایی که اصاًل برای آنها مفید 

کنید قانع  کاماًل  را  آنها  و  داده  تغییر  باشد   نمی 
کردن  آماده  و  مدرسه  فضای  درباره  توضیح   .3
آنها از نظر روحی: باید از قبل ذهنیت فرزندانی را 
که برای اولین بار می خواهند وارد فضای مدرسه 
شوند را آماده سازی کنید حتی سعی کنید تا می 
توانید آنها را شیفته زودتر باز شدن مدارس کنید.

3 کار مهمی که والدین باید یک هفته قبل از مدرسه انجام دهند
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2 مدال ورزشکاران خراسان جنوبی 
در مسابقات تکواندوی شمیم خانواده 

شمیم  کشوری  مسابقات  در  جنوبی  خراسان  استان  تکواندوکاران 
کردند.  کسب  مدال  دو  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  خانواده 
جنوبی،  خراسان  استان  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
زینب دزگی مدال نقره وزن دوم نوجوانان و الهام دیمی مدال برنز 
از  وزن اول جوانان دومین دوره مسابقات کشوری شمیم سپاه را 
آن خود کردند. این رقابتها با شرکت 23 تیم از سراسر کشور 22 
و 23 شهریور ماه جاری در سالن دانشگاه آزاد همدان برگزار شد.

یزد، قهرمان مسابقات بازی های بومی ومحلی شرق کشور

سومین دوره بازی های بومی و محلی شرق کشور با قهرمانی تیم 
یزد به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان 
خراسان  های  استان  از  تیم   10 جشنواره  دراین  جنوبی،  خراسان 
بلوچستان و خراسان جنوبی در دو بخش  و  یزد، سیستان  رضوی، 
گانیه، چوب کشی، غاز  بانوان، در رشته های دال پالن،  و  آقایان 
قلنگ، تیروکمان با هم رقابت کردند. در پایان مسابقات و در بخش 
خراسان  استان  های  تیم  و  اول  مقام  امتیاز   29 با  یزد  تیم  تیمی، 
جنوبی با 26 امتیاز و استان خراسان رضوی با 23 امتیاز به ترتیب 
محل  در  مسابقات  این  نمودند.  کسب  را  سوم  و  دوم  های  مقام 

برگزار شد. ناصری شهر اسفدن  مجتمع فرهنگی، ورزشی شهید 

تیم فالورجان، قهرمان رقابت های هندبال جوانان کشور

تیم فالورجان در رقابت های هندبال جوانان کشور که به میزبانی 
قاین برگزار شده بود مقام اول را از آن خود نمود. به گزارش صدا 
و سیما مرکز استان، رقابت های هندبال جوانان کشور که با حضور 
20 تیم از استانهای مختلف برگزار شد با قهرمانی تیم فالورجان به 
کار خود پایان داد. در این دوره از رقابت ها تیم های فالورجان و 
طالی سرخ قاینات در فینال به مصاف هم رفتند که در پایان تیم 
فالورجان توانست با نتیجه 27 بر 20، مقام برتر را بدست آورد. این 
مسابقات از بیستم شهریور به میزبانی شهرستان قاین برگزار شد.

اعزام تیم تکواندوی استان خراسان جنوبی
به مسابقات قهرمانی خردساالن کشور

کاری- به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندوی استان خراسان 
به  روسی  مهدی  و  حسینی  مبین  سرزهی،  آتیال  آقایان  جنوبی، 
23 شهریور ماه جاری  از  مسابقات قهرمانی خردساالن کشور که 
اعزام  شود،  می  برگزار  تهران  استان  در  شهریور   25 تا  و  آغاز 
نژاد،  ابوالفضل چهکندی  تیم  این  به ذکر است مربی  شدند. الزم 
سرپرست، مجتبی عباسی و مدیر فنی سید عبدالکریم موسوی است.

درمان خانگی شگفت انگیز
 برای خون دماغ 

درمان خون  برای  قدیمی  داروی  پیازها، یک 
دماغ هستند. بخارهای طبیعی پیاز مسئول این 
اثر هستند. آنطور که آزمایشات نشان می دهند، 
قطع  را  خونریزی  پیاز  تکه  یک  داشتن  نگه 
می کند. بنابراین فقط چند قطعه پیاز ببرید و آن 

را زیر بینی تان قرار دهید. بخار آن را استنشاق 
کنید تا زمانیکه خونریزی قطع شود. همچنین 
در صورت نیاز، برش ها را پس از مدتی عوض 
کنید. روش دیگر اینکه آب یک پیاز را بگیرید 
بینی  دو سوراخ  هر  در  را  آن  از  قطره  چند  و 
درمان  برای  اغلب  نیز  نمک  آب  بچکانید. 
خونریزی بینی توصیه می شود، چون پوشش 
می سازد. مرطوب  و  روان  را  بینی  داخلی 

چرا نباید هر روز به حمام بروید؟ 

دوش گرفتن روزانه برای خیلی از ما حکم یک 
فنجان قهوه را دارد. یعنی عده ای بعد از بیدار 
شدن از خواب برای سرحال تر شدن و شروع 
یک روز تازه سراغ آن می روند و عده ای دیگر 
با  کاری  روز  یک  از  بعد  خستگی  رفع  برای 
رسیدن به حمام می روند، اما به گفته محققان 

نیست  مفید  نه تنها  روزانه  گرفتن های  دوش 
بلکه فرآیند طبیعی رشد و سالمت پوست، مو 
و ناخن ها را مختل می کند. از همه مهم تر روزانه 
حجم بسیار زیادی از آب هدر می رود درحالی 
که زندگی برخی در سرزمین های دیگر به دلیل 
کمبود آب در خطر است. این دوش گرفتن ها 
چون دوش آب گرم پوست شما را خشک و 
زبر می کند، پیری زودرس را به همراه دارد.

یک کشته در حادثه رانندگی 
محور بیرجند - قاین

دستگاه  یک  واژگونی  پنجشنبه،  روز  ظهر 
قاین   - بیرجند  محور  در  سواری  خودروی 
گزارش  به  گذاشت.  جای  بر  کشته  یک 
راه  پلیس  رئیس  پلیس،  خبری  پایگاه 
خبر  این  تشریح  در  جنوبی  خراسان  استان 
واژگونی یک دستگاه خودروی  اثر  بر  گفت: 
بیرجند  محور   40 کیلومتر  در  سمند  سواری 
راننده خودرو جان خود  قاین،  به شهرستان 
بر  رضایی  حسین  سرهنگ  داد.  دست  از  را 
رعایت سرعت مطمئنه در جاده ها تاکید کرد.

زلزله ای به بزرگی ۳ ریشتر، گزیک را لرزاند

مهر-  زلزله ای به بزرگی 3 ریشتر گزیک در استان 
خراسان جنوبی را در ساعت 23 چهارشنبه شب، لرزاند. 
این زمین لرزه در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داده است 
و خوشبختانه هیچ گونه خسارت مالی و جانی نداشته است.

