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سرمقاله

کشتی بدون بادبان
توسعه استان
* هرم پور

 در مسیر توسعه استان ، یکی از مهم ترین و مؤثرترین
و شاید پربازده ترین راهبردها و برنامه ها، تالش 
برای جذب سرمایه گذاری هاست . ما اگر استان 
حال  در  که  کنیم  تشبیه  زنده  ای  پیکره  به  را 
نشو و نماست ، سرمایه گذارِی درست و به موقع 
است.  پیکره  این  مناسب  تغذیه  همان  مثابه  به 
اندازه  به  و  شود  انجام  موقع  به  اگر  تغذیه  این 
جان  پیکر  به  مدت  بلند  و  مدت  میان  در  باشد، 
 می دهد و آن را ورزیده و آماده به کار می کند ،

اما اگر به موقع نباشد وکم یا زیاده از حد باشد و 
 یا بدون برنامه و باری به هر جهت باشد، نه تنها
 کمک کننده و تاثیر گذار نیست؛ بلکه در دراز مدت

جان را از پیکره می گیرد و آن را به اضمحالل 
و مرگ می کشاند. ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

خبرهای خوب و بد در آمارهای مدیرکل ثبت احوال استان ؛

کاهش  تولد
ازدواج و طالق

*  12 هزار 246 والدت در استان طی 8 ماهه اول امسال * به ازای هر 100 تولد دختر  در خراسان 
جنوبی 108 تولد پسر * ثبت  10 واقعه فوت هر روز در استان  * به ازای فوت 100 نفر زن 112 نفر 
مرد می میرند * در والدت نسبت به 8 ماهه سال گذشته 1.39 درصد کاهش ،فوت2.7 درصد 
افزایش،ازدواج9.8 درصد کاهش و طالق 4 درصد کاهش داشته ایم*  از هر 100 ازدواج 16 طالق 

ثبت می شود * مهلت 1۵ روزه برای ثبت تولد و 10 روزه برای ثبت فوت در استان ) مشروح در صفحه 7(

 *  با ۵0 گسل و سابقه بروز زلزله های بزرگ، جزو استان های پر لرزه کشوریم * بنیاد مسکن : از  88 هزار
واحد مسکونی استان ، حدود 27 هزار واحد با مصالح کم دوام و بی دوام ساخته شده اند که اگر آنها 
بهسازی نشوند باید منتظر بروز فاجعه ای انسانی باشیم * آتش نشانی : یک باالبر برای اطفاء حریق 
در مجتمع ها داریم که کافی نیست * هالل احمر : ذخیره سازی 22 قلم کاالی ضروری معادل 2 درصد 
جمعیت شهر در انبارهای هالل احمر انجام شده است * اردوگاه های اسکان اضطراری در حال جانمایی 
است* تیم واکنش سریع هالل احمر استان جزو اولین ها است * * برای استفاده از توان مردم قبل از 
رسیدن نیروهای امدادی، کانکس های امدادی حاوی تجهیزات الزم در روستاها تعبیه شده، برای شهرها 
هم فضاهایی2 متری را در حاشیه پارکها یا در زمینهای خالی محالت آماده  می کنیم تا تجهیزات برای 

مردم آماده شوند *  در حریم قرمز گسل ها هرگز ساخت و ساز نمی شود   ) مشروح در صفحه  3 و 2 (

برنامه های مدیریت»بحران« 
برای روز زلزله در استان

ی 
عبد

س : 
عک

تعیین تکلیف مسکن 
فرهنگیان بیرجند بر سر
دوراهی »آب و برق«
صفحه ۷

 خرید تضمینی 160 تن  پنبه
ازکشاورزان خراسان جنوبی
صفحه ۷

لغو مجدد پروازهای کیش از فرودگاه بیرجند /  نوسان قیمت تخم مرغ در خراسان جنوبی / تالش برای راه اندازی پروازهای خارجی از فرودگاه های استان /  معاون سیاسی استاندار :  مسائل حاشیه ای برای استان سودی ندارد /  صفحه 8

مرتضی مبلغ: 
 می خواهند بین اصالح طلبان
 و روحانی فاصله ایجاد کنند 

محسنی اژه ای :
عمده درخواست های شنود 

از طرف دولت است

باقری:
می خواهند فتنه را به یک

 رقابت انتخاباتی تقلیل دهند

جبار کوچکی نژاد:
حقوق فعلی نمایندگان

 کفاف زندگیشان را نمی دهد

 صفحه 2 صفحه2 صفحه 2 صفحه 2

جناب آقای مهندس زهرایی
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 
تبریک عرض نموده

موفقیت شما را از خداوند منان مسئلت می نمایم. 

شرکت بهساز دیار شرق - یعقوبی

جنـاب آقـای مهندس شیـخ زاده
 انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

ریاست سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت 

روز افزون و توفیق خدمتگزاری مستمر را از 
درگاه ایزد منان خواستاریم. 

موسسه خدمات تحقیقاتی اسراء شرق

جناب آقای دکتر باریک بیـن    
    از زحمات بی شائبه جناب عالی در زمان تصدی 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند
که بیانگر تعهد، تخصص و شایستگی های برجسته شما سرور گرامی در صحنه های 

خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است، تشکر و قدردانی می نماییم. 

شرکت پل راه باستان

جناب آقای دکتر حاج سید مرتضی وجدان     
   انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
که همراه با دانش و تخصص ، مسئولیت پذیری و نوعدوستی تان می باشد

تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیقات هر چه بیشتر شما را از خداوند متعال خواستاریم. 

شرکت پل راه باستان

جناب آقای دکترسید مرتضی وجدان
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

معاونت توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

که نشان از تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

جناب آقای مهندس محمد زهرایی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور 
 که مبین توانمندی اجرایی و سال ها تجربه موفق شما می باشد

تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روزافزون شما 
را در جهت خدمت به محرومین خواستاریم.

روابط عمومی سازمان 
بسیج سازندگی خراسان جنوبی

در پانزدهمین سالگرد درگذشت زنده یاد 

حسـن بی بـاک
با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

خانواده بی باک

جناب آقای مهندس محمد زهرایی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 
که نشان از درایت، شایستگی و تعهد خالصانه شما می باشد،تبریک عرض 

نموده، از خداوند منان موفقیت هرچه بیشترتان را خواستاریم.

شرکت توسکا بتون شرق

جناب آقای مهندس محمد زهرایی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم، موفقیت روزافزون تان را آرزومندیم.

خـانـواده

جناب آقای مهندس حمید صباغ گل
مدیرعامل محترم شرکت بزرگ سامان فوالد 

اولین و معتبرترین سازنده سازه های پیچ و مهره ای خراسان جنوبی
از نگاه مثبت و کمک بسیار قابل توجه آن مدیر ارجمند در تکمیل سالن فرهنگی و اجتماعات 

مرکز دهستان براکوه )گل( که باعث شد این سالن بعد از چندین سال نیمه کاره بودن
 ساخته شود،تشکر و قدردانی می نماید. همیشه سربلند و پیروز باشید

دهیاری و شورای اسالمی گل مرکز براکوه

پـدر 
چقدر زود گذشت

از پروازت
 اما ... 

هر روز 
داغ نبودنت تازه تحویل می شود

بعضی دردها
قرار نیست التیام یابد

دست زمان که می افتد 
فقط 

عمیق تر می شود... !

مراسم بزرگداشت و یادبودی امروز دوشنبه مورخ 1396/10/04 
از ساعت 14:30 لغایت 1۵:30 در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد.
 تشریف فرمایی شما سروران ارجمند در این مراسم موجب شادی روح آن مرحوم 

تسلی خاطر بازماندگان و تشکر و امتنان خواهد بود.
خانواده های بستانی و سایر بستگان

هب مناسبت اولین سالگرد ردگذشت مرحوم مغفور
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رشد 20 درصدی تولید محتوا با اجرا تعرفه های جدید

محمدجواد آذری جهرمی وزیر اطالعات در همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات سازمان ها و شرکت های تابعه گفت: در 
مدت کوتاهی که از اجرای طرح تعرفه ها می گذرد حدود 2۰ درصد به رشد محتوا در کشور افزوده شده است. در بحث شبکه ملی اطالعات ۳۰ 

پروژه تعریف شده که مدت زمان اجرا آن از ۶ ماه تا 2 سال متغییر است و پس از اجرا این پروژه ها می توان ادعا کرد که در نقطه مطلوب قرار داریم.

 ادامه از صفحه ۳ ....
رئیس اداره برنامه ریزی تجهیز منابع و اقتصاد مسکن 
اداره کل راه و شهرسازی می گوید: » به استناد بند 1۰ ماده 
15 آیین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، 
راه و شهرسازی رییس کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، 
لرزش الیه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی است 
و مهمترین وظایف آن، مطالعات پهنه بندی گسل ها می 
باشد که در این زمینه گسل های فعال شهرهای بیرجند، 
قاین، خضری دشت بیاض و نهبندان مطالعه شده تا این 
اطالعات برای جانمایی ابنیه به کار روند«. به گفته او؛ برنامه 
ریزی برای تهیه بانک اطالعاتی از کلیه گمانه های استان 
از دیگر برنامه های این حوزه است و مطالعات گسل ها هم 
بناست با استفاده از اطالعات شبکه لرزه نگاری وبا کمک 
فرمانداری ها برای دیگر مراکز جمعیتی استان صورت پذیرد. 
او در پاسخ به ابهاماتی درخصوص حادثه ساز بودن گسل ها 
هم می گوید:» گسل محل شکست پوسته زمین و محل 
تولید آب است و اجداد و نیاکان ما هم به همین دلیل در 
همین محدوده ها ساکن شده اند و کم کم شهرها و روستاها 
فرار  از گسل  دنیا  لذا  در هیچ کجای  اند،  داده   را توسعه 

نمی کنند اما آن چه مهم است این است که با مطالعات 
درست، حریم گسل ها شناسایی شده و از ساخت و ساز در 
حریم قرمز گسل خودداری گردد«. داعی ادامه می دهد:» 
برای هر گسل چهار حریم قرمز، زرد، آبی و سبز  تعیین می 
شود که بر اساس آیین نامه 28۰۰ )طرح ساختمان ها در 
برابر زلزله( که توسط وزارت راه و شهرسازی مدام در حال 
بازنگری است؛ در پهنه گسل های اصلی با جابه جایی عمده 
احداث ساختمان بااهمیت زیاد ممنوع است و در بقیه پهنه ها 
هم احداث بنا با انجام مطالعات ویژه مجاز می باشد، بنابراین 
در حریم قرمز گسل ها هرگز ساخت و ساز نمی شود، در 
دیگر حریم ها هم با تمهیدات ویژه ساخت بنا انجام می گیرد 
و در همین راستا 15۰ هکتار از 45۰ هکتار اراضی پادگان را 
از عرصه ساخت و ساز خارج کرده و به کاربری های فضای 

سبز، پیست دوچرخه سواری و .... اختصاص داده ایم«.

بریدن بادبند و نصب آالچیق، مقدمه بحران

رئیس اداره برنامه ریزی تجهیز منابع و اقتصاد مسکن 
جریان  کند:»در  می  تصریح  و شهرسازی  راه  کل  اداره 

ساخت و سازها یک پای کار خود مردمند، برخی ها بعد 
از دریافت پایان کار شهرداری بادبند بنا را می برند که 
با این کار پایه های ساختمان سست می شود، یا اینکه 
آالچیق های سنگینی بر روی پشت بام نصب می شود 
که بار مضاعفی را بر بنا تحمیل می کند و از آن جایی 
که نیروی زلزله در طبقات باالتر بیشتر است قطعا” این 

سازه در زمان زلزله حادثه ساز می شود«.
 داعی  با اشاره به این که ما نباید این انتظار کاذب 
ساختمانی  هیچ  زلزله  وقوع  اثر  در  که  باشیم  داشته  را 
خاطرنشان  باشیم،  نداشته  تلفاتی  هیچ  و  نشود  تخریب 
می  سازها  و  ساخت  در  مؤثر  عوامل  دیگر  کند:»از  می 
دفاتر  پیمانکاران،  مجریان،  ناظر،  مهندسین  به  توان 
ها  این  از  کدام  هر  کوتاهی  که  کرد  اشاره  و...  طراحی 
می توانند استحکام بنا را تحت الشعاع قرار دهد که ما 
با کمک نظام مهندسی و شهرداری به این موضوع هم 

ورود کرده ایم«.
 او درخصوص مطالعات گسل های شهر می گوید:» 
راستای  در  بخشی  دارد،  بخش  دو  ها  گسل  مطالعات 
توسعه آتی شهر است که خود راه و شهرسازی متولی می 

باشد که دراین راستا کلیه چیدمان ها و تعیین کاربری 
ها بر مبنای مطالعات اولیه صورت می گیرد اما در بحث 
شهر  قدیمی  های  بافت  در  موجود  های  گسل  مطالعه 
دست دولت و مدیریت شهری بسته است، به عبارتی در 
محدوده بافت فرسوده و قسمت های قدیمی شهر عماًل 
اجرای مطالعات غیر ممکن است مگر این که خود مردم 

و ساکنین شهر مطالبه داشته باشند«.
ایمن  زلزله  با  مقابله  برای  راه  بهترین  گفته وی؛  به   
و  ساخت  برای  هم  راستا  این  در  که  بناهاست  سازی 
خوبی  تسهیالت  و  امکانات  فرسوده  بافت  در  سازهای 
بیرجند هزینه  این ترتیب که شهرداری  به  فراهم شده، 
های عوارض و آماده سازی واحدهای مسکونی را صفر و 
برای ساختمان های تجاری، اداری و صنعتی 5۰ درصد 
تخفیف در نظر گرفته است . در قاین هم شهرداری 1۰۰ 
و  کرده  لحاظ  متقاضیان  برای  را  پروانه  تخفیف  درصد 
و 4۰  نظارت  به  درصد  مهندسی هم 4۰  نظام  سازمان 
دیده  تخفیف  ساختمان  دفترچه  هزینه  در  هم  درصد 
 است تا متقاضیان سکونت در این حوزه ها به بهسازی و 

مقاوم سازی ساختمان ها ترغیب شوند«. 

سرمقاله

کشتی بدون
 بادبان توسعه ستان
* هرم پور

ترین  از مهم  ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( یکی 
مدیران  های  برنامه  ترین  دار  اولویت  و 
استان خراسان جنوبی در طی سالیان پس از 
تأسیس، تالش برای جذب سرمایه گذاری ها 
اما چرا علیرغم همه تالش های  بوده است. 
بسیار  مواردی  جز  به  هیچگاه  ما  شده  انجام 
معدود و محدود، شاهد بازخوردهای مثبتی از 
از برنامه  سرمایه گذاری ها نبوده ایم؟ نقص 
یا عدم  و  برنامه ها؟  اجرا کنندگان  یا  هاست 
گفت  باید  ها؟  قابلیت  و  ها  ظرفیت  به  توجه 
همه این ها. به اضافه چند مؤلفه مهم دیگر 
که شاید کمتر از چشم مدیران دور مانده اما 
برای رفع آن تالش موثری انجام نشده است. 
ما  استان،  تأسیس  از  پس  سالهای  طی  در 
راهبردی  سند  یک  تدوین  شاهد  هیچگاه 
نبوده  با نگاه بومی  در حوزه سرمایه گذاری  
ایم و آنچه هم وجود داشته و عمل می شده 
مصوبات  یا  و  ها  ابالغیه  جزء،  قوانین  است، 
محسوب  راهبرد  که  بوده  زمان  اقتضای  به 

نمی شده اند.
عدم  مدیران،  مدام  جابجایی  دیگر،  سوی  از 
امنیت سرمایه گذاری را به سرمایه گذار القاء 
آشنایی  عدم  و  نخبگان  مهاجرت  و  کرده 
برخی مدیران اجرا کننده ی سندهای توسعه 
عمرانی،  و  اقتصادی  های  برنامه  به  استان 
هدر  برای  را  گذار  سرمایه  نگرانی  همواره 
به  استان  در  او  ی  سرمایه  احتمالی  دادن 
نگاه  عمدتًا   سو  دگر  از  است.  داشته  دنبال 
مدیران استانی به تالش برای جذب سرمایه 
به  کمتر  و  بوده  استانی  خارج  های  گذاری 
قابلیت های داخل استان توجه  ظرفیت ها و 
این سیاهه ی غم  به  بتوان  شده است. شاید 
افزود.   هم  را  دیگر  مهم  موضوع  دو  انگیز 
برای جلب  آن  مدیران  و  استان  ناتوانی  اول، 
مشارکت واقعی مردم در سرمایه گذاری های  
استان بوده است، هنوز هیچ مرجع موثقی به 
خراسان  مردم  چرا  که  موضوع  این  واکاوی 
جنوبی حاضرند هزاران میلیارد تومان پولشان 
را در پروژه های خارج استان سرمایه گذاری 
کنند و یا میلیاردها تومان سرمایه هایشان را 
در  نقشی  کمتر  که  بسپارند  هایی  بانک  به 
تمایلی  ولی  اند،  داشته  استان  توسعه  تقویت 
به سرمایه گذاری آن در پروژه های استانی و 
همت و تالش برای توسعه استانشان ندارند، 
گذار  سرمایه  اینکه  دوم  است.  نکرده  ورود 
مزیت  دو  ها،  پروژه  در  گذاری  سرمایه  از 
بدون  وسود.و  امنیت  کند؛  می  دنبال  را  مهم 
داده  شعارهای  ی  همه  علیرغم  تعارف، 
مدیران  و  مسؤولین  های  درصحبت  شده 
هیچگاه  ما  ها،  اجالسیه  و  ها  همایش  در 
برای  را  گذاران  سرمایه  دل  ایم  نتوانسته 
ازطوفان  مهم  مزیت  دو  این  ماندن  امان  در 
برنامه ها  تغییر  حوادث اجتماعی و سیاسی و 

با جابه جایی دولت ها مصون نگه داریم. 
بادبان کشتی توسعه استان  اخیر،  در سالهای 
به دلیل عدم همکاری سازمان های مرتبط با 
جذب سرمایه گذار با دستگاه متولی همچنان 
به  منفعل  و  بیکار  ها  ملوان  و  مانده  پایین 
چشم  کشتی  عرشه  بر  بهتر  روزهایی  انتظار 
برسد  ندایی  غیب  عالم  از  مگر  تا  اند  دوخته 
های  استان  توسعه  بوزد.کشتی  نسیمی  و 
اند، چون  فاصله گرفته  ما  از  دیگر سالهاست 
بادبان ها را  مناسب و درجهت مطلوب تنظیم 
اند و به ملوان ها و سکانداران کشتی،  کرده 
برای  تالش و همت و یک جهتی و همدلی 
کنم  می  احساس  من  اند.  آموخته  را  توسعه 
برای  تالش  از  قبل  جنوبی  خراسان  استان 
جذب سرمایه گذار، نیازمند تغییر در نوع نگاه 
و  گیر  پا  و  دست  قوانین  برخی  در  تغییر  و 
تغییر در برخی مدیران و بدنه اجرایی سازمان 
ای  توسعه  اسناد  برخی  ی  کننده  اجرا  های 
این  بدون  است.  گذاری  سرمایه  با  مرتبط 
تغییرات،کشتی توسعه ما باز هم بدون بادبان 

در دریا سرگردان خواهد ماند.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(

دریافت پول با کارت ملی هوشمند!