آتش سوزی منزل مسکونی در روستای سنگ آباد طبس 

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان از آتش سوزی منزل مسکونی در روستای سنگ آباد طبس خبر داد. 
دکتر دلخروشان گفت: ظهر روز چهارشنبه، حادثه آتش سوزی منزل مسکونی 
در روستای سنگ آباد عرب آباد طبس به مرکز اورژانس اعالم شد که سریعًا 
یک دستگاه آمبوالنس از واحد عرب آباد به محل اعزام شد. وی با بیان اینکه 
علت این حادثه انفجار کپسول گاز بوده است، افزود: یک جوان 22 ساله در این 
آتش سوزی دچار سوختگی 60 درصد شد که به دلیل وخامت وضعیت با بالگرد 
اورژانش هوایی به بیماریستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل شد. دکتر دلخروشان 
ادامه داد: اکنون وضعیت جسمانی فرد مطلوب بوده و درمان ادامه دارد. وی 
همچنین از حادثه صبح روز پنجشنبه، برخورد یک دستگاه کامیون و نفت کش 
در محور بیرجند و  سربیشه خبر داد و افزود: در این تصادف،3 نفر مجروح شدند.

7نکته طالیی 
برای جلوگیری از نفخ و دل درد! 

با دانستن اینکه چه غذاهایی باعث نفخ می شوند 
وضعیت  می توانیم  نکته  چند  رعایت  با  و 
گوارشمان را بهتر کرده و از عوارض ناخواسته ای 
کنیم:  پیشگیری   ... و  یبوست  و  نفخ   چون 
1. بیشتر فیبر مصرف کنید )صبحانه اسنک، میوه 

و غالت سبوس دار بخورید و میزان سبزیجات 
خام و پخته ی مصرفی تان را باال ببرید( 2. غذا 
را خوب بجوید 3. حرکت کنید )تحرک بدنی و 
ورزش( 4. بیشتر آب بنوشید 5. غذاهای چرب، 
بخورید  پروبیوتیک  روز  هر   .6 بخورید   کمتر 
در  مکمل ها  انواع  صورت  به  پروبیوتیک ها   (
دسترس هستند. ماست پروبیوتیک، کفیر، سوپ 
میسو و قارچ کومبوجا نمونه های خوبی هستند(

تسکین های طبیعی کمردرد

که  است  از جمله مشکالتی  دردهای کمری 
اکثر مردم بویژه افرادی که بی تحرک و پشت 
میز نشین هستند از آن شکایت دارند. اما الزم 
است برخی شیوه های طبیعی برای پیشگیری 
و همچنین مقابله با این دردها را در نظر داشته 
باشید: 1. وضعیت نشستن بدن را اصالح کنید  

)نشستن صحیح باعث می شود که عضالت در 
جای خود قرار بگیرند و بهتر از ستون فقرات 
حفاظت کنند( 2. ورزش کنید )حرکات ورزشی 
و کشش بدن یک کار تکمیلی برای تسکین و 
کاهش دفعات شروع درد محسوب می شود( 3. 
با اضافه وزن مقابله کنید 4. برنامه غذایی تان 
را اصالح کنید و به مرور وزن کم کنید. الزم 
است در کنار همه اینها  ورزش نیز داشته باشید.

با 8خوراکی خوشمزه 
به جنگ آلزایمر بروید! 

میل  که  خوراکی هایی  می گویند  محققان 
می کنید، بر حافظه، توانایی شناختی و قدرت 
آینده  سال های  در  شما  اطالعات  پردازش 
تاثیر می گذارند. پس اگر نگران ابتال به آلزایمر 
سودوکو،  جدول  کردن  حل  کنار  در  هستید، 

می توانید سراغ این خوراکی ها بروید: 1. کرفس 
2. گوجه فرنگی 3. تخمه کدو 4. کلم بروکلی 5. 
زردچوبه 6. روغن نارگیل 7. چغندر 8. آب قلم 
)اضافه کردن آب قلم به سوپ و خورشت، برای 
مغز مفید است. به شرط آنکه بعد از پخت، چربی 
جمع شده روی آب قلم را دور بریزید. این ماده 
پرخاصیت، به کاهش اسید معده شما کمک کند 
و فعالیت روده ها و البته مغز شما را بهبود می بخشد.

تصادف مینی بوس و اتوبوس در محور تهران- مشهد، 65 مصدوم بر جای گذاشت.

علت سقوط اتوبوس به دره آبعلی اعالم شد  

جام جم- فرمانده پلیس راه شرق استان تهران، با اشاره به 
سقوط  در خصوص  جاجرود  راه  پلیس  کارشناسان  بررسی 
اتوبوس ولوو که منجر به مرگ 11 تن و مجروح شدن 28 تن 
شد، افزود: برابر نظر کارشناسان نقص فنی مستمر اتوبوس علت 
این حادثه بوده است. سرهنگ محبی افزود: ریتاردر اتوبوس 
نقص داشته و راننده نیز در جریان موضوع پیش از سفر بوده 
است؛ از سوی دیگر ترمزهای اتوبوس نیز به دلیل کیفیت پایین 
مستهلک بوده اند. وی با تاکید بر این که راننده از این نقصها 
مطلع بوده و نباید اتوبوس را به حرکت در می آورد، تصریح 
کرد: راننده به دلیل بی مباالتی و به حرکت درآوردن اتوبوس 
دارای نقص به صورت صد در صد مقصر حادثه بوده است.

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

۳1104

بدون هزینه ورودی و بدون هزینه پذیرایی
 با نازل ترین قیمت ها آماده پذیرایی از مهمانی ها و جلسات عروسی شما می باشد

آدرس: خیابان ارتش نرسیده به چهار راه غفاری   تلفن: 09155616478

این شماره حتمًا ذخیره شود!

09۳61779۳59

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

 ایرانی و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423
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قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

زرو نمایید
از همین االن ر

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، 
خدمات مجالس به صورت بوفه باز بیشترین تنوع غذایی

و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

درصدی از گناه زندانیان
 به گردن مسئوالن است

اداره کل  قوسی - در دیدار مدیران و روحانیون 
با  جنوبی  خراسان  تامینی  اقدامات  و  ها  زندان 
نماینده ولی فقیه در استان، حجت االسالم عبادی 
 گفت: می دانیم که در زندان های دنیا چه می گذرد

 و نسبت به زندانیان شکنجه و سختی روا داشته 
می شود، در حالی که در جمهوری اسالمی ایران با 
 زندانیان به درستی رفتار می شود. نماینده ولی فقیه

 با اشاره به اسرای جنگ تحمیلی بیان کرد: برخورد 
درست با اسرای عراقی سبب جذب شدن شان به 
و  ایران می شد  اسالمی  خط و مشی جمهوری 
 عقیده و فکرشان نسبت به انقالب تغییر می کرد.

وی ادامه داد: درصدی از گناه زندانیان به گردن 
مسئوالنی است که شایستگی مسئولیت را ندارند و 
به طور عادالنه قوانین را پیاده نمی کنند و تبعیض 
اجرای  اسالمی  قائل می شوند. هدف جمهوری 
عدالت است و زمانی که عدالت پیدا و اجرا نشود 
نتیجه آن لغزش و گناهان است.در ادامه مدیرکل 
زندان های خراسان جنوبی اظهارکرد: مهمترین 
و  کیفری  جمعیت  کاهش  ما،  وظیفه  و  اولویت 
است.  مجرمان  نگهداری  و  حبس  حکم  اجرای 
 هاشمی افزود: در خراسان جنوبی 7 مرکز نگهداری

 در طبس، قاین ،فردوس، نهبندان و بیرجند داریم 
و  مرد  ها  زندانی  درصد   93 جنسیت  نظر  از  که 

بقیه زن هستند.

هنرمندان خراسان جنوبی 
 تسهیالت بانکی می گیرند 

سینمایی  و  امورهنری  مقدم-معاون  دادرس 
اسالمی خراسان جنوبی گفت:  ارشاد  و  فرهنگ 
و  ساماندهی  طرح  راستای  در  استان  هنرمندان 
حمایت از مشاغل خانگی در حوزه های فرهنگی 
در  زمزم  علی  می شوند.سید  حمایت  هنری  و 
از  حمایت  و  ساماندهی  قانون  تبیین  نشست 
مشاغل خانگی اظهار داشت: هنرمندان خراسان 
از  و حمایت  راستای طرح ساماندهی  در  جنوبی 
از سوی مقام  پیرو شعار سال  و  مشاغل خانگی 
هنری  و  فرهنگی  حوزه های  در  رهبری  معظم 
شاخه های  افزایش  به  می شوند.وی  حمایت 
اشاره  گذشته  سال  به  نسبت  هنری  و  فرهنگی 
کرد و گفت: همه متقاضیان مشاغل خانگی باید 
از طریق سامانه مشاغل خانگی نسبت به تکمیل 
فرم پرسشنامه متناسب با شرایط خود اقدام کنند 
کد  از سیستم  شرایط الزم  داشتن  در صورت  و 
هنری  امور  می کنند.معاون  دریافت  رهگیری 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  سینمایی  و 
جنوبی بیان کرد: کد رهگیری اشخاص مستقل 
و پشتیبان ابتدا در بانک اطالعاتی سیستم ذخیره 
دستگاه  به  رشته  نوع  با  متناسب  سپس  و  شده 
اجرائی مربوطه ارسال می شود.وی اظهار داشت: 
مشخصات  باید  رهگیری  کد  دارای  متقاضیان 
طرح به همراه مدارک الزم را به ادارات فرهنگ 
ارائه دهند.وی  اسالمی خراسان جنوبی  ارشاد  و 
صورت  به  پرداختی  های  وام  اینکه  به  اشاره  با 
کرد: طرح های  اظهار  بود  خواهد  الحسنه  قرض 
پیشنهادی متقاضیان در مهلت زمانی مشخص، 
اجرایی  دستگاه  تأیید  در صورت  و  شده  بررسی 
بانک  به  نظر  مورد  طرح  وام  دریافت  به  نیاز  و 
هنرهای  متقاضیان  افزود:  می شود.وی  ارسال 
فرهنگی  سینمایی،  نمایشی،  موسیقی،  تجسمی، 
جنوبی  خراسان   IT حوزه  و  مطبوعاتی  و 
ستاد  اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  با  می توانند 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به آدرس        
 www.mashaghelkhanegi.ir

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

صندوق سرمایه گذاری پسته و زعفران
 در استان راه  اندازی می شود

تسنیم-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
کشاورزی  بانک  در  نزدیک  آینده ای  در  گفت: 
خواهد  راه اندازی  کاالیی  سرمایه گذاری  صندوق 
شد که اولویت نخست این صندوق، بحث پسته و 
برنامه ریزی  جلسه  در  است.ولی پورمطلق  زعفران 
اظهار  استان  در  کاالیی  سرمایه گذاری  صندوق 
جهت  در  کاالیی  سرمایه گذاری  صندوق  کرد: 
آغاز  با  و  می شود  راه اندازی  کشاورزان  از  حمایت 
برطرف می شود. این صندوق بحث دالالن  به کار 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: ساز و کار این 
صندوق به گونه ای است که هر کشاورز، تولیدکننده 
یا  پسته  محصول  می کند  ادعا  که  بهره برداری  یا 
زعفران دارد، محصولش مورد آزمایش قرار می گیرد 
سپس تحت کنترل صندوق سرمایه گذاری کاالیی 
در انبارهای تحت نظر صندوق نگهداری خواهد شد. 

۹ هزار نفر در طرح جوانه های صالحین
 در بیرجند شرکت کردند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند 
جوانه های  طرح  در  نفر  هزار   9 حدود  شرکت  از 
آموزشی  گفت: ۶۶3 کالس  و  داد  خبر  صالحین 
فرهنگی، هنری، ورزشی، قرآنی و اعتقادی برای 
فالحی  است.غالمرضا  شده  برگزار  افراد  این 
اظهار کرد: طرح هجرت سه ویژه دانش آموزان در 
شهرستان بیرجند برگزار شده که در این طرح با 
همکاری آموزش و پرورش 402 دانش آموز پسر 
و 180 دانش آموز دختر ثبت نام کردند.وی با بیان 
افراد در بهسازی و مرمت 14 مدرسه  اینکه این 
فعالیت کردند بیان کرد: طرح جوانه های صالحین 
با هدف پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 

در تعطیالت در حال اجرا است.

درخشش نام استان درآیین اختتامیه پانزدهمین 
اجالس پیرغالمان و خادمان حسینی

اجالس  پانزدهمین  اختتامیه  امیرآبادیزاده-آیین 
پیرغالمان و خادمان حسینی با تجلیل از 72ذاکر و 

خادم اهل بیت)ع( در میدان تاریخی امام اصفهان برگزار 
شد. شاعر هم استانی غالمحسین یوسفی )ناقوس( 
 نیز در این آیین لوح سپاس دریافت کرد.گفتنی است

 از تعداد پیرغالم برگزیده ، حدود 20 ذاکر و خادم 
حضرت سیدالشهدا)ع( از کشورهای خارجی بودند.

برخورد با واحدهای آالینده 
از اولویت های محیط زیست

قاسمی- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان 
 اینکه با واحدهای آالینده متخلف برخورد می شود،

صنعتی  واحدهای  مستمر  کنترل  که  کرد  اظهار 
استان همواره در دستور کار این اداره بوده است. 
»آرامنش« افزود: واحد های بالقوه آالینده استان 
به صورت شبانه روزی توسط کارشناسان اداره کل 
 محیط زیست از لحاظ آالیندگی سنجش می شوند

محیط  در  آلودگی  ایجاد  هرگونه  مسببان  با  و   
 زیست برخورد مناسب و قانونی انجام می شود.