یکی  اینکه  بیان  با  ابوترابی  سیف ا...  ایسنا- 
کارت   کردن  کاربردی  منظور  به  بانک ها  از 
در  را  خدماتی  آن  از  استفاده  و  هوشمند  ملی 
مجموعه اش در نظرگرفته است، اظهار کرد: یکی 
از خدمات قابل ارائه این است که اگر فردی کارت 
عابر بانک به همراه نداشته باشد بتواند با استفاده 
از کارت ملی هوشمند پول دریافت کند.وی ادامه 
داد: افتتاح حساب از خدمات دیگر در نظر گرفته 
شده در این بانک است؛ به طوری که افراد بدون 
دادن  قرار  با  تنها  و  بانک  به  مستقیم  مراجعه 
کارت های ملی هوشمند خود در یک کارتخوان 
افتتاح  حساب  می توانند   ،ATM دستگاه  یا 
به  همچنین  ثبت احوال  سازمان  کنند.سخنگوی 
افراد  گفت:  و  کرد  اشاره  دریافت  خود  موضوع 
با کارت های ملی هوشمند خود، وجه  می توانند 
نقدشان را به دستگاهی مشابه ATM برده واز 
هوشمند  ملی  کارت  هویت  احراز  با  طریق  این 
آنان، وجه خود را واریز کنند که این طرح در هفته 
سازمان  سخنگوی  شد.  خواهد  رونمایی  جاری 
ثبت احوال کشور گفت:کارت های هوشمند ملی 
و  امنیت  درجه  باالترین  از  و  هستند  عامله  سه 

اعتبار بر اساس فناوری روز دنیا برخوردارند.

افزایش صددرصدی دوربین های 
پالک خوان در سراسر کشور

آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  رئیس  مهر- 
های  دوربین  ارتقاء  بینی  پیش  با  گفت:  ناجا 
تا  شده،  انجام  های  پیگیری  و  خوان  پالک 
درصد  صد  مذکور  های  سامانه  امسال،  پایان 
افزایش کمی پیدا می کنند.سرهنگ رضا موذن 
که  اقداماتی  داشت:  اظهار  خبر،  این  تشریح  در 
پلیس آگاهی در ماموریت های محوله به عهده 
دارد همانند پازلی است که تک به تک آنها در 
کنار هم چیده می شوند تا به هدف غایی خود 
خوان  پالک  های  دروبین  آنها  از  یکی  برسیم؛ 
پس  عمل  مرحله  در  را  خود  امتحان  که  است 
های  دوربین  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  داده 
تقسیم  دسته   ۳ به  فنی  نظر  از  خوان  پالک 
افزود: این سامانه ها از سال 85 در  می شوند، 
استان   5 ابتدا در  فعال شدند که  آگاهی  پلیس 
از  جدیدی  نسل  اما  کردند  کار  به  کشور شروع 
این دوربین ها که از ثابت به سیار تبدیل شده 
بودند از سال 91 در تعدادی از استان های کشور 
فعال شدند.معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
پالک  های  دوربین  سوم  نسل  داد:  ادامه  ناجا 
است،  راهور  پلیس  اختیار  در  عمال  که  خوان 
این قابلیت را دارند که خودروهای تحت تعقیب 
از  بسیاری  نقاط  که  کنند  پیدا  را  آگاهی  پلیس 

سطح کشور را در بر می گیرد و فعال هستند.

خبر های خوش مجلس برای معلولین

تعاون  وزارت  اسالمی  شورای  مجلس  ایسنا- 
نسبت  تا  کرد  مکلف  را  اجتماعی  رفاه  و  کار 
از فرصت های شغلی  ایجاد صندوق حمایت  به 

افراد دارای معلولیت تحت پوشش اقدام کند.
رسیدگی  در  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای 
معلوالن  حقوق  از  حمایت  الیحه  جزئیات  به 
کار  وزارت  کردند  مصوب  آن   1۰ بند  در  و 
سازمان  اعتبارات مصوب  قالب  در  است  مکلف 
بهزیستی، صندوق حمایت از فرصت های شغلی 
و  ایجاد  را  پوشش  تحت  معلولیت  دارای  افراد 
اساسنامه آن را سه ماه پس از ابالغ این قانون 
ارسال  وزیران  هیئت  به  تصویب  و جهت  تهیه 
ماده  این  ذیل  تبصره  براساس  کنند.همچنین 
بانک مرکزی موظف است مجوزهای الزم جهت 
شغلی  فرصتهای  از  حمایت  صندوق  تاسیس 
تعاون  وزارت  اختیار  در  را  معلولیت  دارای  افراد 

کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

 تذکر تند و تیز وزیر ارتباطات به اپراتورها
انتقاد  با  ارتباطات  وزیر  جهرمی  آذری  ایسنا- 
اختیار  در  زمینه  در  اپراتورها  اقدامات  برخی  از 
اختیار شرکت های  در  کاربران  اطالعات  گذاشتن 
اطالعات  کند  می  بی جا  اپراتور  گفت:  تبلیغاتی 
مشتریانش را در اختیار دیگران می گذارد. حتی 
خودشان هم نباید از این اطالعات استفاده کنند. 

حقوق فعلی نمایندگان کفاف زندگیشان را نمی دهد

جبار کوچکی نژاد  از حقوق 5 تا 8 میلیون تومانی 
نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: حقوق دریافتی 
کفاف هزینه های نمایندگی را نمی دهد.وی با اشاره به 
حقوق حداقلی اقشار مردم نسبت به مسئوالن ارشد 
در کشور افزود: اگر مردم در وضعیت متعادل حقوقی 
بودند و حقوقشان باالی سه تا چهار میلیون تومان بوداعتراض نمی کردند.وگرنه 

میزان حقوق نمایندگان بسیار ناچیز است و اعتراض هم نمی کردند.

دولت قبل از افزایش قیمت ها حقوق مدیران را کم کند

حجت االسالم محمدمهدی افتخاری نماینده مردم 
فومن با تاکید بر اینکه مردم توان افزایش قیمتها 
را ندارند، گفت: طرح صحبت هایی در مورد افزایش 
قیمتها به خصوص بنزین نگرانی هایی را ایجاد کرده 
است. دولت اگر به دنبال افزیش قیمت است، قبل از 
 آن باید حقوق مدیران ارشد و نمایندگان حداقل به میزان 1۰ درصد کاهش 

پیدا کند تا شاهد جلب اعتماد مردم به دولت و مجلس باشیم.

محسن  هاشمی: حماسه نهم دی »نه« به فتنه ۸۸ بود

خبرنگاران  جمع  در  رفسنجانی  هاشمی  محسن 
درباره 9 دی و حماسه حضور مردم اظهار داشت: 
هماهنگی  شورای  فراخوان  با  دی   9 تظاهرات 
در  و  جنتی  آیت اهلل  ریاست  به  اسالمی  تبلیغات 
واکنش به اعتراضات ناشی از انتخابات 88 انجام 
شد. وقتی که تظاهرات 9 دی شکل گرفت نه به ادامه اختالفات بود و 

دوستداران انقالب به میدان آمدند و پایان تظاهرات بود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به 
جمهور  رییس  انتقاد  درباره  سؤالی 
استراق سمع شهروندان  و  از شنود 
از  قضایی  دستگاه  آیا  اینکه  و 

یا  دارد  اطالع  غیرمجاز  شنودهای 
خیر گفت: من هیچ موردی را سرغ 
ندارم که به صورت غیرمجاز باشد و 
حداقل من اطالع ندارم. اگر دستگاه 

قضایی اطالع یابد که کسی بدون 
جرم  می کند،  شنود  را  جایی  اذن 
می شود.وی  برخورد  حتماً  و  است 
از  یکی  اطالعات  وزارت  داد:  ادامه 

ماست  امنیت  اصلی  دستگاه های 
که پیگیر خنثی کردن توطئه هاست 
و  است  دولت  خود  زیرمجموعه  و 
درخواست های  از  عمده ای  بخش 

شنود توسط خود دولت یعنی وزارت 
همه  که  می شود  انجام  اطالعات 
را قضات موافقت نمی کنند و موارد 
خاصی را با یک شرایط خاص و زمان 
محدودی اجازه می دهند.ممکن است 
سازمان اطالعات سپاه هم مواردی را 
تقاضاها  درخواست کند ولی عمدتاً 
منعکس  اطالعات  وزارت  طرف  از 
سوال  به  پاسخ  در  ای  اژه  می شود. 
خبرنگار تسنیم درباره اینکه رییس 
جمهور در همایش حقوق شهروندی 
بحث  در  برخی  که  است  گفته 
یک  چون  معتقدند  مجازی  فضای 
خودرو تخلف کرده باید کل اتوبان 
چیست،گفت:  شما  نظر  ببندیم،  را 
مطلقا کسی چنین چیزی نه گفته 
معتقدیم  ما  و  دارد  اعتقاد  نه  و 
شود. مدیریت  باید  مجازی  فضای 

مرتضی مبلغ در واکنش به کمپین 
انتخابات  از  بعد   : گفت  پشیمانی 
که  ای  گسترده  بسیار  تحرکات  و 
شکل گرفته بود، مبنی بر یک دوره 
ای کردن دولت آقای روحانی و بعد 
از آن پیروزی حماسی که ایشان به 
بود  بینی  پیش  قابل  آورد،  دست 
که چون در راهبرد خودشان ناکام 
بودند، تحرکاتی شود که بخواهند 
دولت را زمین گیر کنند. آنها از این 
پشتوانه  مهمترین  از  یکی  که  رو 
ها آقای روحانی در اصالح طلبان 
اصالح  بین  خواهند  می  بودند، 
روحانی  آقای  و  دولت  و  طلبان 
اصالح  خود  بین  و  کنند  ایجاد 
ایجاد کنند. در  انشقاق  طلبان هم 
پیش  قابل  تحرکات  این  راستای 
بینی بود که عملیات روانی گسترده 

ای را در جامعه انجام می دهند.البته 
افرادی  از  برخی  اخیر  جریانات  در 
هم که به آقای روحانی رأی دادند، 
و  ها  گالیه  از  بعضی  خاطر  به 

نارضایتی ها ممکن است ناخواسته 
این  کنند.  بازی  زمینی  چنین  در 
که  است  این  راستای  در  حرکات 
و  گیر  زمین  و  ناکارآمد  را  دولت 

خود  و  طلبان  اصالح  دولت  بین 
اصالح طلبان انشقاق ایجاد کنند.
وی افزود: واقعیت قضیه این است 
که همان هایی هم که بدون توجه 

وارد این فضا شده اند، اگر کمی به 
وجدان خودشان مراجعه کنند مگر 
به  راجع  ماه  سه  از  بعد  شود  می 

دستاوردهای دولت قضاوت کرد؟

مرتضی مبلغ:  می خواهند بین اصالح طلبان
 و روحانی فاصله ایجاد کنند 

میرسلیم: بنزین باید 4500 تومان باشد

مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اظهار کرد: قیمت بنزین به طور قانونی باید 
تومان   45۰۰ که  باشد  فارس  خلیج  فوب  قیمت 
می شود. قیمت بنزین در حال حاضر 1۰۰۰ تومان 
است. این فاصله باید پر و قانون نیز باید اجرا شود. 
از یک طرف از قوه مجریه ایراد گرفته می شود که قانون را اجرا نمی کند 

و از طرف دیگر به اجرای قانون توسط آن اعتراض می شود.

می خواهند فتنه را به یک رقابت انتخاباتی تقلیل دهند

باقری معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: رخی تالش دارند تا 
فتنه  ی 88 را در حد یک رقابت و یا حداکثر اختالف انتخاباتی تقلیل دهند، 
در حالی که انتخابات ریشه و منشأ فتنه نبود، بلکه ریشه ی فتنه »نفاق« 
بود و انتخابات فقط بهانه ای برای فتنه گری بود.در فتنه 88 دو جبهه وجود 
داشت که وجه ممیزه دو طرف این جبهه برخالف آنچه برخی القا می کنند، 
طرفداری از یکی از دو نامزد نبود، بلکه در یک طرف رهبری و مردم بودند و 

در طرف دیگر جریان نفاق و لیبرال ها داخلی و دلبسته های به دنیا.

علی مطهری شرط اصالح بودجه 97 را گفت

حاجی دلیگانی با اشاره به الیحه بودجه 97، گفت: 
با وجودی که دولت در آمارش اعالم می کند تورم 
را کاهش داده است اما الیحه بودجه سال آینده با 
این وضعیت که تنظیم شده گرانی ها را از هم اکنون به 
وجود آورده است. مطهری نایب رییس مجلس شوری 
اسالمی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی، گفت: اگر مجلس کلیات الیحه 
بودجه 97 را رد کند، امکان اصالح این الیحه برای دولت به وجود می آید.

عمده درخواست های شنود از طرف دولت است

برنامه های»بحران« برای روز مبادا
همه داشته های استان برای مدیریت وقایع احتمالی تشریح شد :

 در حریم قرمز گسل هاهرگز ساخت و ساز نمی شود

سخنگوی قوه قضیاییه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور :

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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تجلیل از دو برگزیده جشنواره جوان خوارزمی 
صدا و سیما- دو برگزیده نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی با حضور مسئوالن در بیرجند تجلیل شدند. علیرضا زرنگ از دبیرستان نمونه آیت ا... خامنه ای و مینا ضیاء از هنرستان 
کار و دانش کوثر بیرجند با طرح کتاب فرش کودکان مقام دوم این جشنواره را از آن خود کردند. مدیر کل آموزش و پرورش استان در این باره گفت: 11 طرح از دانش آموزان 
استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که 5 طرح به مرحله داوری رسید که از این تعداد طرح کتاب فرش کودکان، موفق به کسب مقام دوم و 4 طرح دیگر شایسته قدردانی شدند.

خیلی  شما  بحران  مدیریت  امادگی  نشست 
گفته های  با  الحمدا...  مریزاد،  بود دست  خوب 
داریم  برابرحوادث  در  آمادگی  استان  مسئوالن 
خواستند  می  اعتباراتی  ها  دستگاه  بعضی  ولی 
که دعا می کنیم بزودی حادثه و زلزله ای اتفاق 
کامل  وتجهیزاتشون  امکانات  هنوز  چون  نیفته 
نشده، در هرصورت این برنامه موجب آسودگی 
دست  ومسئوالن  شما  به  خدا  شد،  مان  خاطر 

اندرکار و امداد رسان خیر عنایت کند.
ارسالی به تلگرام آوا

که  روزی   . برسان  اقای شهردار  به  را  اوا سالمم 
انتخاب شده بودند می گفتند خیلی عملکرد قبلی 
او ضعیف است اما در همین چند روز بارها حضور 
میدانی و نظارت مستقیمش بر پروژه ها رو با چشم 
خودم دیدم و یاد اقای نخعی نژاد افتادم  که ایشون 
زود  مردم  ما  گویا   . داشت  رو  منش  همین  هم 
قضاوت می کنیم و این شهردار با روالی که دیده 

می شود انسان توانمندی است .
ارسالی به تلگرام آوا

در تاریخ سوم دی ساعت 11صبح در خیابان طالقانی 
جلوی بانک ملی دو خودور کنار هم پارک بودند. 
یک  نظامی.  پالک  یکی  و  پالک شخصی  یکی 
تاکسی که ظاهرا مامور کنترل نامحسوس راهنمایی 
و رانندگی سرنشین آن بود ایستاد و خودروی پالک 
شخصی را جریمه کرد اما با دیدن پالک نظامی 
پالک  خودروی  کنار  دقیقا  که  پراید  خودروی 
شخصی پارک بود خودروی پالک نظامی را جریمه 
نکرد و سوار تاکسی شد و رفت... واقعا بی عدالتی 
تا چه حد؟؟؟چرا قانون برای همه به طور یکسان 
اجرا نمیشود؟؟؟این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی 
مردم به نیروی انتظامی و پلیس راهور میشود. از 
انتظامی استان تقاضا دارم  فرمانده محترم نیروی 
شخصا این موضوع را بررسی کرده و با مامور خاطی 
در  را  خود  اقدامات  نتیجه  و  کرده  قانونی  برخورد 
همین روزنامه اطالع رسانی کنند.قانون باید برای 

تمام اقشار جامعه به طور یکسان قابل اجرا باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم  بعد مشخص شدن بودجه استان مطمئن 
می شویم که هر سال دریغ از پارسال  نه باید به 
رایزنی های نمایندگان پرتالش ولی کم بازده استان 
زدگی   ذوق  و  تجربگی  بی  به  نه  کرد،  دلخوش 

مدیران سیاسی و مدیریتی استان!
915...522

استخدامی  آزمون  برگزاری  به  عنایت  با  باسالم، 
مورخه9۶/۰9/1۰  در  قضائیه  قوه  اداری  کارکنان 
در بیرجند ، مسئوالن محترم لطف بفرمایند زمان 
و نحوه اعالم نتایج آزمون فوق رامشخص نمایند.

باتشکر. یکی ازداوطلبان شرکت کننده درآزمون.
915...495

سالم. اگر دقت کنید به طور مداوم نشست، جلسه، 
مسووالن  کار  دستور  در  گردهمایی  و  همایش 
استان هست که هیچ نتیجه ای هم ندارد فقط تیتر 
خبر را زیاد میکنند. اقایان کار اجرایی را برای صد 

سال اینده گذاشتند!. خدا قوت پهلوان
915...491

به  احترام  ضمن  شهید  بنیاد  کل  مدیر   ، سالم 
از  یکی  در  جنابعالی  دی   3 تاریخ  فرمایشات 
روزنامه ها کاش به جای بازنشستگانی که در آن 
سازمان محترم مشغول کارند جوانان جویای کار  
برای پاسداشت خون شهدا به کار گمارده شوند 

تاروحشان شاد باشد نه...
9۰2...14۶

متولی  و  بازرس  و  کنترل  هیچ  کنم  می  حس 
ابتدای   های  کاری  کنده  عملیات  اجرای  برای 
ماه هست  االن سه  ندارد،   وجود  معلم  خیابان 
انگار پیاده رو را تبدیل به میدان جنگ کردند با 
این که کار اصلی یک ماه پیش تمام شده ، ولی  
مرمت پیاده رو  انگار نه انگار، دنبال بهانه برای 
گرفتن پولی از کسبه هستند مثل همیشه قبول 
نیست...   شنوایی  متاسفانه گوش  اما  کنیم   می 
شهرداری هم هرچی شکایت می کنیم  توپ را 
در زمین دیگری می اندازد ! مگر ما کسبه چه 

گناهی کردیم با این بازار افتضاح!
93۶...245

سالم. اینقدر در مورد زلزله ننویسید. به اندازه کافی 
مردم استرس و گرفتاری اجتماعی دارند. فکر بچه ها 
را هم مشغول زلزله و مرگ کردید. از یادآوری ترس 

و استرس چیزی درست نمیشود!
915...۰44

شهردار محترم بجای ایجاد یک پارک بزرگ و 
ایجاد کمربند سبز  پیشنهاد می کنیم در توسعه 
فضای سبز  شهری عدالت را رعایت کنید کافی 
است سری به منطقه شمال شهر بلوار بقیه ا... و 
شعبانیه و مهرشهر بزنید و از نزدیک شاهد تفاوت 
چشمگیر در توسعه فضای سبز و دیگر امکانات  

جنوب و شمال شهر باشید.
915...۶۰1

باعرض سالم من جوانی هستم در ایران و بیرجند 
برای یک ازدواج و یک زن دو مهریه از من دریافت 
نموده و تمامی مدارک را هم برای اثبات گفته هایم 
دارم ، تاکنون به هرسازمان وارگانی مراجعه کردم 
نیست  من  پاسخگوی  هیچکسی  متاسفانه  ولی 
ازشما تقاضامیکنم صدای من را به گوش مسئوالن 

برسانید که رسیدگی کنند.
937...877

سالم شهردار ، من از طرف تمام همکارانتان از 
شما تشکر می کنم که این پس اضافه کاری را با 
حقوق هرماه پرداخت می کنید. انشاا... همینجور 
را  ها  خانواده  همه  خیر  دعای  که  بدید  ادامه 

برایتان به همراه خواهد داشت.
93۶...788

بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید             نه به من بر سر گور و کفن آزار دهید

برنامه های»بحران« برای روز مبادا
همه داشته های استان برای مدیریت وقایع احتمالی تشریح شد :

قسمت دوم
بحران  میزگرد  اول  بخش  بهروزی فر- 
با حضور میرجلیلی مدیر کل مدیریت بحران 
امینی کارشناس مسئول مدیریت  استانداری، 
بحران استانداری، نسیمی رئیس اداره بحران 
قائم  برزگر  و فاضالب روستایی،  شرکت آب 
برق،  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  مقام 
استان،  مخابرات  نماینده شرکت  پویان صدر 
نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر  میرزایی 
مدیر  مقدم  آسمانی  بیرجند،  شهرداری 
داعی  اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  کل 
و  منابع  تجهیز  ریزی  برنامه  اداره  رئیس 
 ، شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسکن  اقتصاد 
پدافند  و  بحران  مدیریت  رئیس  فرد  غفوری 
غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی، هاشمی 
محمودی   ، استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
دفتر  مدیر  مسگر  بیرجند،  گاز  اداره  رئیس 
شرکت  عامل  غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت 
نژاد مسئول  فاضالب شهری،  محمد  و  آب 
حسنی  بیرجند،  پزشکی  های  فوریت 
غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت  کارشناس 
عامل دانشگاه علوم پزشکی، شخمگر رئیس 
اداره عملیات هالل احمر استان، روز گذشته 
تقدیم تان شد و آن چه در ادامه می خوانید 
مهمانان  های  صحبت  از  ای  عمده  بخش 
مردم  وظیفه  به  بیشتر  که  است  نشست  این 

در قبال حوادث طبیعی اشاره دارد.