 وی به راهکارهای الزم و کاربردی درباره بهبود 
هوا،  های  آالینده  و  خروجی  پساب  مدیریت 
نحوه مدیریت فاضالب انسانی مطابق با ضوابط 
زیست محیطی و راه اندازی سیستم تصفیه خانه 
وی  گفتۀ  به  کرد.  ویژه  تاکید  انسانی  فاضالب 
پیشگیری  موضوع  آب،  منابع  مدیریت  برای 
واحدهای  توسط  خاک  و  آب  منابع  آلودگی  از 

صنعتی مهم می باشد. 

سومین سوگواره تعزیه خراسان جنوبی
 دهه اول محرم در قهستان برگزار می شود

کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  غالمی-معاون 
ارشاد استان خراسان جنوبی گفت: 20 گروه تعزیه 
با  همزمان  که  استان  تعزیه  سوگواره  سومین  در 
دهه اول محرم الحرام امسال مصادف با مهر ماه 
کردند. ثبت نام  می  شود  برگزار  قهستان  شهر  در 

مهلت  آخرین  شهریور   10 تا  کرد:  اظهار  زمزم 
دریافت متون 20 گروه تعزیه خراسان جنوبی در 
سومین سوگواره تعزیه استان که همزمان با دهه 
اول محرم الحرام امسال مصادف با مهر ماه برگزار 

می  شود ثبت نام کردند.

۵ هزار دانش آموز استان خراسان جنوبی 
خدمات مشاوره ای دریافت کردند

استان   وپرورش  آموزش  امیرآبادیزاده-مدیرکل 
گفت: در سال تحصیلی گذشته بیش از ۵  هزار 
دانش آموز این استان از خدمات مراکز و هسته های 
روند  از  بازدید  در  شدند.المعی  برخوردار  مشاوره 
مصاحبه مشاوران متقاضی فعالیت در هسته ها و 
مراکز مشاوره ای استان اظهار کرد: بیش از 70 
مشاور استان در فرآیند ساماندهی و جذب نیروهای 
هسته ها و مراکز مشاوره شرکت کردند.وی با بیان 
اینکه هسته ها و مراکز مشاوره نقش مهمی در 
ارتقای سالمت روان دانش آموزان دارد، بیان کرد: 
در حال حاضر 12 هسته مشاوره فعالیت دارند که 
۶ هسته به مرکز مشاوره ارتقا یافته است.مدیرکل 
آموزش  و پرورش ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره 
فردی و گروهی دانش آموزان به منظور حفظ و 
فعالیتهای  اهم  از  را  آنان  روان  سالمت  ارتقای 

مراکز و هسته های مشاوره برشمرد.

انتخاب هیات رئیسه شورای اسالمی 
شهرستان بیرجند

صدا و سیما-هیات رئیسه شورای اسالمی بیرجند 
بیرجند  اسالمی  شورای  رئیس  شدند.  انتخاب 
اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  نشست  گفت:در 
عنوان  به  راد  محمودی  آقایان  بیرجند  شهرستان 
رئیس، پورصدری نائب رئیس و میری منشی شورا 
انتخاب شدند.تقی زاده  با بیان اینکه شورای اسالمی 
شهرستان بیرجند متشکل از ۵ نفر است گفت: 4 
نفر از شورای اسالمی بیرجند و یک نفر از بخش 
مرکزی در این شورا حضور دارند که عبارتند از خانم 
، راد  محمودی  شناس،  یزدان  آقایان  و   موهبتی 

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  پورصدری  و  میری 
1۵مهر  تا  شهردار  انتخاب  از  همچنین  بیرجند. 
شدند  بررسی  تاکنون   گزینه  ده  افزود:  و  خبرداد 
که پس از اعالم برنامه و رزومه کاریشان، شهردار 

بیرجند معرفی خواهد شد.

تجلیل ۸۰۰ نفر از سادات خراسان جنوبی  

مهر- 800 نفر از سادات استان در همایش سبزقامتان 
علوی تجلیل شدند. مدیرکل تبلیغات اسالمی در 
همایش سبز قامتان علوی در بیرجند با بیان اینکه 
 روز مباهله سند عظمت و حقانیت اهل بیت)ع( است ، 
کردن  وارد  با  همواره  اسالم  دشمنان  اظهارکرد: 
شبهات و موضوعات غیر واقع درصدد صدمه زدن 

به ساحت دین مقدس اسالم بوده اند.
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چهارمین جشنواره نظام پیشنهادات شرکت گاز استان برگزار شد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: 

کسب رتبه دوم  قبولی در موسسات عالی کشور توسط خراسان جنوبی 

به ظرفیت تعاونی ها در ایجاد اشتغال توجه شود

۵۰۰ میلیون تن ذخیره جدید پتاس در طبس شناسایی شد

شب شعر روحانیت در خراسان جنوبي برگزار مي شود
شبستان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي از برگزاري شب شعر ویژه روحانیت در استان خبر داد و گفت: این شب شعر باهمکاري اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و حوزه علمیه برگزار خواهد شد. احمد محبي، 
حجت االسالم ابراهیم سبزه کار مسئول دبیرخانه کانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان، رضایي معاون اداري مالي فرهنگ و ارشاد و جمعي از کارشناسان این دو نهاد با حجت االسالم نصیرایي مدیر حوزه علمیه 
و امام جمعه موقت بیرجند دیدار و گفتگو کردند. محبي با اشاره به اینکه روحانیون پزشک معنوي محسوب مي شوند، افزود: سال گذشته همایش منادیان هدایت با هدف تقدیر از روحانیون برجسته استان برگزار شد.

 صرفه جویی اقتصادی و شکوفایی استعداد نیروی انسانی

قاسمی- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی 
فرمانداری قائنات در رابطه با تولید و اشتغال 
این شهرستان با بیان اینکه نقش تعاونی ها 
در تولید و اشتغال مهم است، اظهار کرد: باید 
تمام ایده ها، طرح ها و پتانسیل هایی که در 
 حوزه تولید و اشتغال وجود دارد، جمع آوری، 
بانک  ایجاد  با  و  شود  تدوین  و  بررسی 
اشتغال  متقاضی  که  افرادی  به  اطالعاتی 
شهرستان  در  گذاری  سرمایه  یا  و  تولید  و 

هستند، ارائه کرد تا آنان بهتر بتوانند تصمیم 
بگیرند در چه زمینه ای سرمایه گذاری کرده 
و یا چه نوع محصوالتی تولید نمایند که منجر 
به ایجاد اشتغال و تولید بیشتر در شهرستان 
تا اعضای  اینکه  بر  تأکید  با  گردد. »بیکی« 
و  تولید  اهمیت  شهرستان  اشتغال  کمیته 
هیچ  نکنند،  درک  خودشان  ابتدا  را  اشتغال 
اتفاق خاصی در این حوزه انجام نمی شود. به 
گفتۀ وی اشتغال و تولید بر پایه یک دستگاه 

اجرایی قابل محقق شدن نیست، بلکه همه 
دستگاه های اجرایی و بانک ها و همچنین 
دانشگاه با ارائه طرح ها و نظرات کارشناسی 
شده باید درباره ایجاد تولید و اشتغال بیشتر 
 همکاری کنند. وی با اشاره به نقش تعاونی ها 
ها  تعاونی  کرد:  بیان  اشتغال،  و  تولید  در 
ایجاد  و  تولید  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت 
مورد  باید  که  هستند  شهرستان  در  اشتغال 

توجه کمیته اشتغال شهرستان قرار گیرد.