مهمترین مسئله در زمان بروز حادثه، 
فرماندهی میدان است

مدیریت  مسئول  کارشناس  تعریف  طبق 
است  عبارت  بحران  استانداری؛»  بحران 
و  رخدادها  حوادث،  اثر  در  که  شرایطی  از 
موارد  بجز  انسانی  و  طبیعی  عملکردهای 
به  اجتماعی  امنیتی و  موضوعه در حوزه های 
طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود می 
یک  در  سختی  و  مشقت  ایجاد  موجب  و  آید 
مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و برطرف 
اقدامات اضطراری، فوری و  به  نیاز  کردن آن 
قانون  در  امینی؛  گفته  به  دارد«.  العاده  فوق 
همه  وظایف  بر  تأکید  ضمن  بحران  مدیریت 
بحران  بروز  زمان  برای  اجرایی  های  دستگاه 
مصالح  استانداردسازی  مانند  مسایلی  به   ،
ساختمانی، نظارت های دقیق نظام مهندسی، 
ترغیب مردم به استفاده از بیمه و... هم اشاره 
شده است.  او با اشاره به این که بنا به قانون 5 
درصد بودجه کشور و 5 درصد اعتبارات تملک 
می  اختصاص  بحران  مدیریت  به  استان  هر 
یابد، می گوید:» مهمترین مسئله در زمان بروز 
حادثه، فرماندهی میدان است که در استان ما 
به محض اعالم لرزه توسط مرکز لرزه نگاری، 
به  و  وقفه  بدون  مرتبط  اجرایی  های  دستگاه 
صورت خودجوش وارد میدان می شوند، اما  در 
این زمینه چون ممکن است حادثه نیمه شب 
رخ بدهد یا راه های ارتباطی یک منطقه در اثر 
حادثه مسدود گردد، به این نتیجه رسیدیم که 
بهتر است تا قبل از رسیدن نیروهای امدادی از 
به همین دلیل  استفاده کنیم،  توان خود مردم 
کانکس های امدادی با تجهیزاتی شامل کپسول 
آتش نشانی، بیل، کلنگ، چراغ قوه و... را درچند 
تا از روستاهای استان مثل اسفشاد آماده کردیم، 
اجرایی  هم  روستاها  دیگر  در  کار  این  البته 
است  این  برنامه  برای شهرها هم  خواهد شد. 
که با کمک شهرداری و هالل احمر فضاهایی 2 
متری در حاشیه پارک ها یا در زمین های خالی 

موجود در محالت تعبیه کنیم«.

اردوگاه های اسکان اضطراری
در حال جانمایی

کارشناس مسئول مدیریت بحران استانداری 
گوید:»  می  هم  اضطراری  اسکان  درخصوص 
البته تأکید بر این است که در حوادثی که کل 
منطقه تخریب نشده، به علت دسترسی به آب و 
برق و امکانات و البته حفظ ایمنی منزل، بهترین 
جا برای برپاکردن چادرها نزدیک محل زندگی 
است، با این وجود ضمن اینکه برخی مساجد، 
و  بحران  مدیریت  منظوره  چند  های  سوله 
مهمانسراهای بزرگ ادارات برای اسکان در نظر 
گرفته شده اما بنا داریم فضاهایی را در حاشیه 
شهرها شناسایی کنیم تا به عنوان اردوگاه های 

اسکان اضطراری تأمین زیرساخت شوند«.

اخطار نهایی به واحدهای تجاری
و مدیران مجتمع های مسکونی 

»شهرداری بیرجند تنها شهرداری کشور است 
راه  با حضور  را  بحران خود  مدیریت  که ستاد 
و شهرسازی، نظام مهندسی، آتش نشانی و... 
شکل داده و طی آن ضمن برنامه ریزی برای 
امورات مربوط به حوادث، برنامه ایمنی شهر را 

تدوین کرده است. در این ستاد 4 کارگروه ایمنی 
و آتش نشانی، تدفین، اطالع رسانی، عمران و 
بازسازی دیده شده که هر کدام در زمان وقوع 
حادثه مدیریت برخی کارها را به عهده دارند« 
این ها صحبت های مدیر عامل سازمان آتش 
نشانی شهرداری بیرجند است که به این شکل 
آتش  و  ایمنی  کارگروه  در  ما  یابد:»  ادامه می 
تدوین  را  ایمنی  تمهیدات  دستورالعمل  نشانی 
آسیب  نقاط شهر  تمام  آن  که طی  ایم  نموده 
بازار  وضعیت  بر  االن  ما  و  اند  شده  شناسی 
های  ساختمان  خرید،  مراکز  و  پاساژها  شهر، 
مسکونی،  های  مجتمع  پزشکان،آسانسورها، 
ادارات و دستگاه های اجرایی،اماکن مذهبی و... 

اشراف اطالعاتی داریم«.

امکان ورود خودروی آتش نشانی
به بازار بیرجند نیست

میزرایی می گوید:» از آن جایی که خودروهای 
آتش نشانی نمی توانند به بازار بیرجند ورود کنند، 
ما برای کمتر کردن سطح حادثه در بازار 4 شیر 
هیدرانت نصب کرده ایم و به همین زودی هم 
باکس و جعبه های آتش نشانی را هم در چند 
نقطه از بازار تعبیه خواهیم کرد تا کسبه بتوانند 
تا  سوزی  آتش  وقوع  اولیه  دقایق  همان  در 
رسیدن نیروهای امدادی، نسبت به اطفاء حریق 
بحث  در  دهد:»  می  ادامه  او  نمایند«.  اقدام 
ایمنی پاساژها و مراکز خرید برابر ماده 55 بند 
14 قانون شهرداری ها با همراهی مجمع امور 
صنفی به واحدهایی که به لحاظ ایمنی مشکل 
دارند اخطارهای الزم را داده ایم و از نیمه دی 
ماه نسبت به پلمپ واحدهایی که نواقص را رفع 
نکنند، اقدام می نماییم«. به گفته میرزایی؛»در 
مجتمع های مسکونی هم مبحث سوم مقررات 
ملی ساختمان و بحث حفاظت ساختمان ها در 
بازدیدها  ادامه  در  و  شده  نصب  حریق  مقابل 
اگر در مجتمعی این موارد اصالح نشده باشند، 
بازخواست قرار می گیرد.  مدیر ساختمان مورد 
از  در همین مجتمع های مسکونی 11۰ مورد 
استاندارد  اداره  به  هم  خطرساز  آسانسورهای 

معرفی شده اند تا رفع نقص گردند«.

یک باالبر برای اطفاء حریق
در مجتمع ها داریم که کافی نیست

مدیر عامل سازمان آتش نشانی زمان رسیدن 
عنوان  دقیقه   4 از  را کمتر   نیروها سر صحنه 
درخصوص  پرسشی  به  پاسخ  در  و  کند  می 
میزان به روز بودن ناوگان در اختیار مجموعه 
می گوید:»در بحث به روز بودن تجهیزات و 

ناوگان آتش نشانی 5۰-5۰ هستیم چرا که با 
وجود سن باالی برخی خودروها مدام در حال 
به روز رسانی هستیم تا در زمان بروز حادثه با 
مشکلی مواجه نشویم. در مورد تجهیزات هم 
ها  مجتمع  در  حریق  اطفاء  برای  باالبر  یک 
برای  جهت  همین  به  نیست  کافی  که  داریم 
مورد  در  او  ایم«.  نموده  اقدام  نردبان  خرید 
سازی  آماده  به  تدفین  کارگروه  های  فعالیت 
بیش از 2هزار قبر اشاره کرده مهمترین وظیفه 
شناسایی  هم  را  بازسازی  و  عمران  کارگروه 
عنوان  شهر  سیالبهای  مسیر  ساماندهی   و 
می کند و می گوید:» برای اسکان اضطراری 
احمر،  هالل  سایت  نقطه  سه  در  شهروندان 
های  تأییدیه  جنگلی  پارک  و  آزادی  پارک 

الزم اخذ شده است«.

حضور خیران
در حوزه ایمنی ضروری است

میرزایی تصریح می کند:» در کنار همه این 
ها یکی اینکه پیشگیری حرف اول را می زند 
و هر آتش سوزی در وهله اول با یک کپسول 
ولی  شود  می  خاموش  بالفاصله  نشانی  آتش 
می  ایجاد  که  آسیبی  یافت سطح  ادامه  وقتی 
کند گاه غیر قابل جبران است،پس همه ما باید 
مورد  بدانیم.  را  نشانی  آتش  کپسول  با  کار 
از  که  اندازه  همان  به  مردم  اینکه  هم  بعد 
دولتی ها انتظار خدمات رسانی دارند، خود را 
هم باید در امورات شهری سهیم بدانند و در 
به  باشند«.  جدی  عوارض  موقع  به  پرداخت 
بودن کشورمان،  به علت حادثه خیز  او  گفته 
حضور خیران در حوزه ایمنی ضروری است و 
تأمین  به  نسبت  توانند  می  واقفین  و  خیران 
ناوگان و تجهیزات ایمنی مورد نیاز شهر این 

حوزه را همراهی نمایند«.

تیم واکنش سریع هالل احمر استان 
جزو اولین گروه ها است

در  استان  احمر  هالل  عملیات  اداره  رئیس 
تشریح داشته های این حوزه می گوید:» هالل 

در  فعال  ثابت  پایگاه   22 حاضر  حال  در  احمر 
طرح  شروع  با  که  دارد  استان  محورهای  تمام 
هایی مثل طرح زمستانه ۶ تیم سیار هم به این 
قابل  آمار  با وجود  و  اضافه می شود،  مجموعه 
ایسوزو، خودروهای کمک  تریلر  توجه کامیون، 
دار و ... هالل احمر قوی ترین لجستیک های 
استان را داراست«. شخمگر ادامه می دهد:» تیم 
واکنش سریع هالل احمر استان جزو اولین گروه 

هایی است که به محض اعالم حادثه از سیل و 
 زلزله گرفته تا سقوط و حبس و... به محل اعزام 
که  هایی  ریزی  برنامه  اساس  بر  و  شود  می 
های  شهرستان  در  ها  تیم  این  گرفته  صورت 

قاین، سربیشه و طبس هم فعال خواهند شد«.

اجرای امداد روستایی
به صورت پایلوت در قائن

او هم به این نکته تأکید دارد؛ »از آن جایی 
تلفات  درصد  حادثه،  قبل  های  مراقبت  که 
لذا  دهد  می  کاهش  شدت  به  را  ها  آسیب  و 
ویژه  توجه  مورد  حادثه  قبل  های  آموزش 
است،در همین راستا هم در کنار برنامه هایی 
مثل آموزش در مدارس، مهدکودک ها، ادارات 
و...، طرح خادم را داریم که طی آن امدادگران 
ما به درب منازل مراجعه می کنند و اطالعات 
الزم را درخصوص نحوه مقابله و برخورد با هر 
حادثه ای آموزش می دهند. عالوه بر این در 
آموزش  ارائه  ضمن  هم  روستایی  امداد  بحث 
الزم به دهیاران،کانکس های بحران مجهز به 
5 تخته چادر، بیل، کلنگ و...در اختیار دهیاری 
به  قاین  در  این طرح  البته  گیرد،  می  قرار  ها 
صورت پایلوت انجام شده و به زودی به دیگر 

مناطق استان هم تسری خواهد یافت«.
به گفته او؛ برای حین و بعد حادثه هم تیم های 
آواربرداری،امداد جاده ای،اسکان، توزیع خدمات 
و... مدام در حال به روز رسانی هستند تا نواقصی 
که وجود دارند به طور کامل برطرف گردند، در 
همین زمینه در پی زلزله کرمانشاه، نساجی هالل 
چادرهای اقلیمی دو الیه ای را تولید می کند که با 
این چادرهای گرم بخش عمده ای از مشکالتی را 

که در کرمانشاه داشتیم، برطرف می شوند.

ذخیره سازی 22 قلم کاالی ضروری
معادل 2 درصد جمعیت شهر

در انبارهای هالل احمر 

از آن جایی که بخش عمده ای از نگرانی ها 
مربوط به نیازمندی های زمان زلزله است، همین 
موضوع هم مطرح می شود، شخمگر در پاسخ 

می گوید:» طبق دستورالعمل، معادل 2 درصد 
احمر 22  هالل  انبارهای  در  شهر  هر  جمعیت 
قلم کاالی ضروری شامل چادر، موکت، چراغ 
خوراک پزی، انواع کنسروجات و... ذخیره سازی 
می شود، موجودی همه انبارها به صورت کشوری 
هم رصد می گردد به همین جهت با بروز یک 
 حادثه، موجودی انبارها و نیاز هر منطقه توسط 

استان های معین پوشش داده می شود«.

حوزه هایی برای خدمت رسانی
وارد می شوند که آموزشی ندیده اند

استان  احمر  هالل  عملیات  اداره  رئیس 
نیروهای  روی  پیش  مشکالت  درخصوص 
بیشترین  گوید:»  می  عملیات  حین  امدادی 
امنیت  و  نظم  برقراری  به  مربوط  مشکل 
به تجربه های سیل شمال  بنا  است،  شهری 
طرف  یک  از  بود  قرار  اگر  کرمانشاه  زلزله  و 
وسط  ببریم،  تجهیزات  دیگر  طرف  به  شهر 
مسیر امکانات همراه مان را مردم می گرفتند 
و به مقصد نرسیده باید برمی گشتیم. تداخل 
کاری هم از دیگر مشکالت است برای مثال 
ما در مجموعه هالل احمر برای امداد رسانی 
را  آموزش های الزم  آوار  زیر  مانده  افراد  به 
نجات  نحوی   چه  به  دانیم  می  و  ایم  دیده 
شان دهیم تا کمترین آسیب به آنها وارد شود 
ها  پادگان  مثل  ها  حوزه  برخی  متأسفانه  اما 
آورند  می  محل  به  رسانی  خدمات  برای  را 
آموزشی  زمینه  این  در  اصاًل  که  سربازانی  و 
ندیده اند به آواربرداری می پردازند و چه بسا 

مشکالت را دوچندان کنند. 

تداخل کاری موجب می شود 
نیازمندی ها درست نرسد

مشکل دیگر زمانی است که تمام نیازمندی 
های آسیب دیدگان در هالل احمر بسته بندی 
گردند  توزیع  درست  و  موقع  به  تا  شود  می 
را  توزیع  خواهند  می  ما  از  سپاه  دوستان  اما 
این تداخل کاری سبب می شود  انجام دهند، 
نیازمندی ها آن طور که باید و شاید به دست 
نیازمندان واقعی نرسد، لذا خواهش ما این است 
که اجازه بدهیم کارهای تخصصی توسط تیم 
های تخصصی انجام شود تا توزیع خدمات به 

درستی و در کوتاهترین زمان صورت گیرد«.

با 50 گسل و سابقه بروز زلزله های 
بزرگ، جزو استان های پر لرزه کشوریم

از  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 

توان کتمان کرد؛  نمی  واقعیتی می گوید که 
و  دنیاست  پرلرزه  کشور   1۰ جزو  ما  »کشور 
گسل)15   5۰ داشتن  وجود  با  هم  ما  استان 
گسل اصلی و 35 گسل فرعی( و سابقه بروز 
زلزله های بزرگ در هر دوره 1۰ تا 12 ساله، 
باشد«.  می  کشور  لرزه  پر  های  استان  جزو 
انقالب  معظم  »رهبر  مقدم؛  آسمانی  گفته  به 
واحدهای  سازی  مقاوم  برای  بم  زلزله  از  بعد 
نمودند،  صادر  ویژه  و  اکید  دستور  مسکونی 
واحدهای  سازی  مقاوم  هم  جهت  همین  به 
قرار  دولت  کار  دستور  در  فرسوده  مسکونی 
گرفت و در سال 84 مصوب شد که با پرداخت 
تسهیالت بانکی ارزان قیمت، ساالنه 2۰ هزار 
کشور  روستاهای  سطح  در  مسکونی  واحد 

بهسازی و مقاوم سازی شوند«.

از 88 هزار واحد مسکونی، حدود 
27 هزار واحد با مصالح کم دوام و 

بی دوام ساخته شده اند

او ادامه می دهد:» با توجه به این که جمعیت 
است  ما یک درصد جمعیت کل کشور  استان 
سهم ما از این تعداد مسکن، ساالنه 2 هزار واحد 
بود که البته با جدیتی که در استان اتفاق افتاد در 
برخی سال ها تا 7 هزار واحد مقاوم سازی شدند، 
با  به طوری که تاکنون 37 هزار و 8۰۰ واحد 
بانک ها انعقاد قرارداد داشته اند و مردم در 31 
هزار و 7۰۰ واحد تکمیل شده سکونت یافته اند، 
به این ترتیب خاطرمان جمع است که اگر حادثه 
ای هم رخ بدهد، هم استانی های خوبمان در 
این واحدهای مسکونی شرایط ایمنی را دارند، 
اما  آن چه جای نگرانی دارد این است که بر 
و  نفوس  سرشماری  از  ناشی  اطالعات  اساس 
مسکن سال 95، از تعداد 88 هزار واحد مسکونی 
روستایی ۶2 هزار واحد مقاومند و حدود 27 هزار 
دوام  بی  بعضاً  و  دوام  کم  مصالح  با  هم  واحد 
اند که چنانچه بهسازی نشوند به  ساخته شده 
یک  بروز  انتظار  حادثه،باید  یک  بروز  محض 

فاجعه انسانی را داشته باشیم«.