کمیته اشتغال شهرستان باید درباره 
فرهنگ کار و تولید تالش نماید

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری 
قائن یکی از مشکالت و عدم تولید و تحقق 
موضوعات  را  شهرستان  در  مناسب  اشتغال 
فرهنگی دانست و تصریح کرد: کمیته اشتغال 
تولید  و  کار  فرهنگ  درباره  باید  شهرستان 
تالش نماید تا دیدگاهی که نسبت به تولید 
و  اشتغال در بین جوانان و دیگر افراد وجود 

دارد، تغییر کند. »بیکی« خاطر نشان کرد: چون 
هیچ کس دیگری برای توسعه تولید و اشتغال 
ما در شهرستان نخواهد آمد که دل بسوزاند، 
پس همه باید در کنار هم با انجام کار تیمی 
و گروهی و به دور از جزیره ای عمل کردن با 
تهیه و تدوین یک بسته مناسب از تولیدات و 
زمینه های اشتغال در شهرستان نسبت به افراد 
عالقه مند و متقاضی اقدام مناسب انجام دهیم. 
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مشارکت،  نظام  جشنواره  چهارمین  قاسمی- 
چندی پیش برای قدردانی از برگزیدگان حوزه 
گاز  شرکت  پیشنهادات  نظام  مختلف  های 
 استان سال 9۵ برگزار شد و از برترین های 
۵ حوزه پیشنهاد دهندگان برتر، ارزیابان برتر، 
مجریان برتر، پیشنهاد دهندگان کمی و کیفی 
پیشنهادات  نظام  مسابقات  برندگان  و  برتر 
تجلیل شد. مدیرعامل شرکت گاز استان در 
گفت و گو با آوا عنوان کرد: نظام مشارکت و 
پیشنهادها یکی از نظام های مدیریتی پویا برای 
ارتقاء  به  رسیدن  و  اندیشی  هم  فکری،  هم 
بهره وری مشارکتی فعاالنه در راستای اهداف 
سازمان ها است و شرکت گاز  خراسان جنوبی 
در این زمینه گام های بسیار خوبی برداشته 
مدیریت  نظام  اصلی  هدف  »دشتی«  است. 

کلیه  انسانی  ارزش های  توسعه  را  مشارکتی 
کارکنان و استفاده از هوش، استعداد و خالقیت 
آن ها در راستای اهداف شرکت دانست و افزود: 
شکوفایی استعداد ها در هر سیستمی منجر به 
شکوفایی آن سیستم می شود و بدون تردید 
اعتمادی که با عمل به پیشنهادات سازنده در 
سازمان ایجاد می شود، بزرگترین سرمایه بوده 
و جلب رضایتمندی و صرفه جویی را نیز به 

دنبال خواهد داشت.

178 میلیون تومان صرفه جویی 
حاصل پیشنهادات سازنده در سال 95

نظام  استقرار  دلیل  گاز  شرکت  مدیرعامل 
پیشنهادات را اعتقاد به مدیریت مشارکتی و 
ضرورت بهره گیری نظام مند هر چه بیشتر 

سرمایه  خالقیت  و  فکری  های  توانایی  از 
 انسانی در راستای اهداف سازمان عنوان کرد. 
»دشتی« بیان کرد: همچنین با بهره گیری از 
سامانه تحت وب نظام پیشنهادها که امکان 
ارائه پیشنهاد را برای کلیه کارکنان و ذینفعان 
فراهم ساخته و قابلیت مشاهده تمام پیشنهادها 
های فرصت  گسترش  و  تعمیم  هدف  با   را 

برای  دانش(  )مدیریت  شرکت  در  بهبود   
سال   در   9۵ سال  در  کرده،  فراهم  کارکنان 
۵۵2 عدد پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادات 
مبلغ  همچنین  افزود:  وی  است.  شده  ثبت 
از  حاصل  جویی  تومان صرفه  میلیون   178
پیشنهادات سازنده ایجاد شده و از سال 92 
تا کنون هم یک میلیارد و 400 میلیون تومان 
صرفه جویی شده است. به گفتۀ وی ایجاد 

فردی،  اهداف  از  ای  مجموعه  مذکور  نظام 
اجتماعی و اقتصادی را دنبال می کند که این 
بهبود شاخص های عملکرد و  کارها شامل 
کسب صرفه های اقتصادی در شرکت ناشی 
از اجرای پیشنهادهای کارکنان در حوزه های 
فرهنگ  بهبود  ستادی،  فنی  فرآیند  مختلف 
سازمانی و ارتقای سرمایه های انسانی شرکت، 
های فعالیت  برای  کارکنان  سازی   فعال 

 بهبودجویی و پویاسازی محیط کار از طریق 
خالقیت  تبلور  برای  مناسب  بستر  ایجاد 
مقام  این  باشد.  می  کارکنان  استعدادهای 
مسئول خاطر نشان کرد که همچنین از دیگر 
کارها می توان به رشد فکری و شخصیتی 
کارکنان با ایجاد روحیه و نگرش بهبودجویی 
یادگیری، مطالعه،  به  اشتیاق  ایجاد  آنان،  در 

آموزش و تحقیقات در کارکنان برای یافتن 
ایجاد  پیشنهاد،  ارائه  و  بهبود  های  فرصت 
و  فکر  خوش  کارکنان  شناسایی  امکان 
خالق، جستجوگر و ممتاز در شرکت، بهبود 
و تسهیل اجرای تصمیم ها و انجام امور به 
 دلیل مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها،
افزایش تعلق سازمانی و رضایت شغلی کارکنان 
از طریق همسو نمودن منافع فردی کارکنان 
یابی مسئله  روحیه  ایجاد  سازمانی،  منافع   با 
 و مبارزه طلبی برای حل مشکالت به جای 
روحیه فرار از مشکل و یا انتقال آن به افراد یا 
سایر واحدهای سازمان، ایجاد تقویت روحیه 

کار گروهی و تیمی اشاره کرد. 

رتبه های  از  تقدیر  مراسمی،  طی  کاری-   
حضور  با  بیرجند  سراسری9۶  کنکور  برتر 
دانش آموزان برتر، والدین، معلمان و جمعی 

از مسئوالن استان برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش بیرجند عنوان کرد: 
توانستیم  هم  امسال  که  است  افتخار  مایه 
دانش آموزان برتر در کنکور سراسری داشته 
آموزان  دانش  از  تقدیر  باشیم.ضیایی ضمن 
تاکید کرد: فراموش نکنید شما فرزندان این 
استان هستید و نباید زحمات معلمان و پدر 
مادرهای خود را فراموش کنید  و الزم است 

که برای خدمت به استان برگردید. 