بخش عمده ای از واحدهای فرسوده 
مربوط به افراد کم بضاعتی است

که؛  این  به  اشاره  با  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
فرسوده  واحدهای  این  از  ای  عمده  بخش 
مربوط به افراد سالمند یا کم بضاعتی است که 
تصریح  ندارند،  را  تسهیالت  بازپرداخت   توان 
می کند:»به هر صورت ساخت کامل این واحدها 
در گرو مشارکت خود مردم است، مردم ما اگر 
آگاهی های الزم را از عواقب بی توجهی به این 
قضیه داشته باشند، قطعاً پای کار می آیند و این 
وظیفه همه ماست که با استفاده از هر تریبون و 
فرصتی در این خصوص اطالع رسانی نماییم«. 

به گفته او؛ اگر چه وضع اقتصادی دولت مساعد 
نیست اما با این وجود یکی دو سالی است که 
با پرداخت کمک هایی بالعوض برای تکمیل 

واحدهای مسکونی نیمه تمام اقدام نموده است.

بهترین گزینه این است که نقطه امن 
محل زندگی و کارمان را بدانیم 

و  منابع  تجهیز  ریزی  برنامه  اداره  رئیس 
راه و شهرسازی هم  اداره کل  اقتصاد مسکن 
بازه  سه  در  اقدامات  تمام  که  این  بر  تأکید  با 
زمانی قبل، حین و بعد زلزله انجام می شوند، 
درخصوص اقدامات حین زلزله می گوید:» حین 
زلزله زمانی بین 7 تا 15 ثانیه است، تنها بخشی 
به  مردم  خود  واکنش  و  بازخورد  به  فقط  که 
حادثه بستگی دارد و از دست هیچ کدام از حوزه 
های متولی بحران در این زمان، کاری ساخته 
نیست. هر کدام از ما باید بدانیم که در لحظه 
وقوع زلزله بهترین کار چیست؟ آیا فرصت خروج 
این موضوع در واحدهای  داریم که  را  از محل 
مسکونی طبقاتی عماًل منتفی است؟ پس بهترین 
گزینه این است که هر کدام از ما نقطه امن محل 
زندگی و کارمان را بدانیم تا بتوانیم بالفاصله پناه 
بگیریم،نکته اصلی در این قاعده هم این است 
که وقت خرید منزل به همان اندازه که به ظاهر 
اهمیت  هم  آن  استحکام  به  داریم  توجه  خانه 
بدهیم، عالوه براین ما باید فرهنگ خودامدادی 
را هم بدانیم و از نحوه بانداژ و کمک های اولیه 

اطالعاتی داشته باشیم«.
ادامه در صفحه 2 ....

* برای استفاده از توان مردم قبل از رسیدن نیروهای امدادی، کانکس های امدادی حاوی تجهیزات الزم در روستاها تعبیه شده، برای شهرها هم 
فضاهایی2 متری را در حاشیه پارکها یا در زمینهای خالی محالت آماده  می کنیم تا تجهیزات برای مردم آماده شوند. * به همین زودی جعبه های 
آتش نشانی در بازار تعبیه می شوند تا کسبه بتوانند در همان دقایق اولیه وقوع آتش سوزی نسبت به اطفاء حریق اقدام نمایند. * بر اساس مقررات 
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و بحث حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق؛ باید پیش بینی راه های خروج جهت خارج شدن به موقع و ایمن افراد 
از ساختمان و انتقال آنان به مکان های امن انجام گیرد. * اجازه بدهیم کارهای تخصصی توسط تیم های تخصصی انجام شود تا توزیع خدمات به درستی 
و در کوتاهترین زمان صورت گیرد. * اگر 27 هزار واحد کم دوام و بی دوام استان بهسازی نشوند باید منتظر بروز فاجعه ای انسانی باشیم. * در 
محدوده بافت فرسوده و قسمت های قدیمی شهر اجرای مطالعات گسل ها عماًل غیر ممکن است مگر اینکه خود مردم و ساکنین شهر مطالبه نمایند.



گوینده  شدم،  تاکسی  سوار  امروز  قربانی-  سمیه 
نیست،کار  عار  که  کار  گفت:  می  انرژی  تمام  با  رادیو 
بهش  صدنفر  بود  معلوم  که  بود  اونایی  از  آدمه.  جوهر 
میادااا!« در  گرم  جای  از  »نفست  بودن  داده  فحش 

انگار مخاطب گوینده،  نگاه می کرد  بهم  راننده طوری 
منم! از نگاه چپ چپ راننده عرق شرم روی جبینم شره 
می کرد. مجری انقد از کار گفت وگفت که گفتم االن 

تو حلقم!  فرو می کنه  فرمونو  میداره،  نگه  ماشینو  راننده 
داشت با نگاهش کبودم می کرد، خواست نطقشو شروع کنه: 
واال ما جوون که بودیم می رفتیم پادویی. که گفتم من پیاده 
میشم. با عصبانیت کرایه رو گرفت و پرت کرد رو داشبرد. 
تو دانشگاه چشمم خورد به اطالعیه کار دانشجویی فرصت 
محدود، با حقوق مکفی ، با امکانات پذیرایی و محیط گرم 
و صمیمی برای هماهنگی به امور دانشجویی مراجعه کنید. منم 

که فکر می کردم راننده هنوزم داره تعقیبم میکنه، گفتم راس 
میگه کار ریخته برم جمعش کنم.رفتم و فرم پر کردم. تمام 
گزینه های فرم از آشنایی به نرم افزارهای پیشرفته و به روز 
تا روابط عمومی باال و..  نشون می داد حتما کاری هست که 
بتونم شهریه امو بدم و بعد از چند ماه غذای سلف نخورم.

دستم  دادن  ورقه  چندتا  کنم.  شروع  تا  رفتم  مقرر  روز 
یک  حس  داشتم  که  حسی  بگیر  کپی  اینا  از  گفتن  و 

کارگر کله پاچه ای بود که دستش تا آرنج رفته بود تو 
پس  گفتم  بود  اومده  بند  زبونم  گوسفند.  بزرگه  روده 
میشه؟!  چی  صمیمی  و  گرم  محیط  پذیرایی،  امکانات 
فهمیدم  آقا  خودم  برا  بیار  چایی  یه  آقاهه گفت: جعفر 
محیط گرم و صمیمی هم حتما همون حرارت دستگاه 
حالت  با  پرسیدن!  چی  برا  رو  تخصص  اون  پس  کپیه!  
تحقیر شده گفتم حقوقش چقدره ؟ گفت روزی۶ تومن!!!

کار دانشجویی

حورا بیانی فر-    متاسفانه آمار دقیقی از شرکت ایرانیان 
به  اینستاگرام  همین  در  اما  ندارم.  کریسمس  جشن  در 
و  کاج  درخت  با  آریایی  هموطنان  از  عکس  قدری 
ها که خود خارجی  موجود هست   هدایای کریسمس 

بوده  اونا  برای  ابتدا  از  این عید  افتادن که  به شک   هم 
درخت  تزیین  در  ایرانیان  توانایی  البته  ما!  برای  یا 
به  توجه  با  و  گرفت  نادیده  نمیشه  هم  رو  کریسمس 
درخواست های مکرر خارجی ها از سال بعد برای آنها 
کارگاه آموزشی تزیین درخت کاج برگزار می کنیم.

و  ها  خیابون  همین  بشیم.  خارج  اینستاگرام  از    اصال 
مغازه های خودمون به قدری کاج مینیاتوری، آدم برفی 
مخصوص  غذای  بابانوئل،  به  متصل  ردیاب  سخنگو، 
گوزن های شمالی بابانوئل و ...  پیدا میشه که عمال بدون 
هستید  خارج  وسط  شما  عوارضی  هیچگونه  پرداخت 
کنید! درک  تونید  می  را  کریسمس  هوای  و  حال  و 

پیشاپیش  رو  مسیح  حضرت  میالد  من  عزیز،    هموطن 
شاد  همیشه  کنم  می  آرزو  و  میگم  تبریک  شما  به 
نیست،  ما  برای  کریسمس  جشن  کنید  باور  اما  باشید. 

بدم: توضیح  براتون  بدید  اجازه  باشه!  که  نمیتونه  یعنی 
 ١ - بابانوئل نمیاد!:   نمی خواستم نا امیدتون کنم، اما خب ما 
تحریم هستیم و بابانوئل در صورت حضور در ایران شامل 
جریمه  نقدی میشه! فکر کنید همینجوریش هم بابانوئل 
برای تامین این همه هدیه زیر قرض هست، دلتون میاد!؟

ما  های  خونه  استاندارد!   متاسفانه  غیر  های   ٢ -شومینه 
یا فاقد شومینه است یا بیشتر جنبه نمایشی داره و محل 
ورود و خروج مناسبی نداره! بابانوئل از شومینه استاندارد 
خود خارجی ها هم به هزار سختی رد میشه. مردم هم 

دیگه  امسال  که  کنند  می  خوش  رو  دلشون  هرسال 
بابانوئول رژیم گرفته و میتونه راحت تر از شومینه وارد 
خونه بشه و خسارتی به خونه ها وارد نکنه! اما متاسفانه 
به رژیم و ورزش اعتقادی ندارن! ساکنین قطب شمال 

آستانه  میدونستید  در  نشده!  تموم  ها  شومینه  بحث   - ٣ 
در  پهلو  سینه  و  سرماخوردگی  آمار  کریسمس 
چرا!؟      میدونید  میشه،  ایران  از  بیشتر  خیلی  خارج 
شومینه  سرما  و  برف  وسط  مجبورن  زمستون،  اول 
از  میخواد  بابانوئل  چی!؟  که  کنن!  خاموش  هارو 

و  رژیم  به  تنها  نه  شمال  قطب  تو  یعنی  بیاد!  شومینه 
ورزش اعتقاد ندارن، بلکه از در هم استفاده نمی کنن!

های  درخت  که  کنید  توجه  کاج:   خواهشا   ۴ -درخت 
شهرداری  و  عمومی  اموال  جزو  پارک  در  موجود 
شخصیت  نشانه  ها  کاج  قطع  بنابراین  میشن،  محسوب 
داره! حبس  سال  دو  تا  ما  شش  از  و  شماست 

 ۵ -کمک به فقرا:   نمی خواد از هزینه سفر آنتالیا، لوازم 
ها  بازی  الکچری  و  شاپ  کافی  رستوران،  آرایشی، 
بزنید، اما از اونجایی که کریسمس رو مسیحیان جشن 
میگیرن نه الکچری ها، شما بیا و برو به فقرا کمک کن!

دقت  به  هنوز  رو  کوروش  کوروش!   منشور   ۶ -منشور 
باشید!  کرده  مطالعه  عمرا  که  هم  شما  نکردم،  مطالعه 
بابانوئل،  دنبال  یلدا،  از شب  بعد  بدونه  اگه  مطمئنم  اما 
کادوی کریسمس و این صحبت ها هستید، یه نگاه عاقل 
اندر بوق به شما میندازه و برای همیشه میره می خوابه!
  خالصه اینکه می دونم سخته، اما با این واقعیت کنار بیاید 
و به عنوان اولین قدم عکس کاج هاتون رو از اینستاگرام 

حذف کنید! 

تحریم ها مانع حضور بابانوئول در ایران شده است!

آب خرچنگ

محمدیاسین اسدی- غذا یکی از نیازهای اساسی 
انسان است. اگر غذا به موقع به بدن نرسد حالتی 
آن  را  اصطالحا  که  می دهد  دست  انسان  به 
گرسنگی می نامند. مرحله  اول گرسنگی صرفا 
با شنیدن صداهایی از ناحیه  معده همراه است 
گرسنگی،  کشیدن  با  طول  دوم  مرحله  در  اما 
انسان بی اعصاب می شود و در مراحل آخر، این 
نداشتن اعصاب به بی حالی و سرانجام به مرگ 
 منجر می شود.  یک مسئول دولتی برای انجام 
از  بخورد.  و خوب  موقع  به  باید  وظایف،  بهتر 
آنجاییکه مسئوالن ما تمایلی به خوردن  غذاهای 
اشرافی ندارند معموال برای هم زاد پنداری با مردم 
عادی، غذاهایی با ارزش کالری پایین می خورند 
و همین  سوء تغذیه باعث مشکالتی در مملکت 
داری شده است. بنابراین به خودمان الزم دیدیم 
چند نوع غذا به مسئولین  معرفی کنیم که عالوه 
بر سادگی و فقیرانه بودن، مواد معدنی مسئوالن 
را هم تامین کند تا این بزرگواران از این نظر در 
 مضیقه نباشند و بتوانند کشور را بهتر اداره کنند.  
باال-توضیحات:  غذایی:  ارزش  خاویار:  آبدوغ 
خاویار ماده ای بدبو با ارزش غذایی پایین است 
دست  به  آشغال خور  ماهی های  شکم  از  که 
می آید. اگر خاویار  با آب دوغ ترکیب شود ارزش 
غذایی باالتری پیدا می کند. این غذا عالوه بر 
قشر  معموال  و  هزینه هم هست  کم   سادگی، 
ناهار میل می کنند. مسئوالن   کارگر به عنوان 
هم می توانند به عنوان ناهار آن را میل کنند.  
  نان و پنیر و شیشلیک: ارزش غذایی: متوسط 
و  ساده  صبحانه  یک  بخواهیم  توضیحات:اگر 
و شیشلیک  پنیر  و  نان  کنیم.  معرفی  کم خرج 
بهترین و معروفترین گزینه  است. برای مسئوالن 
کردن  افتتاح  و  سفر  حال  در  دائم  که  اجرایی 
می باشند خوردن پنیر توصیه می شود چون باعث 
 استحکام استخوان ها است. شیشلیک هم نوعی 
برای  ارزان است که قشر کارگر  طعم دهنده ی 
طعم دادن به پنیرشان از  آن استفاده می کنند. 
مسئولین این صبحانه ی ساده را از دست ندهند.    
عدسی بّره: ارزش غذایی: باال توضیحات: عدسی 
است،  کارگری  و  روستایی  غذای  که یک  بّره 
برای مسئولی که هم می خواهد درگیر غذاهای 
اشرافی  نشود و هم بینایی خوبی پیدا کند بهترین 
گزینه است. وقتی در کشور پولی گم می شود به 
این علت است که یک  مسئول، به خاطر سوء 
تغذیه چشمانش ضعیف شده و پول ها را جایی 
انداخته و االن نمی بیند کجاست؟ لذا ران قرمز 
بره  شش ماهه را ریز و سپس کباب کرده و با 
ساالد فصل مخلوط کنند، عدسی بره به دست 
می آید که مناسب این دسته  از مسئولین است.  
آب خرچنگ: ارزش غذایی: متوسط توضیحات: 
خرچنگ، َخری است که چنگ می نوازد. یک 
را  مردم  چنگ  نواختن  با  بتواند  باید  مسئول 
با  ما  مسئوالن  از  آنجاییکه  دارد.  نگاه  سرگرم 
موسیقی و کنسرت رابطه خوبی ندارند به آن ها 
خرچنگ  آب  بار  دو  روز  هر  می کنیم  توصیه 
 بخورند. برای این کار یک خرچنگ را در آبمیوه 
گیری فرانسوی خود انداخته و آب آن را به جای 

نوشیدنی میل کنید. 

دوشنبه * ۴ دی ١٣9۶ * شماره ٣9۶٣
ضرب المثل محلیو4

الرشید هارون  به  وزیر  طعنه 

 روزی هارون الرشید عباسی و وزیر او، جعفر 
می  سواره  راهی  به  بغداد  بیرون  در  برمکی 
نمایان  دور  از  ای  قافله  بین  این  در  رفتند.  
چیست  قافله  این  که  کرد:  سوال  شد.هارون 
و از کجاست؟ بعد از تجسس گفتند: تحف و 
ماهان  بن  عیسی  بن  علی  که  است  هدایایی 
از  قبل  است.  آورده  خلیفه  برای  خراسان  از 
بن  اختیار فضل  در  عیسی، حکومت خراسان 
کرد  جعفر  به  رو  هارون  بود.   برمکی  یحیی 
و گفت: این هدایا در زمان برادر تو کجا بود؟ 

جعفر گفت: در خانه صاحبان خود بودند.

اُو از اَسیا اُفتاده   : موضوع عادی شده 

ِرسُمون ُمفت گیر اَردي َمه ُخور َخفه ُكني: مال مفت که گیرش کند خطر را به جان می خرد

حکایت طنز شعر طنز

من كه سوار خر میشم

*مصطفی صاحبی

بنزینه، کارش آتیشه
خبر اومد گرون می شه

باید بگردیم همیشه
دنبال راه جایگزین

من که سوار خر می شم
شمام سوار خر بشین

خر خوبه، بنزین نمی خواد
بیمه سنگین نمی خواد

هر کی بخواد این نمی خواد!
یه مشت علف می خواد، همین

من که سوار خر می شم
شمام سوار خر بشین

هر دفعه پول شون کمه
قیمت بنزین یه نمه

گرون می شه واسه همه
دیگه تعجب نکنین

من که سوار خر می شم
شمام سوار خر بشین

جنسا گرون می شه؟ بشه
قیمت جون می شه؟ بشه
صحبت نون می شه؟ بشه

انرژی منفی ندین
من که سوار خر می شم
شمام سوار خر بشین
خر به خدا مهربونه

قدر علف رو می دونه
مثل پرایده، ارزونه
فرشته روی زمین

من که سوار خر می شم
شمام سوار خر بشین
خر هیجان داره آقا
سرعت شم رفته باال
نیتروژن آورده حاال
باال می ره آدرنالین

من که سوار خر می شم
شمام سوار خر بشین
بنزین ارزون خطره
واسه هوا پر ضرره
تا ما رو از بین نبره

چاره یه چیزه؛ آفرین!
من که سوار خر می شم
شمام سوار خر بشین

بنزین و دولت نمی خوام
خونه ملت نمی خوام
چاره علت نمی خوام
عشقه االغ نازنین

من که سوار خر می شم
شمام سوار خر بشین

عمر  از  سال  میلیاردها  یا  و  است.میلیونها  زمین  نامم 
چون:  زیادی  حیوانات  زادگاه  گذرد.  می  عزیزم 
هستم.  .... و  حشرات،گیاهان  خزندگان،  پرندگان، 

را هم  را و همچنین مرگشان  آنها  بزرگ شدن همه 
نام  به  ای  الجثه  عظیم  حیوانات  بینم.روزگارانی  می 
خیلی  کردند.مرا  می  زندگی  من  روی  بر  دایناسور 
اذیت می کردند.خصوصأ آن دسته که: گوشت خوار 
بودند.آنان هنگام تعقیب طعمه ، آنچنان می دویدند که 
مغزم جابجا می شد.یک پا را که بر می داشتند، انگار 
 کوهی از سرم کم می شد.باز آن پا را که می گذاشتند،

 انگار دو کوه بر سرم وزن اضافه می شد.هر روز که 
می گذشت : آرزوی مرگشان را می کردم که خدا 

را شکر شهاب سنگ از آسمان آمد و نسلشان منقرض 
شد و من نفس راحتی کشیدم.ولی آسودگیم زیاد طول 
نکشید که: موجوداتی به نام انسان بر من پای نهادند، که 
هم می دویدند و هم می خزیدند.هم علف می خوردند 
و هم گوشت.هم خام می خوردند و هم پخته!! من مانده 
ام که این انسان با این تنوع غذایی چگونه زنده است؟ 
عجیب تر این که، بال نداشت ، ولی مثل پرنده ها پرواز 
می کرد.چشمتان روز بد نبیند،از روزی که انسان پا بر 
زمینم نهاد.هر روز به بهانه های مختلف جگرم را سوراخ 
سوراخ می کرد و چهره زیبایم را زشت.یک روز به 
بهانه معدن و یک روز به بهانه یافتن آب .او خیلی بی 
احتیاط بود.بی احتیاط.چون با استفاده غلط از آتش ، 
درختان زیادی که مثل موهای زیبایم بودند را سوزاند.

آشغالهایش را در طبیعت بِْکَرم رها کرد . فاضالب خود 
را به رودهایم و از آنجا به دریاهایم ریخت و باعث 
شد ماهی های دوست داشتنی ام بمیرند.آهان! نگفتم 
که من در دل خود مایعی حیات بخش به نام آب های 
شیرین دارم.این آب با آب های دریاهایم فرق دارد.

آب دریا شور است و این آب شیرین است و انسان 
مرا سوراخ  به دست آوردن آب شیرین آنقدر  برای 
سوراخ کرد و آب مرا به سطح زمین برد که حد ندارد.

او با این کارش به زندگی و حیات من و خودش ضربه 

زده و سند مرگ مرا و خودش را امضا کرده است.
 چون با گذر زمان و برداشت آب زیاد و اسراف آن ،

 مایع حیات در قلبم کم شده و اگر رعایت نکند کم 
کم ، همه موجودات، خودش و خودم خواهیم مُرد.

همانند ماهی هایم که مُردند.از آن بدتر که او،با این 
کار سبب شده، پوسته ام که خیلی سخت هم هست 
از  قسمتی  گاهی  گه  و  کند  فرسایش  به  شروع    ،
پوسته ام به درون قلبم ریزش کند که به قول خودش 
، رانش پیدا می کند.خب! ای انسان! چه کسی به تو 
و  من  به  باشی؟  کار  اسراف  همه  این  که  گوید  می 
بقیه که رحم نمی کنی ،الاقل به خودت رحم کن.از 
دستش دلگیرم .کم کم به قول خودش علمش زیاد 
شد و باعث اختراعاتی چون برق و تلفن گردید.که 
بعدها به بهانه برقراری ارتباط، چه به صورت عمودی 
با  و  را سوراخ کرد  ام  پوسته  افقی  به صورت  و چه 
استفاده از سیم های زیادی فتیله پیچم کرد.به طوری 
که نمی توانم تکان بخورم و به دور خودم بگردم .حاال 
 چرخش به دور خورشید ، پیشکش! آنقدر کثیفی هایی

 که توسط چاهای فاضالب و یا آشغالهایی که بر روی 
طبیعتم رها می کند ، زیاد است که شپش به جانم افتاده.
اصال اختیار خودم را ندارم. بس که انسانها بهانه گیرند.

انگار نه انگار که آنان بر روی من پا گذاشته اند، با این 

همه خوبی که در حقش می کنم ولی قدرم را نمی 
داند و هر کار که دوست دارد انجام می دهد.از آن 
همه کثیفی، خارشی به جانم افتاده که سرم را می شویم 
، خانه هایشان خراب می شود و چند نفر می میرند و 
می گویند ، سیل آمده.سشوار میزنم تا موهای خوشگلم 
را مدل بدهم، می گویند طوفان آمده و خانه هایشان 
در  میرند.آنقدر دود  نفر می  و چند  خراب می شود 
فضایم رها کرده اند که گه گاهی سرفه می کنم.می 
باز متضرر می شوند  گویند، آتشفشان فوران کرد و 
و نق نق می زنند.حاال هم که شپش ها و کک ها هر 
روز مرا می گزند و خودم را تکان می دهم تا از شر 
آنان رهایی یابم .باز انسانها می گویند ، زلزله آمده و 
خانه هایشان را که نمی دانم  چه جوری می سازند، 
میرند. چه طور شد!  نفر می  خراب می شود و چند 
خودش که حمام می رود، سشوار می زند، خودش 
هیچی    ! کند  می  مصون  موذی  حشرات  شر  از  را 
 نیست! حاال که نوبت من شده، همش بهانه می گیرد
ندهم. انجام  العملی  عکس  هیچ  من  دارد  انتظار  و   

خب! خودتان بگویید: من چه خاکی بر سرم بریزم؟ 
خودمانیم، بس که بال بر سرم آورده اید،آرزو می کنم 
که کاش هنوز ،همان دایناسورها بر روی من زندگی 

می کردند نه انسانهای نق نقو!!

انسان های نق نقو

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950254 محکوم علیهم خانم حوا کریمیان و غالمرضا فرح نژاد و هانیه دالوریان محکومند به پرداخت مبلغ 158.884.259 ریال در حق موسسه مالی 
و اعتباری کوثر و پرداخت مبلغ 5.840.083 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 2- در پرونده اجرایی به شماره 950839 محکوم علیهم محمدمهدی و امیرحسین شهرت هر دو دالوریان و مجید 
کریمیان محکومند به پرداخت مبلغ 421.906.729 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( و با نمایندگی آقای خلیل نژاد و پرداخت مبلغ 14.174.002 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت 3- در پرونده اجرایی به شماره 940957 محکوم علیه آقای غالمرضا فرح نژاد و امیرحسین دالوریان و حوا کریمیان محکومند به پرداخت مبلغ 1.264.312.945 ریال 
بابت اصل خواسته و غیره در حق بانک رفاه کارگران و پرداخت مبلغ 35.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 1580 فرعی از 345 اصلی بخش 
2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای محمدهادی دالوریان در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی واقع در دشت علی آباد به مساحت 10116/69 مترمربع که ارزش ششدانگ از پالک فوق 
به مبلغ 6.730.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه 1396/10/17 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع  دولت ضبط و مزایده تجدید خواهدشد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 13 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر : 1- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پالک 18 فرعی از 
78- اصلی واقع در مزرعه زیرگ بخش 13 بیرجند مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد 2- ششدانگ یک قطعه باغ مشجر 

پالک 33 فرعی از 78- اصلی واقع در مزرعه زیرگ بخش 13 بیرجند مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد 3- - ششدانگ یک قطعه باغ پالک 
50 فرعی از 78- اصلی واقع در مزرعه زیرگ بخش 13 بیرجند مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد 4- ششدانگ یک قطعه باغ پالک 207 
فرعی از 78- اصلی واقع در مزرعه زیرگ بخش 13 بیرجند مورد تقاضای شکراله طالبی مفرد در روز سه شنبه مورخ 1396/10/26 ساعت 
10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1396/10/04                  علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش های تابعه شهرستان سربیشه
حوزه ثبتی سربیشه - سال یکهزار و سیصد و نود و شش شمسی

پیرو آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 منتشره در روزنامه شماره 3471- 96/08/1 خراسان امروز و به موجب ماده 
14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر:

*بخش 4 سربیشه : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در اراضی دشت مجاور گلنام )تگ جیک وزیدر( بخش 4 سربیشه مورد 
تقاضای خانم مریم لطفی در روز سه شنبه 1396/10/26 ساعت 10 صبح مندرج در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده 14 
قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت متقاضی 
می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 1396/10/04            محمدحسین مصلحی- رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش های تابعه شهرستان سربیشه 
)حوزه ثبتی سربیشه -سال یکهزار و سیصد و نود و شش  شمسی( پیرو آگهی های نوبتی سه ماه دوم 1396 منتشره به شماره 
3471-96/08/11 در روزنامه آوای خراسان جنوبی و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره ذیل: * بخش2 
سربیشه: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2280 فرعی از 1156 - اصلی واقع در مزرعه مود بخش 2 

 سربیشه مورد تقاضای آقای ابراهیم مودی فرزند علی در روز دوشنبه 25 /1396/10 ساعت 10 صبح مندرج در این آگهی انجام می گردد. 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط 
تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 

دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

 تاریخ انتشار: 96/10/4      محمدحسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

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

برابر رای شماره 139660308001003107 -1396 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین صحراکار 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 6358 شماره ملی 0651351225 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
4918 مترمربع به پالک 11 فرعی از 226 - اصلی بخش 3 بیرجند از محل مالکیت خانم رقیه ملکی تایید و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 10/4/ 1396     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/10/20
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



كريسمس   -نماد  افقي:1 
 2 منصوري  تورج  از  -فيلمي 
نشود  هرگز   - كانادا  -پايتخت 
از   - آباد   و  -برقرار   3 جوان   -
رضوی-   خراسان  شهرهاي 
شاخه درخت 4 -شكم بند طبي 
- پرنده آش سرد كن - علت و 
 -  5 دانه سحرآميز     - بيماری 
خداشناس  -خدمتكار پير -  نت 
احصائيه   - -بازداشتن   6 سوم 
-  جايگاه 7 - نشان-  جاروكش  
 -  8 اساسي  و  مهم  قسمت   -
كرج  تفريحي  منطقه   - چيره  
-  جذام 9 -ليز و چسبناك -  از  
ايران  ادبيات  هاي شعري  سبك 
  - همايون  يار    -10 شورا    -
كوله بار -  بيم 11-   لبريز  - 
مركز استان مركزي - واحد پول 
پاريس   فرودگاه    -12 الجزاير 
پيشوند   - دستور  روز-   باب   -
 - يوناني  حروف  از    -13 سلب 
شبيه -  شهرهاي عرب 14- از 
هرز  علفهاي  كندن   - شنا  انواع 
- پشت سر 15-  نامی دخترانه 

-  سردار ايرانيان باستان

-بوجار  -بارح     1 عمودي: 
دين  ستودن   - مرداب  -گاز   2
 3 سر  پوشش  -نوعي  است  
مداوا    - بيگانه  -خداحافظي 
-از   4 كشورمان  پول  واحد   -
نپال   كشور  معروف  هاي  قله 
دهند  مي  -دارايي   -خداوند  
آخر-   -رمق   5 كنند  رسوا  تا 
-آرايش   6 امانتي    - جزيره 
شعبه  ترين  مهم   - هنرپيشه 
آزار  بي  كش  -دانه  سفيد   نژاد 
حد  -به  خوشبخت   -كشور   7
مطلوب نرسيده  - نان تابه اي 8 

-يوغ  دوستي - گيتي 9 -مقابل 
قطبي    3 هاي  المپ   - خراب 
از  -لوس 10-  نماز در وقت - 
حروف يوناني-  كالهبردار 11-  
ندارد  كچل   - دوزخ   - معشوق 
-از   است   بيماری  نشانه   -12
كمرنگ  سرخ  الفبا-    حروف 
ويران    -13 رعايا  -  سرپرست 
 - نوازندگان  بزرگ  گروه   -
ماست چكيده 14 - دياستاز - از 
خطاطان معروف ايراني - آشكار 
احمد  از  اثري    -15 نمايان  و 
شاملو  - شهري در استان فارس

حد و مرز خودمان را بشناسیم

 مرزگذاری در ارتباط به این معناست که در روابط بین فردی
حریم داشته باشیم و هر قدر هم که با کسی صمیمی 
او ایجاد کنید  هستید، پرده و حجابی بین خودتان و 
پایبند  این اصل  بر  را نگه دارید و  و حرمت یکدیگر 
باشید که صمیمیت و نزدیکی به این معنا نیست که 
خیلی راحت باشید و هر طور که دلتان خواست رفتار 
کنید یا همه مسایل شخصی و خصوصی خود را بیرون 
بریزید. حد و مرز، محدوده مالکیت را مشخص می کند. 
برخی افراد مخالف حد و مرز هستند؛ زیرا به نظر آنان 
چنین کاری خودخواهانه است و برخی دیگر واقعا از سر 
خودخواهی حد و مرز تعیین می کنند. هر دو گروه در 
اشتباه هستند، چراکه حد و مرز واقعی با خویشتنداری 
همراه است.با خویشتنداری، فرد می تواند با تسلط بر 
داشته  دوست  آگاهانه تر  کند،  برخورد  مهربان تر  خود 
با  شما  برسد.اگر  خود  دلخواه  صمیمیت  به  و  باشد 
رفتارهای ناپسند فرد مورد عالقه خود مخالفت و حد 
و مرز وی را به او یادآوری نکرده اید، اشتباه بزرگی را 
انجام داده اید. در واقع شما از ترس از دست دادن سکوت 
کرده اید غافل از این که همین ترس دوست داشتن را 
داشته  دوست  را  نمی توانید کسی  می برد.شما  بین  از 
باشید در حالی که در کنار وی فردیت خود را از دست 
مهارت های  از  یکی  رابطه  در  مرزگذاری  باشید.  داده 
که  افرادی  اغلب  که  است  بین فردی  روابط  در  مهم 
بی بهره اند. آن  از  دارند،  فردی مشکل  بین  روابط  در 

در دنیای کنونی برای داشتن حد و مرز نمی توانید بر 
قلبتان قفل بزنید یا این که با هیچ کس ارتباط نداشته 
باشید بنابراین الزم است در قلمرو روابط تان از مرزهای 
دیگری استفاده کنید که شاید بتوان گفت مهم ترین 

آنان »کالم« و »فاصله فیزیکی« است.

 قناعت
 ثروت طبیعی است 

وتجمل فقر مصنوعی است 

حرف های ابریشمی

سبک زندگی

دوشنبه  * 4 دی  1396 * شماره 3963 

که  حاال  آخه  ناراحت!  ها  بچه  و  بود  ورزش  زنگ 
برف اومده و نمی شه توی حیاط ورزش کرد ، چکار 
یه  بیاید  ها  :بچه  گفت  و  کرد  فکری  کنیم؟معلم 
برف های  بدیم. می خوام یکی یکی روی  مسابقه 
برسید  روبرو  دیوار  به  تا  برید  راه  مستقیم   ، حیاط 
برنده کسی می شه که مستقیم ترین خط رو با قدم 
هاش ایجاد کنه بچه ها با خنده و هیجان و به نوبت 
به  که  نفر  آخرین  کردند  می  حرکت  ها  برف  روی 
دیوار رسید ، معلم خواست تا همه باالی سکو بیان 
و با دقت به خط ها نگاه کنند تقریبا همه مسیرهای 
بود  پا  رد  یه  فقط  و  بودند  کج  و  منحنی  طی شده 
داشت.  امتداد  دیوار  تا  مستقیم  و  صاف  خیلی  که 
بچه ها با تعجب از دوست شان پرسیدند ، آخر چه 
طور این کار را کردی؟ او لبخندی زد و گفت خیلی 
ساده! به نوشته روی دیوار روبرویی دقت کنید من 
یه کلمه را انتخاب کردم و به یکی از نقطه هایش 
هدفی  باید  هم  ما  رفتم.  سمتش  به  و  شدم  خیره 
زل  آن  به  بتوانیم  تا  کنیم  انتخاب  زندگی  توی  را 
با  تا  کنیم  حرکت  سمتش  به  صاف  صاف  و  بزنیم 
قدم هایمان بهترین خط را روی زمین زندگی مان 
نگاه  را  سرمان  پشت  که  روز  یک  کنیم.نکند  رسم 
ببینیم و کج و شکسته  می کنیم کلی خط منحنی 

باید زودتر دست به کار بشویم.

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ 
کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند

هرگز به جایی نمی رسد

تو مثل ماهی آسمان را خوب می فهمی
رودی که سنگ بی زبان را خوب می فهمی

 موی پریشان داری و حال پریشان را
درچشم این مرد پریشان خوب می فهمی

وقتی به چیزی که آرزوشو داشتی می رسی
تازه میفهمی آرزوش

 از خودش قشنگتر بود!

الهی! نام تو ما را جواز
مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان 

لطف تو ما را عیان

لحن گفتار، چه تاثيری بر مخاطب ما می گذارد؟ كالم، در 
چه صورت بر دل ها می نشيند و مقبول طبع قرار می گيرد؟ 
اصال درباره چه چيز هايی بايد سخن گفت و از چه گفتاری 
و چگونه گفتاری بايد پرهيز كرد؟  چه روشی بر محبت و 
محبوبيت می افزايد و چه شيوه ای ايجاد تنفر می كند؟ اين 
ها همه، سوال هايی است كه به »ادب و آداب گفتار« مربوط 
می شود و شيوه های سخن گفتن را بايد آموخت، تا از طريق 
رابطه گفتاری، هم دانسته ها و خواسته های خويش را بهتر 
بيان كرد، هم بر ديگران تاثير مثبت گذاشت و هم كالم را 

پل ارتباطی با ديگران ساخت.
 

در  »وراجی«  از  سر  گاهی هم  »حرافی« ،  پرحرفی: 
از پرحرفی ديگران خسته می شويد، البد  اگر  می آورد. 
می شوند  خستگی  دچار  شما  پرچانگی  از  هم  ديگران 
آور  مالل  تكرار  از  بايد  پس،  می آيند.  ستوه  وبه 
و  طرف  ظرفيت  و  كرد  پرهيز  آزار دهنده  پرحرفی  و 

اشتياقش را برای شنيدن در نظر گرفت.

تندی  گويی،  زشت  زدن،  حرف  بد  گویی:  زشت 
به  كالم  آفات  از  حرمتی،  بی  و  هتاكی  گفتار،  در 
روابط  و  ديرين  دوستی های  از  بسياری  می آيد.  شمار 
صميمی، گاهی به خاطر كالمی نسنجيده و اهانت آميز 
و تحقير كننده يا دل آزار، بر هم می خورد. اگر جواب 
هم  مودبانه  سخن  جواب  است،  »هوی«  »های« ، 

پاسخ احترام آميز است. امام علی)ع( فرموده است: زيبا 
سخن بگوييد و خطاب كنيد، تا جواب زيبا هم بشنويد.

كمال  نشانه  اسرار،  حفظ  و  رازداری  قدرت  دهن لقی: 
است. آنان كه هيچ حرفی را نمی توانند نگاه دارند و حتی 
آنچه را نيز كه سفارش شده »به كسی نگوييد« ، در اولين 
فرصت »لو« می دهند، قابل اعتماد نيستند و از »محرم 
راز« بودن درمی آيند و وجهه خودشان را از دست می دهند. 
خيلی »حرف های مگو« وجود دارد كه بايد در صندوق 
رازهای  نكند، چه  درز  بيرون  به  و  باشد  سينه محبوس 
ديگران  آبروی  و  حيثيت  به  مربوط  امور  چه  شخصی، 
و... پس، بايد تمرين كرد كه هر حرف را نزد. بعضی از 
آنها،  بازگو كردن  حرف ها هم بی اساس و شايعه است و 
نوعی دامن زدن به شايعات دروغ است و اين گناه به شمار 
می رود. باز هم كالمی از امام علی )ع( كه فرموده: هر چه 

را می شنوی، برای مردم بازگو مكن.

دم  بپزد،  بايد  غذا،  مثل  هم  حرف  گفتاری:  خام 
پختگی  گردد.  »عرضه«  شد  پخته  وقتی  بكشد، 
درنگ  و  انديشه  آن،  ورای  در  كه  است  آن  به  سخن 
باشد. وقتی حرفی  انديشی و عاقبت نگری  و مصلحت 
نسنجيده از دهان بيرون پريد، ديگر نمی توان عوارض 
و عواقب و پيامدهای آن را جمع كرد.خيلی ها پشيمان 
می شوند كه فالن سخن را چرا گفتند، يا با فالنی چرا 

كمی فكر  كاش  كه  می كنند  آرزو  زدند.  حرف  آنگونه 
كرده بودند. ولی، اين »حسرت بعدی«، هرگز جای آن 
لحظه ای  با  كه  در حالی  نمی گيرد.  را  قبلی«  »انديشه 
را گرفت.  پشيمانی ها  از  بسياری  تدبر، می توان جلوی 

پس، »اول انديشه، وآنگهی گفتار« را از ياد نبريم.