پیشرفت آموزش و پرورش استان
در دولت تدبیر و امید

خراسان جنوبی  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
برگزاری  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  هم 
خالقیت های  و  ابتکارات  از  مراسم  این 
از  تکلیفی  و  بود  استان  پرورش  و  آموزش 
این  برگزاری  برای  باالدست  سازمان های 
مراسم نشده است افزود: آموزش و پرورش 
با  امید  و  تدبیر  دولت  طی  خراسان جنوبی 
المعی  است.عباس  مواجه  پیشرفت  روند 

برتر  دانش آموزان  از  اگر  اینکه   بر  تاکید  با 
تقدیر می کنیم انجام وظیفه است و منتی بر 
هیچ کسی نیست، خاطر نشان کرد: استان  
سه سال متوالی در قبولی مؤسسات آموزش 

عالی رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص 
توسط  مهم  این  کرد:  اضافه  است،  داده 
ارزیابی سازمان سنجش صورت گرفته است.

به  موفق  که  گذشته  سال  یادآورشد  وی 
با  زیادی  اختالف  شدیم  دوم  رتبه  کسب 
تالش  با  امسال  ولی  داشتیم  اول  استان 
اختالف  این  خداوند  مدد  و  معلمان  جدی 

کاهش یافته است.

معلمانی در استان داریم
 که در کشور زبانزد هستند

خراسان جنوبی  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

تصریح کرد:  زیربنا و شخصیت دانش آموزان 
با  معلمانی  می سازند،  کالس  و  معلمان  را 
توانمندی علمی باال در استان داریم که در 
زبانزد هستند.المعی  ضمن قدردانی  کشور 
از والدین افزود: آنها نسبت به آینده فرزندان 
مدرسه  خانه،  عامل  لذا سه  حساس هستند 
در  برتر  رتبه های  دانش آموز سبب کسب  و 

کنکور سراسری شده است.

قاطعانه میگویم که در گزینش مدیران 
مدارس سیاسی برخورد نشده است

خراسان جنوبی  پروش  و  آموزش  مدیرکل 
ویژه  به  شهرستان ها  برخی  در  کرد:  بیان 
بخشنامه      اجرای  تقاضای  معلمان  بیرجند 
کار  بخشنامه  این  اجرای  کردند،  هزار   3
مهم  این  اجرای  برای  باید  و  است  سختی 
من  و  ببرند  باال  را  خود  صبر  و  ظرفیت 
گزینش  جهت  که  می کنم  تبیین  قاطعانه 
مدیران مدارس سیاسی برخورد نشده است.

وی با اشاره به اینکه  اگر مدیر ضعیفی در 
مشکالت  تمام  شود  گرفته  کار  به  مدارس 
مدیریت  نباید  داد:  ادامه  برمی گردد،  ما  به 
باید  بلکه  عده ای خاص شود  فقط مختص 
میدان خالی شود تا بقیه هم استفاده کنند، 
صالحیت های عمومی و شایستگی های این 
همان  بر  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  افراد 
شده اند.مدیرکل  انتخاب  مدیران  اساس 
اضافه  خراسان جنوبی  پرورش  و  آموزش 
کرد: به هر میزانی که مدارس و آموزش و 
پرورش آرام تر باشند موفقیت های بهتری در 
آینده کسب می کنند.المعی  افزود: تالش ها 
پرورش  و  آموزش  گانه   12 مناطق  در 
خراسان جنوبی تا جایی پیش رفت که سال 

گذشته در منطقه دستگردان طبس 4 نفر در 
رشته های پزشکی قبول شدند.
کسب ۳۲۴ رتبه زیر هزار

در کنکور سراسری 9۶
برتر  رتبه های  به   اشاره  ضمن   المعی  
کنکور 9۶ در خراسان جنوبی  یادآور شد: در 
کنکور امسال 324 دانش آموز موفق به کسب 
رتبه های زیر هزار در خراسان جنوبی شدند که 
از این تعداد 84 نفر مختص شهرستان بیرجند 
بودند.وی کمبود امکانات آموزشی و پرورشی 
را مهم ترین دغدغه معلمان ذکر و تاکید کرد: 
معلمی شغل شریفی است که در جامعه حرف 
پرورش  و  آموزش  می زند.مدیرکل  را  اول 
چه هر  اینکه  بر  تأکید  با   خراسان جنوبی 
 توجه بیشتری به امر آموزش و پرورش داشته 
یادآور  می شود،  بهتری حاصل  نتیجه  باشیم 
در  بلکه  بپردازیم  آموزش  به  تنها  نباید  شد: 
 کنار آموزش، مسأله پرورش نیز باید مد نظر
به  باید  دولت  کرد:  تاکید  گیرد.وی  قرار 
آموزش و پرورش توجه کند و انتظار مدیران 
که  است  این  کشور  کل  پرورش  و  آموزش 
این نهاد سرلوحه کار قرار گیرد که متأسفانه 
محقق نشدن این مهم نشان دهنده مظلومیت 

دستگاه های تعلیم و تربیت است.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی گفت: ۵00 میلیون تن ذخیره 
جدید پتاس در طبس شناسایی کردیم و برای 
بهره برداری آن منتظر اعالم بخش خصوصی 
هستیم. داوود شهرکی در این اظهارکرد: کشور 
ایران اسالمی همیشه برای دفاع از خود هزینه 
داده است، چه در زمان جنگ تحمیلی که دفاع 
کردند از حیثیت نظام، کشور و خانواده هایشان 
و چه امروز که مدافعان حرم در خارج از مرزها 
در حال دفاع از کشور هستند.وی افزود: در کنار 
این مجاهدان، فعاالن اقتصادی برای آبادانی و 
 خوداتکایی کشورمی جنگیم و هزینه می دهیم 
و با وجود همه آسیب هایی که وجود دارد در 
تالش هستند تا راه را ادامه دهند.شهرکی در 
ادامه گفت: 32 معدن زغال سنگ داریم که 
همگی رصد می شوند و دارای تجهیزات ایمنی 
هستند که شاید برخی در حد استاندارد نباشند.

وی افزود: دولت برای رفع موانع تولید حمایت 
خود را اعالم نموده است و در دولت یازدهم 
سازی  فعال  برای  تومان  میلیارد  هزار   1۶
نیمه  و  تعطیل  نیمه  راکد،  واحدهای صنعتی 
ظرفیت اختصاص داده شد که از این مبلغ 230 

میلیارد تومان به 4۵0 واحد تولیدی در خراسان 
صنعت،  سازمان  شد.رئیس  پرداخت  جنوبی 
 40 افزود:  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 

میلیارد تومان به دو طرح بزرگ سیمان و کک 
داد:  ادامه  شهرکی  است.داوود  شده  پرداخت 
۵00 میلیون تن ذخیره جدید پتاس در طبس 
شناسایی کردیم و برای بهره برداری آن منتظر 
اعالم بخش خصوصی هستیم.وی با اشاره به  
مشکالت سیمان باقران  از جمله سهم مالکان، 
نداشتن وثیقه، بدهکاری سهامداران گفت: در 
این راستا ایجاد ده ها کارگروه استانی و ملی 
برای  دولت  و  شده  برگزار  کشور  سطح  در 

است.شهرکی  داده  جداگانه  مصوبه  کدام  هر 
به  ساله  سه  تا  دو  مشابه  های  طرح  افزود: 
بهره برداری رسیده است و این طرح حدود 11 

سال طول کشید تا به این مرحله برسد.به گفته 
وی مشکالت این پروژه رفع شده و برای هر 
کدام مصوبه ملی وجود دارد و به چرخه تولید 
بازگشته است.وی با بیان اینکه کارخانه فوالد 
قاین نیز با همین مشکالت و موانع بر زمین 
 مانده بود، گفت: هیچ اراده ای برای راه اندازی
 آن در دولتمردان و مدیران وقت وجود نداشت.