دشوارگویی: اگر قلمبه گويی، سخت گفتاری، پيچيده 
سخن گفتن و سنگين حرف زدن، سبب شود كه گوينده با 
شنونده نتواند »ارتباط« برقرار كند، از اين سخن گويی چه 
سود؟ تازه، بعضی ها به اين شيوه می بالند! راحت و روان 
حرف زدن، يك هنر است، به خصوص آنجا كه مخاطبان 
عام و عوامند، يا كودكان پای كالم به گوش نشسته اند. 
پس، بايد تمرين كرد كه روان و آسان حرف زد، سخنرانی 
كرد، تدريس نمود، سوال كرد، جواب سوال داد، خاطره 
گفتار، يك  در  اين سهولت  يعنی  نوشت.  مقاله  و  گفت 
»هنر« به حساب می آيد. البته با تمرين هم می توان به 

اين مرحله رسيد.

هر  با  جا،  هر  در  را،  حرف  هر  مگر  موقع نشناسی: 
گروه و در هر شرايط بايد گفت؟ شناخت اين نكته و رمز 
و راز كه در كجا و با كه، چه سخنی و با چه لحنی و به 
چه مقدار بايد گفت، چيزی است كه در علوم ادبی به آن 
حال!  مقتضای  مراعات  يعنی  گفته می شود،  »بالغت« 
مثال در مجلس عزا و ختم، شوخی كردن، يا در محفل 

جشن، سفره دل و غم و غصه را باز كردن، يا با كسی 
كه كم حوصله است به جر و بحث نشستن، يا نزد دانای 
فرزانه ای، پرحرفی كردن و توضيح واضحات دادن، يا با 
آدم ناشناس و غريبه، اسرار را در ميان گذاشتن و... همه 
نشناسی«  »موقع  نشانه  نوعی  به  كدام  هر  البته  اينها 
است و اين، يعنی پاشيدن بذر در زمين شوره زار، يا آب 
دادن به درخت خشكيده. باز هم كالم امام علی)ع(: اگر 

زمينه و جای سخن نيافتی، حرف مزن.

گناه،  و  زشت  كارهای  به  نسبت  حيا  و  خجالتی: شرم 
بسيار مقدس و خوب است. اما در مورد كارهای شايسته 
و حرف های خوب و سوال های مفيد و پاسخ های الزم، نه 
تنها خوب نيست، بلكه مانع خير و سبب محروميت است. 
ريشه اين خجالت، يا نوع تربيت است، يا احساس حقارت 
و كمبود است، يا نداشتن تمرين قبلی است، يا هر عامل 
ديگر. بايد اين مشكل را به نحوی حل كرد. داشتن اعتماد 
به نفس و دل به دريا زدن و سد را شكستن، موفقيت های 
بعدی را در پی دارد. سختی در همان »نوبت اول« است. 
پس، بايد تمرين كرد. هر چند سخت است، ولی با اقدام، آن 
هراس درونی فرو می ريزد و تمرين، سبب می شود كه مثال 
حرف زدن در جمع يا سوال در كالس يا خواندن متنی در 
يك مراسم يا كنفرانس دادن در حضور ديگران و... برای 

انسان عادی شود. 
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موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و یاری جویید از خدا به صبر و نماز ، که نماز ) با حضور قلب ( امری بسیار بزرگ و 
دشوار است مگر بر خداپرستان فروتن.آیه 45 سوره بقره

حدیث روز  

امام علی علیه السالم:
خداوند خیر دنیا و آخرت را جز به خاطر خوش اخالقی و خوش نیتی به بنده نمی  دهد.

سخن گفتن، کلید ارتباط با دیگران

123456789101112131415
کلپسمشناویدسا1
لواسیمیمرلزید2
الارایناخاباب3
سالکهمشیامرس4
یسارهاتفندیس5
کینسارهیماسا6
اتکیاوتفبتکم7
برناتسدرازهیر8
نیقیکمرایتبت9

فیهرفوبرااوس10
شالالکیسردمن11
روایرشاواسنا12
لالدتساشاعمار13
رمهارکیپینامی14
دیبایرازابلیو15

جدول کلمات جدول  3963

123456789101112131415
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13
14
15

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی به صورت نقد و اقساط به فروش 

می رسد.    09158254172

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

نی
ضمی

د ت
رص

د د
ص

به تعدادی بازاریاب )آقا( و مسئول 
مطالبات با حقوق ثابت و پورسانت 

نیازمندیم.   09158156090

کارت دانشجویی اینجانب نفیسه کارگرپور 
به شماره دانشجویی 96110050206024 

دانشکده سپیده کاشانی رشته it مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب سینا میرزایی 
به شماره دانشجویی 9213312530 دانشگاه 

صنعتی بیرجند رشته کامپیوترمفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت 
انجام امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2 - ساختمان آلما - واحد 203 

32233854 - 32236199

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

09155614521 - زارع

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش اقساطی 100مدل لپ تاپ )ارسال رایگان به سراسر استان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

باغداران و زعفران کاران 
کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

جهت دوباره فعال کردن 
مرغداری 10 هزاری با مجوز 
و کلیه امکانات به یک شریک 

نیازمندیم  یا اجاره.
32155422-09304725793

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

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

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
صد 

در
 10

0

حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
 علـی آبادی 

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 
جهت تکمیل کادر واحد ناوگان خود از افراد دارای گواهینامه پایه یک 

واجد شرایط دعوت به همکاری  می نماید. 
آدرس : بیرجند- پایانه باربری شرکت خلیج فارس

09151613871 - 05632314718  

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است.بین رجایی 21 و 23       
09036240644

گواهینامه  موقت پایان تحصیالت اینجانب 
مسعود غفرانی راد فرزند غالمرضا به شماره ملی 
0640250890 صادره از بیرجند متولد 1371 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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درخشش شطرنج بازان قاین در مسابقات قهرمانی 
شطرنج استاندارد خراسان جنوبی

 
مسابقات قهرمانی شطرنج استاندارد خراسان جنوبی با معرفی افراد برتر 
به کار خود پایان داد. آقایی دبیر هیئت شطرنج قاین و مدیر باشگاه رخ 
به رخ شهرستان قاین با اعالم این خبر گفت:مسابقات قهرمانی شطرنج 
استاندارد استان خراسان جنوبی  هر سال در ابتدای سال میالدی با 
حضور شطرنج بازان استان برگزار می شود. وی افزود:67نفر از بازیکنان 
) وبشرویه  )بیرجند،فردوس،طبس،قاین،آیسک  از 6 شهرستان  استان 

در 7رده سنی ، روز جمعه اول دی در سالن هیات شطرنج شهرستان 
بیرجند با یکدیگر به رقابت پرداختند وی افزود: از شهرستان از قاین 
در  که  کردند  )6،8،10،12،14(سال شرکت  زیر  رده  در  در  12بازیکن 
همه رده ها به جز رده سنی 10سال مقام اول رده سنی به شطرنج 

بازان قاین تعلق گرفت.

قضاوت داور خراسان جنوبی در مسابقات کشوری

برای اولین بار زهرا چهکندی نژاد تنها داور بین المللی خراسان جنوبی، 
مسابقات قهرمانی کشور تنیس روی میز را سوت زد. این مسابقات به 

مدت 3 روز به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد.

فیفا به درخواست پرسپولیس جواب رد داد

فارس- فدراسیون جهانی فوتبال به درخواست پرسپولیسی ها جواب رد 
داد.فیفا در پاسخ به نامه باشگاه پرسپولیس مبنی بر توافق با باشگاه ریزه 
اسپور و درخواست رفع محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاالت، اعالم 
کرد که تصمیمات انضباطی فیفا در این باره مستقل و قطعی هستند 
و قابلیت رسیدگی مجدد در فیفا را ندارند.به دنبال این اعالم تنها راه 
رفع محرومیت پرسپولیس، صدور رای در CAS است که باید دید چه 
تصمیمی خواهد گرفت.پرسپولیس در نامه ای به استناد توافق با ریزه 

اسپور از فیفا خواسته بود محرومیت این باشگاه را لغو نماید.

پرسپولیس برد را با تساوی عوض کرد

مهر- تیم فوتبال پرسپولیس در هفته شانزدهم لیگ برتر در حالی 
تساوی  با  را  برد  نهایت  در  بود،  پیش  فوالد  از  پایانی  دقایق  تا  که 
عوض کرد تا دو تیم امتیازات را تقسیم کنند. در ادامه مسابقات هفته 
ورزشگاه  در  روزگذشته  پرسپولیس  تیم  فوتبال  برتر  لیگ  شانزدهم 
با نتیجه تساوی  غدیر اهواز میهمان تیم فوالد بود که این مسابقه 

یک به یک به اتمام رسید.

تکذیب خبر تمایل کی روش به حضور نداشتن در ایران
 

»کارلوس  تماس  شایعه  فوتبال  ملی  تیم  رسانه ای  بخش  ایرنا- 
تهران  اخیر  زلزله  محوریت  با  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  کی روش« 

و تمایل به عدم حضور در ایران را رد کرد. 

تولید خون سالم در بدن با چندگام 

بهداشتی  محصوالت  از  نیوز-  بهداشت 
و  ها  کرم  لوسیون،  کنید:  استفاده  طبیعی 
لوازم آرایشی به طور مستقیم از طریق پوست 
بو  مواد خوش  از  جذب خون می شود.1-  
محصوالت  این  نکنید:  استفاده  هوا  کننده 
سرشار از مواد مضر است که از طریق تنفس 

به خون و ریه راه پیدا می کند و وارد خون 
بخورید.  قلیایی  غذایی  مواد  شود.2-  می 
کشیدن  با  باشید:  داشته  عمیق  تنفس   -3
نفس عمیق اکسیژن وارد ریه شده و به طور 
اندازه  به   -5. شود  می  خون  وارد  مستقیم 
مولکول  در  آهن  کنید:  مصرف  آهن  کافی 
های هموگلوبین وجود دارد، در نتیجه برای 

تولید خون سالم و غنی ضروری است

های میوه  برخی  مصرف  دانیم  نمی  هنوز  ما  از  خیلی   سالمانه- 
 خاص، باعث پیشگیری از چاقی و اضافه وزن می شود. ماده خاصی 
به نام آنتوسیانین موجود در برخی میوه ها که خاصیت آنتی اکسیدانی 
 دارد، ممکن است به پیشگیری از اضافه وزن کمک کند. خاص ترین
پیشگیری  به  منجر  روزانه،  طور  به  آنها  مصرف  که  هایی  میوه   
و  ها  آنتوسیانین  از  سرشار  اخته:  زغال  شود،1-   می  چاقی  از 

پلیمرهای فالونوئید است.2- گالبی: این میوه نیز دوز سالمی از 
به  فیبر باالی موجود در آن منجر  را دارد و  پلیمرهای فالونوئید 
احساس سیری طوالنی مدت می شود.3- سیب ها: سیب سرشار از 
فالونوئیدها و غنی از فیبر است. مصرف روزانه سیب برای کاهش 
وزن اهمیت زیادی دارد. 4- توت فرنگی: همتای زغال اخته است 
از  نیز سرشار  فرنگی  توت  به حفظ وزن سالم کمک می کند.  و 

آنتوسیانین بوده و مصرف یک فنجان از آن در روز به همراه ماست 
کم چرب یا بلغور جو، پیشنهاد می شود. 5-  فلفل: تعجب نکنید 
چون فلفل ها هم جزو میوه ها هستند و البته جزو سالم ترین آنها 
که می توانند نقش مهمی هم در کاهش وزن داشته باشند. ترکیبی 
به نام کپسایسین موجود در فلفل منجر به تبدیل چربی های سفید 

به چربی های قهوه ای انرژی سوز در بدن می شود.

با مصرف روزانه این ۵ میوه، چاق نمی شوید!

روغن های ضد پیری پوست را بشناسید

طبیعی  های  درمان  دنبال  به  اگر  دکتر-  الو 
 هستید، ممکن است بتوانید با کمک روغن ها
روغن های  بسازید.  را  پیری خود   سرم ضد 
ضروری نمی توانند چروک ها را از بین ببرند، اما 
می توانند به دیرتر پیر شدن پوست کمک کنند. 
1- رزماری:این گیاه برای خواص ضد میکروبی 

است. 2-  شناخته شده  آن  اکسیدانی  آنتی  و 
لیمو:روغن لیمو باعث کاهش آسیب اکسیداتیو 
به سطح پوست می شود. همچنین به محافظت 
های آسیب  از  و  کرده  کمک  شما  پوست   از 
 خورشید جلوگیری کند. 3- گل سرخ:گل های 
رز یکی از محبوب ترین گل های دنیا هستند. 
روغن رز دارای اثرات ضد التهابی است که به 

کاهش قرمزی پوست کمک می کند.

 این میوه ها قند زیادی دارند 

سیمرغ-  میوه ها از نظر تغذیه ای دارای ارزش 
مواد  فیبر،  از  سرشار  ها  میوه  هستند.  باالیی 
معدنی و ویتامین ها می باشند. اما در خوردن 
بعضی میوه ها بیشتر احتیاط کنید، قند زیادی 
است  قند طبیعی  میوه حاوی  این  انبه:  دارند. 
که تا حدی میزان قند آن بیشتر از میوه های 

دیگر است. انگور: یک پیمانه انگور دارای حدودا 
23 گرم قند است. گیالس: گیالس یک میوه 
شیرین است و این نشان دهنده وجود قند در 
آن است.یک پیمانه گیالس حاوی 18 گرم قند 
است. گالبی: یک گالبی متوسط 17 گرم قند 
دارد.اگر سعی دارید مصرف قند خود را کاهش 
دهید، یک گالبی کامل را نخورید. هنداونه: یک 

قاچ متوسط این میوه 17 گرم قند دارد.

چگونه هنگام زلزله استرس کودک
 خود را کاهش دهیم؟

بهداشت نیوز-آنچه که بسیار حائز اهمیت بوده این 
است که بدانیم استرس کودکان با بزرگترها متفاوت 
نشانه های  با  استرس  زمان  در  کودکان  است. 
خوردن ناخن انگشتان، شب ادراری، عصبانی شدن 
و پرخاشگری مواجه می شوند، والدین نیز هنگام 

حوادثی همچون زلزله آرامش خود را حفظ کنند 
چراکه استرس آنها سبب شده تا بار فشار روانی 
بیشتری به کودکان وارد شود برخی از کودکان با 
افزایش ضربان قلب، تپش قلب و حتی ایست قلبی 
مواجه می شوند. هنگام وقوع حوادثی  اجازه داده 
شود که کودکان در مورد ترس خود صحبت کنند 
و حتی توصیه هایی همچون نفس عمیق کشیدن 

و رفتن به محیط باز به آنها داده شود.

 آیا دستشویی رفتن مکرر
 در شب نشانه بیماری خاصی است؟

 شهر خبر-کهولت سن از عواملی است که می تواند
 در تکرر ادرار و دستشویی رفتن مکرر در شب موثر 
واقع شود. به این دلیل که در سنین باال تغییراتی 
در دیواره مثانه رخ می دهد که مثانه قادر به نگه 
داشتن طوالنی مدت ادرار نیست. عالوه بر این 

عضالت نگه دارنده مثانه با کهولت سن ضعیف 
و سست می شوند. بیماری هایی از جمله سرطان 
پروستات که با بزرگ شدن پروستات همراه است 
نیز سبب می شود فرد دفعات دفع ادرارش زیاد 
شود.عفونت مجاری ادراری هم در کودکان و هم 
در بزرگساالن منجر به دفع ادرار بیشتر می شود 
و این نشانه ای از احتمال ابتال به دیابت البته در 

نوجوانان است.

دزد قلک میلیونی در قاین دستگیر شد

فرمانده نیروی انتظامی قاین از کشف 31میلیون ریال وجه نقد و دستگیری سارق قلک میلیونی در این شهرستان خبر داد.
اسماعیل واعظی فرمانده نیروی انتظامی قاین با اعالم این خبر گفت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت از منزل یکی از 
شهروندان ، ماموران جهت بررسی موضوع به آدرس مالباخته مراجعه کردند . وی گفت : مالباخته اظهار داشت در داخل قلک 
فرزندم حدود سه الی چهار میلیون تومان وجه نقد بوده است و  امروز هنگامی که قصد انداختن پول به داخل قلک را داشتم  
متوجه شدم که قلک در محل خود نیست و به سرقت رفته است. فرمانده نیروی انتظامی قاین اضافه کرد: مأموران با دریافت 
اظهارات شاکی به فردی مشکوک شدند و با تکمیل تحقیقات و ادله پرونده ،سارق را در سطح شهر قاین شناسایی و دستگیر 
کردند . واعظی عنوان کرد: متهم در بازجویی ها و مواجهه با ادله و مستندات کشف شده به سرقت اعتراف کرد و بیان داشت با 
توجه به باز بودن درب منزل وارد خانه شدم و قلک را برداشتم و پس از انتقال به خارج از شهر آن را شکستم و مبلغ 31 میلیون 
ریال وجه نقد را به سرقت بردم . وی خاطر نشان کرد:متهم پس از تشکیل پرونده و جمع آوری مستندات و اعترافات جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

حادثه برای دختران دانش آموز در شهرستان نهبندان

رئیس پلیس راه استان از برخورد یک دستگاه پراید بادانش آموزان در 
جلوی مدرسه دخترانه در شهرستان نهبندان خبر داد. سرهنگ حسین 
رضایی گفت : با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر تصادف 
در روستای »خوانشرف« شهرستان نهبندان بالفاصله نیروهای امدادی و 
کارشناسان پلیس به محل حادثه اعزام شدند.وی گفت: مأموران با حضور 
در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه سواری پراید با تعدادی از 
دانش آموزان دختر روبروی دبستان دخترانه »خوانشرف« برخورد کرده 
است که سه نفر از دانش آموزان مصدوم و به بیمارستان شهید آتشدست 
نهبندان اعزام شده اند. به گفته وی مصدومان از ناحیه دست، پا و گردن 

مصدوم شده اند که در بیمارستان در حال مداوا هستند.

کشف خودروی سرقتی پراید

فرماندهی  عملیات  معاون  نسب  شجاعی  حسن  سرهنگ 
انتظامی استان خراسان جنوبی از کشف خودروی سرقتی 
در  ایران 32  د 564  به شماره پالک 27  پراید سورمه ای 
شهرستان بیرجند خبر داد .سرهنگ شجاعی نسب گفت این 
خودرو در تاریخ 30 آذرماه در خیابان پاسداران بیرجند سرقت 
شده بود که با اطالع رسانی از طریق کانال پلیس و تماس 
شهروندان  در خیابان انقالب بیرجند به صورت بالصاحب 
کشف شد.  وی با تقدیر از تعامل و همکاری شهروندان با 
پلیس ،از  مردم خواست هر گونه موارد مشکوک را با قید 

فوریت به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطالع دهند .

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 3222۵494 - 091۵1630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

 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

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ،پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   091۵49۵103۵ حسینیجديدترين های روز دنيا
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معاون استاندار خراسان جنوبی: 

مسائل حاشیه ای برای
استان سودی ندارد

ندارد  سودی  استان  برای  ای  حاشیه  ایرنا-مسائل 
از  است  ممکن  که  جایی  تا  کنیم  تالش  همه  و 
حاشیه پرهیز و کار انجام شود. حسینی روز یکشنبه 
در چهارمین نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی 

خراسان جنوبی در بیرجند افزود: محصول و خروجی 
رفتار ما باید برای مردم استان مفید باشد و این وظیفه 
همه ماست.وی بیان کرد: کارهای خوبی در استان 
انجام شده اما بسیاری از کارها به درستی بیان نشده 
ماست.معاون  توقعی  کم  فرهنگ  از  ناشی  این  و 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید بر اینکه از 
فرصت های موجود استفاده بهینه شود گفت: متاسفانه 
فرهنگ فردگرایی زمینه بهره گیری از فرصت ها را 
از بین برده و می سوزاند.حسینی اظهار کرد: بحث 
محله محوری که مطرح می شود، پنج دستگاه بطور 
جداگانه در این خصوص فعالیت می کند و کار پراکنده 
جواب نمی دهد.معاون استاندار گفت: ظرفیت نخست 
ما در استان صنایع دستی است اما اگر این ظرفیت 
سازماندهی و منسجم نشود و سیاست گذاری واحد 
بر آن حاکم نباشد، شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی در 
این حوزه خواهیم بود.حسینی اظهار کرد: انتقاد صرف 
از دیگران هنر نیست چون اگر هدفمند نباشد منجر به 
تخریب می شود.وی گفت: مدیران دستگاه ها با افراد 
آسیب دیده دیدار کنند چون این کار تاثیر زیادی هم 

بر مدیر و هم بر فرد دارد.

9 دی مولود بصیرت
و غیرت دینی مردم

پیشه ور - مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
جنوبی با اشاره به سالروز حماسه تاریخی مردم ایران 
اسالمی در نهم دی ماه 88، عنوان کرد: 9 دی مولود 
بصیرت و غیرت دینی مردم بود که با زمان شناسی و 
دشمن شناسی فریب فتنه گران را نخوردند.هاشمی 
و  ماندگار  مهم ترین مشخصه حماسه  کرد:  تاکید 
جاودانه نهم دی، سه عنصر اساسی ایمان، اتحاد و 
بصیرت است.وی در پایان به شرکت کردن تمامی 
مردم استان در راهپیمایی 9 دی تاکید کرد و گفت: 
مردم با حضور خود در راهپیمایی مشت محکمی را 

به دهان یاوه گویان ودشمنان خواهند زد.

صدور و ابالغ احکام 4 شهردار 
شهرهای خراسان جنوبی

صدا و سیما-مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری گفت: با صدور این احکام ، علی یاری 
شهردار ارسک، احسان کریمدادی شهردار حاجی آباد، 
محمد صادق حقدادی شهردار سرایان و جواد زینلی 
 شهردار سه قلعه بطور رسمی شروع به کار کردند.

پیش بینی هواشناسی از 
سرعت وزش باد در استان

پیش صدور  و  بینی  پیش  کارشناس   -  ایرنا 
آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: بر اساس 
یابی  پیش  های  نقشه  نگری  آینده  و  همدیدی 
هواشناسی، از روز سه شنبه با تشدید ناپایداری ها 
وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک )کاهش 
دید افقی( و احتماال رگبار و رعد و برق پراکنده در 

منطقه پیش بینی می شود.

پرواز یزدـ  طبسـ  مشهد و پروازهای 
تهرانـ  طبس برقرار شود

در  طبس  ویژه  فرماندار  و  استاندار  تسنیم-معاون 
دیدار مدیرعامل هواپیمایی آسمان از برقراری پرواز 
آزمایشی آسمان در فرودگاه طبس خبر داد و خواستار 
برقراری پرواز یزدـ  طبسـ  مشهد و پروازهای تهران 
ـ طبس شد. معاون بازرگانی هواپیمایی ماهان نیز 
پروازهای  مشکالت،  وجود  با  گفت:  دیدار  این  در 
طبس ـ تهران را ادامه خواهیم داد و پرواز پنج شنبه 
را نیز برقرار می کنیم. ابراهیمی افزود: کمبود هواپیما 
موجب کنسلی برخی پروازها می شود و در صورت 
تامین هواپیما به برقراری پرواز حتی با ضرر اقتصادی 
معتقدیم. رئیس شورای اسالمی شهر به مسافت های 
اشاره کرد و  طوالنی محورهای مواصالتی طبس 
گفت: اکنون طبس قطب گردشگری استان خراسان 
توریست  حضور  زمینه  می طلبد  و  است  جنوبی 
فراهم شود که پروازها یکی از این ملزومات است.

امضای 5 تفاهم نامه برای نرگس خوسف

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی به عنوان مسئول بازسازی کرمانشاه معرفی شد
تسنیم-محمد زهرایی که مدت ۷ سال رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی را بر عهده داشت به عنوان جانشین بسیج سازندگی کشور و مسئول بازسازی کرمانشاه معرفی شد 
و امروز جلسه تکریم وی و معارفه رئیس جدید بسیج سازندگی خراسان جنوبی انجام می شود. امروز قرار است مهدی هنری که معاون فنی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی 
خراسان جنوبی بوده به عنوان رئیس جدید بسیج سازندگی خراسان جنوبی معرفی شود. این مراسم امروز با حضور مسئوالن ساعت 12 در مجتمع ایثار بیرجند برگزار می شود.
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لغو پروازهای کیش
 از فرودگاه بیرجند
 کاری - کارشناس روابط عمومی اداره کل فرودگاه های
پروازهای  گفت:  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  استان  
کیش-بیرجند- مسیر  در  ایر  کیش  هواپیمایی 
صدری شد.ایمان  کنسل  فرودگاه  این   کیش 
ایر  کیش  هواپیمایی  اعالم  طبق  کرد:  اظهار 
پروازهای این شرکت به دلیل درخواست لغو پرواز 
وی  باشد  می  کنسل  آن  چارترکننده  توسط  ها 
افزود: عدم وجود مسافر کافی علت درخواست لغو 
باشد.کارشناس  می  کننده  چارتر  توسط  پروازها 
روابط عمومی اداره کل فرودگاه اضافه کرد: اکنون 
انجام  استان  های  فرودگاه  از  پرواز   36 ای   هفته 
می پذیرد که این آمار نسبت به سال گذشته رشد 
50 درصدی داشته است.طی تماس تلفنی با بهمنش 
مدیر شرکت سایه سیر شرق، وی با تایید لغو کامل 
پرواز بیرجند به کیش علت این کار را مشکل فنی 
و خروج هواپیمای فوکر 100 از مسیر پرواز دانست 
و افزود:عالوه بر آن  تغییر ساعات پروازی منجر به 
پرواز و کاهش مسافران  تعداد صندلی ها  افزایش 
مسیر  برقراری  و  پیگیری  حال  :در  افزود  شد.وی 
پروازی از طریق یکی دیگر از ایرالین ها هستیم و 

متعاقبا خبری برقراری پرواز اعالم می شود .

۱۶۰ تن پنبه از کشاورزان خراسان جنوبی 
به صورت تضمینی خریداری شد

تسنیم-معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی با بیان اینکه در راستای خرید توافقی 3 
هزار تن پنبه از کشاورزان خریداری شده است گفت: 
همچنین تا امروز بیش از 160 تن پنبه به صورت 
استان خریداری شده است.  از کشاورزان  تضمینی 
عصمتی پور اظهار کرد: از آغاز خرید تضمینی محصول 
باالی  امروز  تا  جنوبی  خراسان  کشاورزان  از  پنبه 
امروز  تا  افزود:  است. وی  تن خریداری شده   160
2۷3 میلیون تومان برای 84 تن پنبه تضمینی نقداً 
به حساب کشاورزان و بهره برداران واریز شده است.

نوسان قیمت تخم مرغ 
در خراسان جنوبی
صدا و سیما-قیمت کنونی هر کیلو گرم تخم مرغ 
در بیرجند 6 هزار و 850 تومان است. مدیر توسعه 
بازرگانی جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت تخم 
مرغ در نوسان است گفت: بر اساس مصوبه تنظیم 
و  هزار  مرغ 6  تخم  کیلوگرم  هر  پایه  قیمت  بازار 
به  است  ممکن  قیمت  این  که  است  تومان   850
یابد.بیجاری  افزایش  اندکی  بازار،  نوسانات  دلیل 
افزود: در تعیین قیمت تخم مرغ سعی شده حقوق 
تولید کننده و مصرف کننده رعایت شود با این حال 
عرضه تخم مرغ باالتر از نرخ مصوب، گران فروشی 
است.به گفته مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی، 
ترین  پرندگان مهم  آنفوالنزای حاد  بیماری  شیوع 
علت افزایش قیمت تخم مرغ است که باعث معدوم 
سازی برخی واحد های مرغ تخم گذار و کمبود تخم 
مرغ در بازار شده است. مسئول یکی از مراکز توزیع 
کننده تخم مرغ در استان هم گفت : هر کیلو گرم 
تخم مرغ به قیمت 6 هزار و 18 تومان به مغازه دار 
عرضه می شود که با سود 14 درصد به قیمت 6 
 هزار و 850 تومان به مصرف کننده فروخته می شود.

 مهمترین اولویت طرح سجام 
جرایم محیط زیست و حوادث کارگری

و  مردمی  پیشگیری های  امیرآبادیزاده-مدیرکل 
مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری 
مهمترین  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  جرم  وقوع  از 
اولویت طرح سجام جرایم محیط زیست و حوادث 
کارگری است علی اصغر رفاهی دیروز در جلسه تبیین 
دیده بان  برای  اجتماعی  حفاظت  ستاد  برنامه های 
پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: ما سیستم جامع 
اطالعات مردمی )سجام( را طراحی کرده ایم و باید 
دیده بانان مردمی برای این سیستم گزارش ها را ارائه 
دهند تا دستگاه های مربوطه با این موضوع درگیر 

کنیم و از وقوع جرم جلوگیری کنیم.

کاهش 5۰ درصدی بارندگی های
 پاییزی در خراسان جنوبی

صدا و سیما-میانگین بارش ها در خراسان جنوبی از 
آغاز سال زراعی یک و یک دهم میلیمتر ثبت شد که 
درمقایسه با مدت مشابه پارسال 50 درصد کاهش 
دارد. رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی استان گفت: بارشهای پاییزی در خراسان 
جنوبی در دراز مدت 20 و 2 دهم میلیمتر بوده که 

امسال 95 درصد کاهش دارد.

احداث ۲4 فضای آموزشی
 در بیرجند ضروری است

گروه خبر-مدیرکل آموزش و پرورش گفت: مرکز استان 
نیازمند احداث 24 فضای آموزشی به ویژه در سایت 
های مسکن مهر و شهرک های اقماری است. المعی 
عدم پرداخت حق الزحمه امتحانات، را از عمده ترین 
 مشکالت پیش روی آموزش و پرورش استان برشمرد.

کشت  کرد:  بیان  بشرویه  کشاورزی  مدیرجهاد   *
منداب یا کود سبز عالوه بر کمک به اصالح خاک 

جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی است.
* مسئول نمایندگی آب منطقه ای بشرویه از صرفه 
جویی 18 میلیون متر مکعبی در برداشت آب از سفره 

های آب زیر زمینی بشرویه خبرداد.
* نکوداشت خادمان علم و فرهنگ ویژه خاندان 

راشدمحصل در دانشگاه بیرجند برگزار می شود
* کاهش 30 درصد آمار طالق در زیرکوه 

آموزش  سوادآموزی  نهضت  مسئول  کارشناس   *
و پرورش سرایان از جذب 146 نفر در دوره های 

مختلف سواد آموزی طی سال جاری خبر داد
 * طرح سراسری مرحله 3 از مصارف و منابع آب های

زیرزمینی و سطحی در خراسان جنوبی آغاز شد. 

اخبار کوتاه

کاهش تولد ازدواج و طالق

تالش برای راه اندازی پروازهای خارجی از فرودگاه بیرجند

دادرس مقدم-معاون هماهنگی امور عمرانی 
دیروز  صبح  که  جنوبي  خراسان  استانداری 
زیربنایي  امور  کارگروه  جلسه  چهارمین  در 
و شهرسازي استان سخن مي گفت، با بیان 
هاي  برنامه  باید  اجرایي  هاي  دستگاه  اینکه 
میان مدت و بلند مدت خود را به کارگروه امور 
زیربنایي استان ارائه کنند، تصریح کرد: اعضاي 
کارگروه با توجه به رسالت و مسئولیتي که بر 
عهده دارند، باید نسبت به برنامه ریزي صحیح 
جهت رسیدن به اهداف مورد نظر تالش کنند.
اینکه  بر  تاکید  با  مقدم  علوي  مجتبي  سید 
 دستگاه ها در افق 25 سال آینده برنامه هاي 
انداز،  چشم  این  افزود:   ، کنند  تهیه  را  خود 
بلند  برنامه  برنامه 5 ساله و یک  شامل یک 
بر  تاکید  با  بود.وی  خواهد  ساله   20 مدت 
های  شهرستان  محترم  فرمانداران  حضور 

به  فني  کمیته  و  کارگروه  جلسات  در  استان 
منظور ارائه اطالعات دقیق یادآور شد: به جهت 

و  زیربنایي  امور  کارگروه  موضوعات  اهمیت 
شهرسازي، مدیران در جلسات کارگروه، باید 
در  کامل  مستندات  و  اطالعات  با  و  شخصا 

جلسات حضور پیدا کنند.علوی مقدم با تاکید 
بر اینکه موضوعات مطروحه در این کارگروه 

باید به صورت هدفمند در جلسات ارائه گردد 
خاطر نشان ساخت: موضوعات و اولویت هاي 
 مورد نیاز، طي سه ماه آینده توسط دستگاه ها 

اعضا  همچنین  ؛  گردد  ارائه  و  شده  احصاء 
فرصت دارند طي دو هفته آینده برنامه هاي 
به  اند  کرده  تهیه  که  را  خود  زیربنایي  امور 
امور  نمایند.معاون هماهنگی  ارسال  دبیرخانه 
عمرانی استانداری، در بخش دیگري از سخنان 
خود موضوع تامین آب را از مهمترین مشکالت 
استان ذکر کرد و گفت: در روند  پیش روي 
بررسي درخواست ها و طرح هاي ارائه شده 
 به این کارگروه، آنچه بیش از همه چیز باید 
مد نظر قرار گیرد، حقوق مردم و رعایت قوانین 
و آیین نامه هاست که باید بیش از گذشته مورد 

توجه اعضاي کارگروه قرار داشته باشد.

در روند بررسی درخواست ها؛
توسعه اشتغال مد نظر کمیته فنی

قرار داشته باشد

در  استانداری  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
بخش دیگري از سخنان خود تصریح کرد: در 
روند بررسي درخواست ها؛ توسعه اشتغال مورد 
باشد.وی تصریح کرد:  داشته  قرار  اعضا  نظر 
دستگاه های کارگروه امور زیربنایي با رعایت 
صورت  به  مرتبط،  مصوبات  و  قوانین  کلیه 
خصوص  در  را  نظرخود  قانونمند  و  شفاف 
درخواست ها و طرح ها ارائه کنند.علوی مقدم 
با بیان اینکه ضرورت دارد در صورتجلسات و 
گارگروه  طریق  از  صادره  هاي  نامه  موافقت 
طرح  هر  به  مربوط  شرایط  و  حرایم  حتماً 
اعضاي  کرد:  امیدواري  اظهار  شود،  لحاظ 
افزایش مشارکت در جلسات  کارگروه ضمن 
هاي  برنامه  ربط،  ذي  فني  هاي  کمیته  و 
ارائه نمایند.  افق 1420 خود را پیش بیني و 
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رضایی-مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از 
کاهش8 .9 درصدی ازدواج در خراسان جنوبی 
خبر داد و گفت: از ابتدای امسال 4 هزار و 826 
واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است.روز 
گذشته به مناسبت هفته ی ثبت احوال مدیر 
کل ثبت احوال استان در نشستی با اصحاب 
رسانه به ارائه آمار وعملکرد های این سازمان 
بیان  با  استان  احوال  ثبت  کل  پرداخت.مدیر 
اینکه اولین شناسنامه در 3 دی 129۷ به نام 
بیرجند  در  و  است  شده  صادر  ایرانی  فاطمه 
سال 130۷ اولین صدور شناسنامه به نام سید 
مهدی قدسی ،صادر شد بیان کرد:اکنون بعد از 
90 سال است که این سازمان در حال خدمت 
رسانی به مردم است.فاطمی ادامه داد:سازمان 
ثبت احوال کشور سه ماموریت مهم را  تعیین 
کرده است،که اولین وظیفه حساس ثبت وقایع  
ازدواج،طالق،والدت و مرگ است و در واقع 

ثبت احوال مرزبان هویتی مردم است.
شود  می  متولد  فرزندی  وقتی  افزود:  وی 
مراجعه  با  دارند  وقت  ها  خانواد  روز   15 تا  

ثبت  به  را  فرزندشان  ما والدت  به همکاران 
برسانند و در صورتی دیرتر از این مدت مراجعه 

شود، به مراجه قانونی ارجاع داده می شوند و 
 بعد از پرداخت جریمه شناسنامه صادر خواهد

می شود.این مدت برای فوت 10 روز است.
فاطمی بیان کرد:چندین سال است که سعی 

شده است صدور شناسنامه از حالت سنتی به 
مکانیزه تغییر یافته است،که این امر باعث شده 

جعل و سوء استفاده از شناسنامه افراد کاهش 
سال   8 در  باشد.  داشته  گیری  چشم  بسیار 
گذشته به واسطه همین اقدامات یک مورد سو 

استفاده از شناسنامه در استان داشته ایم.

250 هزار  نفر 
کارت ملی هوشمند گرفتند

مدیر کل اداره ثبت احوال استان با بیان اینکه 
نبودیم،  موفق  ملی  کارت  صدور  حوزه  در 
از  هوشمند  ملی  کارت  حوزه صدور  گفت:در 
را  نفر  نفر واجد شرایط 250 هزار  550 هزار 
کارت ملی هوشمند گرفته اند و برای مابقی 
در 8 ماه امسال 100 هزار نفر درخواست صدور 

کارت ملی هوشمند داشته ایم.

ایستگاه های  سیّار در مناطق محروم
فاطمی با بیان اینکه در بعضی ازمناطق مردم  برای 
مراجعه به ثبت احوال مشکل دارند و یا دسترسی 
راحتی ندارند گفت:مدت 20 روز است که در 
مناطقی مختلف استان مانند،ارین شهر،دروح و 
دستگرد ایستگاههای سیاری را ایجاد کرده ایم 
که همکاران ما از ساعت اولیه صبح آماده خدمت 
رسانی هستند و در همان جا تمام کارهای مربوط 
به ثبت نام را انجام می دهند و افراد با پرداخت 
انجام می شود. کارشان  و وقت کمتر  هزینه 

به ازای هر 100 فوت زن
112  فوت مرد 

مدیر کل اداره ثبت احوال استان بیان کرد:در 8 
ماهه اول امسال 12 هزار 246 والدت در استان 
و 3  واقعه شهری  ایم،که 8هزار 640  داشته 
هزار606 واقعه روستایی بوده است .همچنین از 
این تعداد 6 هزار 362 واقعه دختر و 5هزار884 
واقعه پسر هستند و این یعنی اینکه به ازای هر 
100 تولد دختر 108 تولد پسر داریم.وی ادامه 
داد:به طور متوسط در هر روز 10 واقعه فوت را 
در استان ثبت می کنیم که سهم فوت برای 
 مردها 1285 وبرای زن ها 1151  است که 
نفر   100 فوت  ازای  به  که  گفت  توان  می 
بیان  میرند.فاطمی  می  مرد  نفر   112 زن 
سال  ماهه   8 به  نسبت  والدت  کرد:در 
درصد  ،فوت2.۷  کاهش  درصد  گذشته 1.39 
 4 طالق  و  کاهش  درصد  افزایش،ازدواج9.8 
درصد کاهش را داشته ایم و همچنین شاخص 
طالق به ازدواج در 8 ماهه امسال 15.9 است 
که از هر 100 ازدواج 16 طالق ثبت می شود.