تغییر  بر  با دستور وزیر مبنی  افزود:  شهرکی 
مدیران و ترکیب سهامداران و واگذاری قسمتی 

بر  بررسی بخشی که  به بخش خصوصی و 
 عهده دولتی ها بود این پروژه به مرحله ای

اداره  است.رئیس  احداث  حال  در  که  رسید   
صنعت، معدن و تجارت طبس از تولید هشت 
میلیون تن مواد معدنی در این شهرستان طی 
سال گذشته خبر داد و گفت: ۶۵ درصد تولید 
زغال سنگ کشور در طبس است. به گزارش 
مهر مرتضی جاللی عصر پنجشنبه در همایش 
تولید و اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: 
در شهرستان طبس 130 پروانه بهره برداری 
صادر شده است که از این تعداد 108 پروانه 
بهره برداری فعال است.وی با بیان اینکه برای 
طراحی  سالیانه  نظارتی  بازدید  مجموعه  این 
شده است، گفت: نزدیک به 108 مورد از این 
بازدیدها انجام شده است و میانگین مسافتی را 
باید برای نظارت در بخش مرکزی طی  که 
شود 198 کیلومتر، در بخش دستگردان 28۵ 
کیلومتر و در بخش دیهوک 20۵ کیلومتر است.

انحصار تولید و ذخایر
شش ماده معدنی در طبس

وی ادامه داد: در کشور 7۶ درصد ذخایر معدنی را 

داریم و باالی ۶۵ درصد تولید زغال سنگ کشور 
مربوط به طبس است.وی تصریح کرد: طبس به 
تنهایی می تواند در یک سال آینده معادل کل 
کشور تولید کند.جاللی فرد ضمن بیان این نکته 
که نزدیک به ۶ ماده معدنی است که ذخائر آن 
فقط در طبس و یا باالی 9۵ درصد آن در این 
شهرستان وجود دارد گفت: از جمله این ذخائر 
می توان به زغال سنگ، فلورین، پتاس، سنگ و 

خاک نسوز، مرمر و سیلیس اشاره کرد.
هزار و ۶1۰ بازدید نظارتی

از واحدهای صنفی شهرستان
جاللی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
واحد   140 و  هزار  دو  طبس  شهرستان  در 
صنفی داریم که در 12 اتحادیه قرار می گیرد.
وی افزود: بیشترین اتحادیه فروشندگان مصالح 
و شرکت های ساختمانی با 291 صنف است و 
کمترین اتحادیه، فروشندگان فرش و تزئینات 
با ۶1 صنف هستند.رئیس اداره صنعت،معدن و 
تجارت طبس با بیان اینکه هزار و 927 برنامه 
بازدید نظارتی را در سال 9۶ پیش بینی نموده 
ایم گفت: از این تعداد هزار و  ۶10 بازدید در 

شش ماه گذشته انجام شده است. 

عکس:کاری

عکس:اینترنت
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چه زشت است برای مؤمن که خواسته  ای داشته باشد که او را به خواری کشاند.
)تحف العقول، ص489(

47 درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند
مراسم تجلیل از بازنشستگان، همسران بازمانده و از کار افتادگان کلی نمونه  برگزار شد

حسینی- مدیر کل سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی با بیان این که 47 
درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، عنوان 
کرد: این سازمان به 14 هزار و 961 بازنشسته ،  بیش از 114 هزار بیمه شده 
اصلی خدمت رسانی می کند که در کنار افراد تبعه، حدود 357 هزار نفر از 
مردم استان را تحت پوشش خدمات خود دارد. صبح پنجشنبه مراسم تجلیل 
از بازنشستگان، همسران بازمانده و از کار افتادگان کلی نمونه تامین اجتماعی 
به مناسبت سالروز خانواده و تکریم بازنشستگان در سالن ایثار شهر بیرجند 
برگزار شد. مدیر کل سازمان تامین اجتماعی در این مراسم، ضمن تبریک 
اعیاد ذی الحجه، نامگذاری این روز در تقویم رسمی کشور را نشان از اهمیت 
بازنشستگان و ارزش خانواده دانست و عنوان کرد: بزرگان، ستون هر خانواده و 
علت تحکیم آن هستند و حضور شما بازنشستگان با کوله باری از تجربه و انتقال 
آن در خانواده ها و جامعه قطعا تاثیر گذار خواهد بود. درویشی با بیان این که 
بازنشستگان یاد آور این هستند که زمانی چرخ اقتصاد کشور را چرخانده اند، 
اضافه کرد: اگر االن آرامش داریم حاصل تالش های شما در جوانی است. وی با 
اشاره به عملکرد دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور بیان 
کرد: در راستای تکریم بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی طرح 
کرامت رضوی و نسیم سالمت برگزار شد و در همین راستا در سال گذشته 
در طرح کرامت رضوی بازنشستگان استان در قالب سه کاروان به سفر زیارتی 

مشهد مقدس اعزام شدند.
47 درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گفته درویشی با همکاری بانک رفاه نیز سال گذشته توانستیم با توجه به 
محدودیت منابع به گروهی از بازنشستگان وام قرض الحسنه بدهیم. مدیر کل 
سازمان تامین اجتماعی به اعطای مبالغی هر چند کم برای بازنشستگان و 
مستمری بگیرانی که دچار بیماری صعب العالج بودند اشاره کرد و افزود: قصد 
داریم از کارفرمایان نمونه خراسان جنوبی نیز تقدیر کنیم و باید باور داشته 
باشیم که اگر این کارفرمایان نبودند فلسفه کلمه کارگری هم جایگاهی نداشت. 
وی همچنین با بیان این که سازمان تامین اجتماعی دارای 9 شعبه اصلی و 9 
شعبه اقماری، یک کارگزاری و یک واحد ستادی است، خاطرنشان کرد: این 
سازمان به 14 هزار و 961 بازنشسته، بیش از 114 هزار بیمه شده اصلی خدمت 
رسانی می کند که در کنار افراد تبعه، حدود 357 هزار نفر از مردم استان را 
تحت پوشش خدمات خود دارد. وی یادآور شد: در زمان حاضر 47 درصد از 

جمعیت استان توسط 205 نفر نیروی بیمه در این سازمان از این خدمات 
بهره مند می شوند.