گفت:  جنوبی  خراسان  فرودگاه های  مدیرکل 
دبی  ترکیه،  پروازهای  تا  هستیم  تالش  در 
بیرجند  المللی  بین  فرودگاه  در  افغانستان  و 
گفت وگو  در  سالمی  هادی  شود.  راه اندازی 
با مهر اظهار کرد: فرودگاه بین المللی بیرجند 
آمادگی دارد در هر ساعت دو پرواز را انجام دهد 
که در طول هفته بیش از 340 پرواز می شود 
هواپیمایی  شرکت های  به  ما  پیشنهاد  البته 
استفاده از زمان مورد نیاز مردم و برقراری پرواز 
در ساعات عملیاتی فرودگاه است، سپس دیگر 
تایم ها باید پر شود.وی با بیان اینکه در حال 
رایزنی برای توسعه زیرساخت های هوانوردی و 
فرودگاهی به منظور ارائه خدمات مناسب، بهینه 
و به روز هستیم گفت: باید هر چه سریع تر این 
همه  که  شود  ایجاد  استان  در  خوب  حرکت 
هدف از آن اتصال بیرجند به شبکه ای از توسعه 
فرودگاه های  است.مدیرکل  سرعتی  اقتصاد 
خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه فرودگاه باید 
به  آن  در  زیرساخت ها  همه  و  باشد  شاهراه 
خوبی اجرا شود افزود: این مهم باید عملیاتی 
شود تا استان بهره الزم را از این موضوع ببرد.
سالمی تاکید کرد: استان خراسان جنوبی در 
است  کشور  شرق  در  استراتژیکی  موقعیت 
یک  به  نیاز  منطقه  این  منظرها،  تمام  از  و 
فرودگاه مجهز و توسعه یافته را دارد که همه 
انجام  این سمت و سو در حال  به  فعالیت ها 
است.مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با 

اشاره به راه اندازی ترمینال بار نیز گفت: باید 
تالش کنیم تا محصوالت کشاورزی استان به 

کشورهای دیگر صادر شود.

نصب یک رادار
در کوه های باقران بیرجند

سالمی با اشاره به نصب یک رادار در اطراف 
دستگاه  از 3   گفت:  بیرجند  باقران  کوه های 
رادار خریداری شده  کشور، یکی در خراسان 
جنوبی نصب خواهد شد و با نصب این رادار 
می شود.وی  بهره مند  آن  منافع  از  ما  استان 
تصریح کرد: نصب این رادار در مرحله تملک 
اشرافیت  و  مکان  باالترین  که  است  اراضی 
کامل به کل منطقه داشته باشد و نصب آن 
اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان نیاز دارد که 

به ارتقای پروازی کمک زیادی می کند.مدیرکل 
فرودگاه های خراسان جنوبی یادآور شد: به دنبال 

ظرفیت سازی هستیم، ظرفیت سازی که فضای 
ایمن و خوبی برای فرودگاه به وجود آورد.

افزایش رضایتمندی از سفرها نیازمند 
راه اندازی ایرالین های مختلف

سالمی با تاکید بر اینکه باید در فرودگاه بیرجند 
اگر  گفت:  کند  فعالیت  ایرالین  چهار  حداقل 
بخواهیم پروازهای خوبی داشته باشیم باید حتمًا 
چهار ایرالین فعال در فرودگاه بین المللی بیرجند 
فعالیت کنند چرا که با این اقدام هم قیمت ها 
شکسته می شود هم مسافر بهره الزم را می برد 
صورت  پرواز  مختلف  زمان های  در  هم  و 
صورت  هماهنگی های  با  افزود:  می گیرد.وی 

هواپیمایی  شرکت  فعالیت  زودی  به  گرفته 
آسمان نیز در فرودگاه بیرجند احیا می شود که 

پروازی  فعاًل 2 مسیر  قرار است  ایرالین  این 
مدیرکل  کند.  اضافه  بیرجند  پروازهای  به 
افزایش  گفت:  جنوبی  خراسان  فرودگاه های 
پروازهای مشهد نیز در دستور کار است که از 
دو پرواز در هفته به سه پرواز افزایش می یابد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با تاکید 
بر ضرورت وجود نگاه ویژه به توسعه حمل و 
نقل هوایی تصریح کرد: باید همه مواردی که 
یک فرودگاه نیاز دارد تامین شود.سالمی بیان 
فرودگاهی  معاون عملیات  بر دستور  بنا  کرد: 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، هم 
اکنون مطالعات پروژه مذکور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مدت عملیات احداث توسعه 

است  شده  پیش بینی  ماه   18 حدود  ترمینال 
افزود: با این اقدام حدود 3 هزار و 500 متر مربع 
به فضای ترمینالی موجود افزوده خواهد شد.

توسعه صنعت حمل و نقل هوایی
در استان نیازمند نگاه ویژه
مسئوالن استانی و کشوری

زیاد  فاصله  به  عنایت  با  کرد:  تاکید  وی 
اقتصادی،  مراکز  از  جنوبی  خراسان  استان 
به  باید  کشور،  فرهنگی  و  سیاسی  تجاری، 
توسعه فرودگاه و صنعت حمل و نقل هوایی 
سرمایه  حضور  چراکه  شود  ویژه ای  نگاه 
مقامات  خصوصی،  بخش  فعاالن  گذاران، 
تنها  غیره  و  فرهنگی  سیاسی،  مسئوالن  و 
در صورت وجود زیرساخت های الزم در این 

حوزه میسر خواهد بود

ایجاد پارکینگ به ظرفیت 
۳ هزار خودرو در فرودگاه بیرجند

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی همچنین 
از ایجاد پارکینگ های خودرویی برای 3 هزار 
استفاده  گفت:  و  داد  خبر  خودرو  پارک  جای 
چند منظوره از ترمینال فرودگاه نیز نیازمند کار 
بزرگی  کار  پرسنل  به همت  که  بود  جهادی 
انجام شد که ترمینال از حالت داخلی به خارجی 
و بلعکس تغییر می یافت تا استانداردهای مرز 

هوایی، بهداشت، قرنطینه و غیره رعایت شود.

دستگاه های استان در افق ۲5 ساله برنامه های خود را تهیه کنند

تعیین تکلیف مسکن فرهنگیان بر سر دوراهی »آب و برق«
حسینی- سال ها از زمان ساخت واحدهای 
بلوار شهید  تعاونی فرهنگیان در حد فاصل 
 ، تا شهید صیاد شیرازی می گذرد  ناصری 
ولی هنوز هیچ کدام از این واحدها تحویل 
نبود  علت  ترین  اصلی  است.  نشده  داده 
نبودن  وصل  به خصوص  زیربنایی  خدمات 
همین  که  باشد  می  شهری  آب  شبکه  به 
به  را  مردم  اعتراضات  از  موجی  موضوع 
همراه داشته است و درخواست های مکرری 
را به روزنامه آوا ارسال کرده اند. در همین 
شرکت  عامل  مدیر  مقدم  هاشمی  راستا، 
آب و فاضالب شهری، در گفتگو  با آوا، با 

بیان این که راه و شهرسازی در حد فاصل 
محدوده بلوار صیاد شیرازی تا شهید ناصری، 
و  معماری  عالی  شورای  مصوب  طرح  باید 
شهرسازی کشور با اصالحاتی مانند گذربند، 
اجرا  را  اشغال  و  تراکم  سطح  ها،  کاربری 
برای  را  طرح  آن،  از  پس  داد:  ادامه  کند، 
اجرای آب و فاضالب باید به ما بدهند، اما 
تاکنون اطالعات کاملی از جزییات در اختیار 
نیاز است بر  اند. به گفته وی  ما قرار نداده 
اساس مکاتبات، جزئیات دقیق فنی در اختیار 
آب  پروژه  بتوان  تا  بگیرد  قرار  سازمان  این 
رسانی را انجام داد. هاشمی مقدم، با اشاره 

به این که فرمانداری و حوزه فنی استانداری 
نیز  متعهد شدند 300 میلیون تومان اعتبار 
برای مطالعات فاز اول طرح شبکه در اختیار 
 شرکت آب و فاضالب قرار دهند، اضافه کرد: 
این تعهد در 3 ماه قبل داده شد ولی تاکنون 

هیچ تخصیصی انجام نشده است.
و  نقطه  این  در  را  اصلی  مشکل  وی 
ابتدا  که  کرد  عنوان  گونه  این  مهرشهر، 
سازند،  می  و  کنند  می  واگذار  را  زمین 
می  رسان  خدمت  های  دستگاه  از  سپس 
های  دستگاه  گونه  این  کنند!  کار  خواهند 
 خدماتی در عمل انجام شده قرار می گیرند!

طرح با جزییات ارسال شده است
در پی این اظهارات با داعی رئیس اداره برنامه 
ریزی تجهیز منابع و اقتصاد مسکن اداره کل 
راه و شهرسازی گفتگو کردیم که در این باره 
بیان کرد: موضوعی که شرکت آب و فاضالب 
مطرح کرده صحت ندارد. وی با اشاره به این 
که در سال 84 طرح مصوب شده این منطقه 
با جزییات  از وزات دریافت و همان زمان  را 
کردیم،  ارسال  فاضالب  و  آب  شرکت  برای 
ادامه داد: گواه این سخن، پروانه هایی است که 
شهرداری برای ساخت و ساز داده است و بدون 
مصوبه این اتفاق نمی افتاد. داعی اضافه کرد: 

گواه دوم این حرف، برق رسانی انجام شده تا 
سرپروژه توسط شرکت برق که زیر مجموعه 
وزارت نیرو نیز می باشد، انجام شده است.وی 
می پرسد چگونه است که این شرکت با طرح 
و  آب  ولی  داده  انجام  را  خود  پروژه  مصوب 
فاضالب شهری هنوز کاری انجام نداده است. 
به گفته وی دو ماه پیش در جلسه ای ، شرکت 
آب و فاضالب تقاضای طرح بازنگری شده را 
نیازی به ارسال این  با وجود این که  داشت، 
بازنگری ها نبود، باز هم طرح را به همراه نامه 

رسمی برایشان ارسال کردیم.
)Ava.news13@gmail.com(
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 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند:
غائِن َّها تَذَهُب بِالضَّ ُّوا، تَهاُدوا فإن تَهاَدوا تَحاب

به یكدیگر هدیه دهید، تا نسبت به همدیگر با محبت شوید. به یكدیگر 
هدیه دهید؛ زیرا هدیه کینه  ها را می  برد.

)کافی : ج5 ، ص144 ، ح14(

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند خبر داد:

ارائه خدمات درمانی با هزینه کم و کیفیت باال در منازل
عکس : کاربر

حسینی- مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، در نشست 
خبری پیرامون مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل ، عنوان کرد: در سال های گذشته 
ارائه خدمات پرستاری در منزل به صورت پراکنده و بدون تعرفه مشخصی انجام می گرفت. 
غالمرضا ارجمندی با اشاره به این که یک سال است این شرکت ها را معرفی کردیم، ادامه 
داد: در زمان حاضر 5 شرکت برای ارائه خدمات مشاوره و مراقبت های پرستاری در استان 

فعال هستند که با مجوز و نیروهای تحصیل کرده به مردم خدمت می کنند.
وی با تاکید بر این که هدف از این نشست اطالع رسانی به مردم استان است، اضافه کرد: 
این استان ظرفیت ایجاد 15 مرکز ارائه خدمات مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل 
را دارد. مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی با اعتقاد بر این که اگر این طرح نهادینه شود 
بسیاری از تخت های بیمارستان ها خالی خواهد شد، افزود: همچنین از انتقال عفونت های 

بیمارستانی به بیمار کاسته و هزینه های درمان بیمار و بیمه نیز کم می شود.
 ارجمندی از انتقال بخش قلب، CCU، آنژیوگرافی و اکو از بیمارستان ولی عصر )عج( به 
بیمارستان رازی خبر داد و خاطرنشان کرد: هم استانی ها از این به بعد برای درمان بیماری 

های قلبی و عروقی به بیمارستان رازی بیرجند مراجعه کنند.
 مهم ترین مزیت این طرح باالبردن سطح کیفیت مراقبت هاست

فرج زاده مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیز با اشاره به این که خیلی مواقع 
نیازی به انتقال بیمار به بیمارستان نیست، اضافه کرد: با یک تماس پرستار و حتی پزشک 
متخصص در منزل برای درمان فرد حضور پیدا می کند. وی مهم ترین مزیت این طرح را 
باالبردن سطح کیفیت مراقبت ها و خدمت رسانی دانست و افزود: نمی توان منکر کمبود 
نیرو در بیمارستان ها شد، ولی با این طرح، اگر تعداد بیمار کمتر شود، پرستار می تواند 
بهتر به بیماران بخش رسیدگی کند. به گفته وی ، بخش عفونی و داخلی همیشه با کمبود 
تخت مواجه بوده است، به گونه ای که حتی بیماران به سایر بخش ها منتقل می شوند، 

ولی با اجرای طرح مراقبت در منزل این مشکل نیز مرتفع می شود.
ارائه خدمات مشاوره ای به سالمندان و بیماران مزمن

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مسئله مهم دیگر را افزایش تعداد سالمندان، 
بیماری مزمن  ) صعب العالج ، سرطان ، بیماری های خاص و ...( و نیاز آنان به مراقبت، دانست 
 و بیان کرد: با این طرح حتی خدمات مشاوره ای و تغذیه برای سالمندان نیز ارائه می شود.

 فرج زاده، همچنین ادامه داد: این طرح مجموعه ای از خدمات مراقبتی از پیشگیری تا 
توانبخشی و از مراقبت های اولیه تا خدمات پرستاری تخصصی و ویژه که قابل ارائه در 

منزل و جامعه هستند ، می باشد. 
وی نحوه ارائه این خدمات را به صورت های موردی ، شیفتی یا ساعتی طبق شرح وظایف 
رده های مختلف پرستاری اعالم کرد و افزود: هدف کلی تأمین، حفظ و ارتقای سالمت 
مددجویان و بیماران به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارائه مراقبت های پرستاری 
 مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه های مراقبتی - مشاوره ای، آموزشی، درمانی، توانبخشی است.

نظارت، کنترل و پیشگیری از حضور افراد فاقد صالحیت
مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی با بیان این که مهم ترین ویژگی این طرح، ایجاد 

آرامش روانی در محیط خانواده هاست، خاطرنشان کرد: پس از ترخیص فرد از بیمارستان، 
تداوم و پیگیری مراقبت های پرستاری مددجویان با هماهنگی پزشک معالج بیمارستان 

در منزل ادامه خواهد داشت. 
فرج زاده با تاکید بر این که نظارت، کنترل و پیشگیری از حضور افراد فاقد صالحیت در 
این موسسات توسط واحد درمان دانشگاه انجام می شود، بیان کرد: هر 3 ماه گزارشی از 

عملکرد این شرکت ها به معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان ارسال می شود.
وی به وظایف و اختیارات مراکز مشاوره و مراقبت پرستاری در منزل اشاره کرد و افزود: 
آموزش و خودمراقبتی در زمینه مراقبت های پرستاری به فرد، خانواده و مددجو، انجام 
 روش های مراقبتی مجاز، همکاری با مراکز و موسسات بهداشتی درمانی برای افزایش 
بهره وری این مراکز و تأمین بخشی از مراقبت ها به بیماران در قالب خرید خدمات در محل 

مراکز درمانی به صورت شیفتی یا پاره وقت از جمله این وظایف است.
به گفته وی، فردی که تقاضای راه اندازی موسسه مراقبت در منزل را دارد باید واجد شرایط 
باشد، اضافه کرد: اگر شخصیت حقیقی باشد باید دارای مدرک کارشناسی پرستاری با 
حداقل پنج سال سابقه کار بالینی یا مدرک کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری با دو سال 

سابقه کار بالینی باشد. مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همچنین خاطرنشان کرد: 
اگر شخصیت حقوقی باشد، مانند شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و یا سایر 
شرکت ها و موسسات، دارای صالحیت و شناسنامه ملی بوده و باید حداقل دوسوم اعضای 
موسس از پرستاران دارای شرایط مذکور باشند. فرج زاده همچنین به وجود پزشک در کادر 
 این مراکز اشاره کرد و ادامه داد: تمام مراکز موظف به معرفی حداقل یک پزشک عمومی 

به عنوان همکار که در تمام ساعات فعالیت مرکز در دسترس است، می باشند.
وی روش های پذیرش بیماران را به سه صورت ارجاع از موسسه درمانی، ارجاع از مطب 
پزشک طرف قرارداد و یا مراجعه مستقیم اعالم و عنوان کرد: مرکز موظف است در مورد 
درخواست بیمار یا وابستگان او برای انجام خدمات پرستاری در منزل ، قراردادی را که 
حیطه عملیات مراقبتی و تعرفه و بهای خدمات را مشخص می کند تنظیم و به امضای 

طرفین برساند.
221 ویزیت پزشک عمومی و متخصص فقط در سه ماه و در یک مرکز

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی با بیان این که تاکنون به علت تحت پوشش بیمه 
 نبودن این طرح، ارجاعی از طرف مراکز درمانی نداشتیم، اضافه کرد: امیدواریم هر چه سریع تر

این طرح تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا از هزینه های آن برای بیماران کاسته شود.
 فرج زاده با ارائه آماری از عملکرد 3 ماهه فقط یکی از مراکز داخل استان، یادآور شد: 
در این مدت، 68 مورد ویزیت پزشک متخصص، 153 ویزیت پزشک عمومی، 870 تزریق 
عضالنی، 965 وصل سرم، 48 پانسمان زخم بستر، 36 پانسمان زخم پای دیابتی، 475 
 تعویض پانسمان، 86 مورد خون گیری، 78 مورد کشیدن بخیه، 440 مشاوره تلفنی،
 85 مشاوره حضوری و 112 اجاره تجیهزات انجام شده است. به گفته وی این تعداد 

نشان دهنده اعتماد مردم استان به خدمات مراکز مراقبت در منزل است.
مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خدمات قابل ارائه توسط این مراکز 

را اعالم کرد: 
* ویزیت در منزل 

* ارائه خدمات فیزیوتراپي، کار درماني و توانبخشي در منزل با دستور پزشک 
* نگهداري بیماران ناتوان و نیازمند خدمات پرستاري در منزل با نظارت پزشک

* تزریقات و پانسمان در منزل با دستور پزشک 
* انجام نمونه گیري خون و ادرار با دستور پزشک برای انواع آزمایشات - انجام اقدامات 

تشخیصي اولیه مثل )رادیوگرافي پرتابل، گرفتن نوار قلب و ...( با دستور پزشک 
 *  انجام اقدامات اولیه درماني مثل ) احیای قلبی ریوی- سونداژ - شستشوي معده و اتل گیري(

زیر نظر و دستور پزشک 
*تهیه داروي تجویز شده توسط پزشک و ارائه به بیمار 

* ویزیت اولیه بیمار در منزل و درصورت نیاز به ارائه خدمات در مراکز درماني مجهز، انتقال 
بیمار به درمانگاه و یا بیمارستان طرف قرار داد با مرکز

الزم به ذکر است، اطالعات تکمیلی درباره این مراکز و تعرفه خدمات در سایت معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درج شده است.

جناب آقای دکتر حاج سید مرتضی وجدان
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روزافزون تان را خواهانم.

حسیـن رضـائی 

جناب آقای دکتر حاج سید مرتضی وجدان
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

تبریک عرض می نماییم و از خداوند منان توفیقات هر چه بیشتر شما را خواهانیم.
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