طرح غربالگری سالمت برای سالمندان
مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این مراسم، از اجرای طرح 
غربالگری سالمت برای سالمندان استان در این هفته خبر داد و عنوان کرد: 
بیماران مزمن تامین اجتماعی مانند اعصاب و روان، فشار خون، قلبی و دیابت 
نیز شناسایی شده و برای آنها پرونده الکترونیک تشکیل می شود. فیروزی 
مزایای این طرح را تسهیل در نوبت گیری ، دسترسی به داروهای تخصصی هر 
فرد و کاهش خطاهای پزشکی دانست و بیان کرد: قدم بعدی راه اندازی سیستم 
ارجاع تا پایان سال خواهد بود. وی به ثبت رکورد جدید مراکز درمان تامین 
اجتماعی، در سال گذشته با ارائه 3 میلیون و 800 خدمت به بیمه شدگان 
اشاره کرد و افزود: در بخش درمان پیشرفت های قابل توجهی در استان انجام 
شده است. مدیر درمان تامین اجتماعی با اشاره به کسب رتبه اول استان در 
کشور به لحاظ متوسط تخت به ازای بیمه شده ، یادآور شد: خدمات از جهت 
کیفی و کمی بهبود داشته و راه اندازی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
مرکز استان نقطه عطف دیگری در ارائه خدمات بوده است. فیروزی با اعتقاد 
بر این که در هیچ مرکز ملکی، مشکلی در زمینه امکانات درمانی مانند نبود 
آمبوالنس و ملزومات پزشکی وجود ندارد، عنوان کرد: در بخش هتلینگ نیز 
اقدامات خوبی انجام شده و مراجعه کنندگان از وضع رفاهی مطلوبی بهرمند 

هستند. وی به کارهای عمرانی انجام شده در حوزه درمان تامین اجتماعی اشاره 
و اضافه کرد: امیدواریم پروژه بزرگ »پلی کلینیک« تامین اجتماعی طبس تا پایان 

سال به اتمام برسد.
ارائه خدمات به بازنشستگان ارتقا یابد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هم در این مراسم، با تاکید بر این که 
باید ساز و کارهایی برای استفاده از تجربیات بازنشستگان فراهم شود، گفت: ارائه 
خدمات به بازنشستگان باید روز به روز ارتقا یابد. فرهادی با بیان این که نباید 
پیشکسوتان را پس از بازنشستگی رها کنیم، تصریح کرد: این نقص بزرگی در 

سیستم ما است که باید برطرف شود.
مشکل اول بازنشستگان، همسان سازی حقوق ها است

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان نیز مشکل اول بازنشستگان 
را همسان سازی حقوق ها اعالم کرد و یادآور شد: بحث همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی قرار بود در سال 88 انجام شود اما اجرا نشد. براتی از 
همه مسئوالن استانی و کشوری تقاضای همسان سازی حقوق ها را داشت.  وی 
همچنین به تسهیالت اندکی که برای بازنشستگان در نظر می گیرند اشاره کرد 
و ادامه داد: 70 میلیون تومان برای ارائه تسهیالت به 15 هزار بازنشسته تامین 

اجتماعی در نظر گرفتند که این امکان پذیر نیست!
وی تقاضای دیگر را در زمینه به کارگیری فرزندان بازنشستگان در کارخانه های  
محل خدمت و قرار دادن آنان در اولویت استخدامی ها مطرح و خاطرنشان کرد: 

اجرای طرح کرامت رضوی، بهترین طرح سازمان برای بازنشستگان بود، اما 
سهمیه ها با توجه به تقاضا کم است و تقاضای افزایش سهمیه را داریم.

الزم به ذکر است، در پایان این مراسم از بازنشستگان و همسران بازمانده و از کار 
افتادگان نمونه تجلیل شد. آقایان علی بی طرفی بازنشسته همکار نمونه از بیرجند 
، عباس خاتونی بازنشسته نمونه کارگری و سید حسین عباس نیا از کارافتاده 
کارگری از عشق آباد، خانم ها آمنه ابطحی نیا همسر بازمانده همکار نمونه و زینب 

آبشری همسر بازمانده نمونه کارگری در این مراسم انتخاب شدند. 
گفتنی است مالک انتخاب این افراد، پیشرفت های تحصیلی ، تربیت فرزندان 

موفق، کارآفرینی، ایثارگری، مشارکت در امور عام المنفعه و ... می باشد.
در تجلیل از کارفرمایان نمونه تامین اجتماعی نیز مهندس رمضان کریتی ثانی مدیر 
عامل شرکت زغال سنگ پروده از طبس، بهرام ساتلیخ محمدی مدیر عامل دان و 
علوفه شرق از بیرجند، مجید محمدی مدیر عامل معدن کرومیت بندان از شهرستان 
 نهبندان و محسن رجب زاده مدیر عامل صندوق قرض الحسنه ولی عصر )عج(

 از عشق آباد انتخاب شدند. الزم به یادآوری است مالک انتخاب نداشتن بدهی به 
سازمان، تاب آوری در محیط کار به واسطه تحریم های ظالمانه، ارتقای افزایش 
 خط تولید و تعداد کارگران و پرداخت به موقع حق بیمه کارگران و .... می باشد.

 گفتنی است، مهندس رمضان کریتی ثانی مدیر عامل شرکت زغال سنگ پروده 
طبس طی مراسمی با مقامات کشوری نیز به عنوان کارفرمای نمونه کشوری 
برگزیده شده است که بعدا طی مراسمی کشوری از ایشان تجلیل خواهد شد. 

عکس: توال

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات انجام می شود 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی
 و صعب العالج می گردد.

32227177 - 09155618482

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( 

برگزار می کند: 
* شروع ثبت نام کالس های مهر ماه 96  

* کلیه دروس با حضور اساتید برجسته استانی
* کالس های تقویتی ابتدایی تا پایان دبیرستان

 * کالس های کنکور/ مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی
دانش آموزان در طول برگزاری کالس ها از امکانات 

آموزشگاه استفاده خواهند کرد. 
)کتابخانه، کافی نت، کافی شاپ(

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3   
تلفن: 32232943 - 09304751599

ثبت نام عتبات هوایی  ویژه دهه اول 
محرم از فرودگاه بین المللی بیرجند
محل ثبت نام: کلیه دفاتر زیارتی استان

تاریخ 96/7/1 : دفاتر کارگزار اصلی زیارتی
در تاریخ  مذکور فوداجی - عماد - مبین بیرجند

تاریخ 96/7/8 : دفاتر کارگزار اصلی زیارتی 
اسماعیلی  سراج   - فوداجی  مذکور  تاریخ  در 
فردوس - مبین بیرجند- طریق هدایت قاین- 

نورالمهدی

تلفن های تماس دفاتر

تلفنکارگزار
32213571فوداجی

32224113عماد
32445661مبین بیرجند

32721774سراج اسماعیلی
32528005طریق هدایت

32257065نورالمهدی
شرکت مرکزی خدمات زیارتی 

خراسان جنوبی

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی( و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی( و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

آدرس: خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر/ شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی 09335620696

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/7/1

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا

09153633708 - 32224113

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب


