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سرمقاله

دین شهروندی
 خود را ادا کنیم

* دکتر اسماعیل هداوندی

مدیران  طرف  از  معموال  که  انتقاداتی  از  یکی 
دستگاه های اجرایی در استان نسبت به دانشگاه 
مطرح می شود، عدم جهت گیری مناسب دانشگاه 
میان  فاصله  و  استان  کنونی  معضالت  زمینه  در 
پژوهش ها و مشکالت می باشد. اگر فرض کنیم 
چنین گزاره ای درست است، باید در مورد چرایی 
بوجود آمدن چنین فاصله ای اندیشید. چند هفته 

پیش بود که با تالش ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

فقط چوب انتقادات را
بر سر بانک ها نزنید 

معاون مدیریت شعب بانک ملی استان با اشاره به 
خبر دیروز روزنامه آوا در مورد سختگیری بانک ها 
گفت: گاهی موضوع بانک ها به طورعام مطرح می 
شود. زرنگ با اشاره به اینکه یک طرفه به قاضی 
نرویم، تاکید کرد: قانونی که اجرا می شود قوانین 
مصوب مجلس و بانک مرکزی است. اینکه بعضی 
از همکاران ما هم سلیقه ای عمل می کنند را هم 

منکر نمی شویم اما  ... مشروح در صفحه ۷

بیرجند  ؛ منطقه نشاط ممنوع!
صفحه ۳

عکس : احسان توال

استان سپید پوش   شد

برف  شادی
صفحه ۷

سیرصعودی 
قیمت پیاز

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست   
نحوه  بر  مدیریت  بر ضرورت  تاکید  با  استانداری 
توزیع میوه شب عید گفت: کمیسیون تنظیم بازار 

از افزایش قیمت ها جلوگیری ... مشروح در صفحه ۷

نماینده ولی فقیه در استان :

برای ایجاد اشتغال
و گرفتن تسهیالت باید 

از هفت خان گذشت
صفحه ۷

وقت ، سرمایه و 
اعتماد سرمایه گذار 

قربانی ناهماهنگی  ها
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به تشکیل 
با  برای کنترل و رفع رکود ساختمانی  ای  کمیته 
سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت : معتقدم 
ما  دغدغه  اوقات  برخی  و  نیست  پول  چیز  همه 
بروکراسی ها و برنامه ریزی های غلط دستگاه ها 
است. وی افزود : اگر استعالمی زیر 20 روز پاسخ 
داده نشود، مثبت تلقی می شود ولی استعالمی که 

برای یک سرمایه گذاری 6 ماه ... مشروح در صفحه ۷

جناب آقای دکتر محمود گنجی فرد
مصیبت درگذشت والده مکرمه تان

 روانشاد حاجیه فاطمه توسلی 
را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تسلیت عرض می نماییم 

علو درجات برای آن عزیز از دست رفته و بقای سالمت 
و توفیق بازماندگان محترم را از خداوند منان مسئلت داریم.

دکتر امیر صابرتنها و دکتر سمانه کوزه گران

جناب آقای دکتر محمود گنجی فرد
فقدان مادر بزرگوارتان 

شادروان حاجیه فاطمه توسلی
 را تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه 

رحمت و غفران واسعه الهی و برای جناب عالی و خاندان محترم 
صبر و سالمتی مسئلت می نماییم. 

متخصصین گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان حاج مهدی اعتصامی
جلسه یادبودی روز چهارشنبه 96/11/11 از ساعت 15 الی 16

 در محل مسجد باقرالعلوم )ع( واقع در خیابان مدرس، خیابان 
شهید فالحی برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب شادی 

روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان می باشد. 
خانواده های اعتصامی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس رمضان احمدی   مدیریت محترم شرکت مهندسین مشاور پردیس محاسب
با نهایت تاثر درگذشت مادر خانم گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 
از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای جناب عالی و دیگر سوگواران 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. ضمنا به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت 

حاجیه خانم شهربانو درویشی
  امروز سه شنبه 1396/11/10 از ساعت 14/30 الی 15/30 در محل مسجد مرتضوی برگزار می شود.

هیئت مدیره و پرسنل شرکت سیالن پاس آریا

حـراج بزرگ 
گالری سـاعت کاندینـو 

آدرس: بین مدرس 5 و 7

تا 40 درصد 
تخفیــف

  7 الی 21 
بـهمـن 

سرکار خانم مهندس خواجوی 
انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت 

مدیرکل دفتر  روستایی و شوراهای استانداری
 تبریک عرض نموده، امید است چون گذشته شاهد درخشش شما در خدمت رسانی

 به محروم ترین اقشار جامعه باشیم.

شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

جناب آقای سید محمود حسینی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 که موید درایت، توانمندی و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده و موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مدیرعامل، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی 
مدیرعامل جامعه متخصصان کنترل کیفیت

جناب آقای سید محمود حسینی
انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت 

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از خداوند متعال توفیق و پیشرفت روز افزون تان را مسئلت داریم.
شرکت سازه های فلزی طاق بیست- صباغ

جناب آقای مهندس محمد سنجری
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

ضمن سپاس از زحمات بی شائبه و خالصانه جناب عالی، این انتصاب شایسته را که حاکی از لیاقت، مدیریت 
و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم. 

جناب آقای غالمرضا اشرفی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
که موید درایت و توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

شرکت سازه های فلزی طاق بیست- صباغ

)هوالباقی(
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومـه حاجیـه فاطمـه توسلـی
 )مادر شهید محمدرضا گنجی فرد وهمسر مرحوم حاج غالمرضا گنجی فرد(

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین امروز سه شنبه 96/11/10 ساعت 15 
از محل غسالخانه برگزار می شود. ضمنا به مناسبت سومین روز درگذشت آن مرحومه 

جلسه ترحیمی روز پنجشنبه 96/11/12 از ساعت 15/15 الی 16/15 در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( منعقد می گردد، تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های گنجی فرد و سایر بستگان

13 سال که هیچ، قرن ها هم بگذرد 
یادت پروین جان همه ی فاصله ها را بدرد، 

در تک تک اجزای تن مان می مانی 
جز آن که ما را مرگ به یغما ببرد.

خانواده های: سلیمی خراشاد و چنگیزیان

فراخوان عمومی 96/2
دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع / شرکت های کشاورزی 

گلخانه ای            شرح در صفحه 2

جناب آقای مهندس رمضان احمدی   مدیریت محترم شرکت مهندسین مشاور پردیس محاسب
با نهایت تاثر درگذشت مادر خانم گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 
از درگاه خداوند متعال غفران الهی برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی بازماندگان را مسئلت می نماییم 

ضمنا به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت 

حاجیه خانم شهربانو درویشی
 امروز سه شنبه 1396/11/10  از ساعت 14/30 الی 15/30 در محل مسجد  مرتضوی برگزار می شود.

هیئت مدیره و پرسنل مهندسین مشاور پردیس محاسب بیرجند

واحد اجرائیات شعبه 2 تأمین اجتماعی بیرجند به استناد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون 
تامین اجتماعی مصوب 1355 در نظر دارد: یک واحد ساختمان متعلق به شرکت میناکان 

با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
1- ششدانگ واحد مسکونی فوق به مساحت عرصه 587 مترمربع و اعیان 650 مترمربع در دو طبقه، سن 
بنا حدود20 سال با کاربری مسکونی، دارای 3 انشعاب برق، 4 انشعاب گاز و2 انشعاب آب متعلق به شرکت 
میناکان به نشانی خیابان شهدا- شهدا 1- پالک 57 با قیمت پایه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 

به قیمت کل 6/400/000/000 ریال 
2- ملک در اجاره یا رهن نمی باشد و به همین صورت واگذار می گردد.

3- متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ 1396/12/10 به واحد 
اجرائیات شعبه 2 بیرجند به نشانی بلوار سجاد- سجاد 8- پالک 39 تحویل نمایند. به پیشنهاداتی که بعد از 

موعد مقرر رسیده یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- مزایده رأس ساعت 9 صبح روز شنبه 1396/12/12 در محل شعبه 2 سازمان تامین اجتماعی 
بیرجند به نشانی: بلوار سجاد - سجاد 8 - پالک 39 برگزار می گردد و رأس ساعت 11 صبح همان روز 

خاتمه می یابد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت ها آزاد می باشد.
5- متقاضی که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد برنده مزایده شناخته خواهد شد.

6- برنده مزایده در روز مزایده می بایست کل مبلغ مورد مزایده را نقدا یا توسط چک بانکی )رمزدار( تضمینی 
یا بین بانکی در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز 
مورد مزایده به نفرات بعدی واجد شرایط فروخته خواهد شد. ضمنا بدهکار نیز می تواند خود در مزایده 

شرکت نماید.
7- مباشرین فروش،کارمندان سازمان تامین اجتماعی، ارزیاب دادگستری، نمایندگان دادسرا و یا نیروی 

انتظامی حق شرکت در مزایده را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ندارند.
8- کلیه هزینه های مربوط شامل آگهی مزایده، نقل و انتقال، حق حراج و بدهی های مربوط به آب، برق، 

تلفن، گاز، مالیات، عوارض شهرداری و... به عهده برنده مزایده خواهد بود.
9- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با هماهنگی واحد اجرائیات شعبه 2 بیرجند از ملک مورد مزایده تا 
روز پنجشنبه مورخ 1396/12/10 بازدید نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32433945 

و 32433946 )آقای گلناری( تماس حاصل فرمایند.

واحد اجرائیات سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 بیرجند

شماره شناسه: 130605آگهـی مزایـده )نوبت دوم(   

جهت  دوساله(.  )پاجوش  عناب  نهال  اصله  تا 5000   1000 خرید  مناقصه 
کسب اطالعات بیشتر به وب سایت www.iaubir.ac.ir مراجعه و یا 

با شماره 32345563 تماس حاصل فرمایید.
حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی

مناقصه خرید کود دامی )گاوی - مرغی( به میزان 600 تن جهت مزارع 
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند. جهت کسب اطالعات بیشتر به 
وب سایت www.iaubir.ac.ir مراجعه و یا با شماره 32345563 تماس 

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمیحاصل فرمایید. 

مناقصه عملیات حفر کانال و 4500 چاله کاشت نهال در سطح 9 هکتار مزارع 
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند. جهت کسب اطالعات بیشتر به 
وب سایت www.iaubir.ac.ir  مراجعه و یا با شماره 32345563 تماس 

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمیحاصل فرمایید.
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برنج خارجی ۶ درصد گران شد/ ثبات قیمت برنج ایرانی

براساس گزارش مرکز آمار در گروه نان و غالت متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی )هاشمی( درجه یک در دی ماه سال جاری 
134309 ریال بوده است که با توجه به این اطالع در آذر ماه )134426 ریال( تغییر محسوسی نداشته است. درماه مذکور متوسط قیمت 

یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک 62384 ریال بوده است که نسبت به ماه قبل )58860 ریال(، 5.99 درصد افزایش داشته است.

سرمقاله

دین شهروندی
 خود را ادا کنیم
*دکتر اسماعیل هداوندی

) ادامه سرمقاله  از صفحه 1 ( تا نشست مربوط به وضع 

درختان پادگان که  منجر به باز شدن در محدوده 
فضای  برای  که  ای  جلسه  تا  سابق شد  پادگان 
سبز شهر در بیرجند گرفته شد و مستقیما برای 
پیگیری آن از سوی مسئوالن مربوطه دستوراتی 
است  داده  نشان  میان تجربه  این  در  صادر شد. 
که جلساتی که با حضور موثر وجدی مدیران برپا 
شده  بسیار ثمربخش بوده ودر نقطه مقابل  بی 
های  دغدغه  نگرفتن  وجدی  مسئوالن  توجهی 
مردم که رسانه به نمایندگی از شهروندان ان را 
در قالب جلسات رودر رومطرح می کند از عوامل 
ازواقعیتهای  مدیران  از  بسیاری  اطالعی  بی 
اعتمادی  بی  باعث  متاسفانه  که  است  جامعه 
از  بسیاری  ماندن  وناکام  مسئوالن  به  مردم 
بی  عینی   .نمود  شود   می  عمل  در  ها  برنامه 
می  را  مردم  های  خواسته  به  مسئوالن  اعتنایی 
موضوع  به  انان  وتوجه  استقبال  میزان  از  شود 
نشاط اجتماعی در شهر بیرجند که موضوع جلسه 
هفته گذشته روزنامه آوا بود دریافت . از بین 18 
ازنیمی  یعنی کمتر  نفر   7  ، مسئول وکارشناس 
از مدعوین دراین جلسه حاضر شدند و مابقی به 
هر دلیلی غایب  بودند. که ما ان را فرار از پاسخ 
تلقی می کنیم  از ان رو  که جانشینی نیز به جای 
برخی مدیران غایب در کار نبود  .مشکل بعدی 
مسئوالن  برخی  نیافتن  حضور  از  مراتب  به  که 
در جلسه مهم تر است،سطح واختیارات  افرادی 
است که به جلسه حضور می آیند افرادی که یا 
الزم  اختیارات  فاقد  یا  و  ندارند  کافی  اطالعات 
و  مسئله  حل  و  سواالت  به  پاسخگویی  برای 

مشکل  هستند. 
برآیند این رویکرد نیز این است که  نه رسانه می 
تواند به وظیفه خود که همان پیگیری مطالبات 
مردم است جامه عمل بپوشاند و نه مردم پاسخ 
سواالت خود را از مسئوالن مربوطه دریافت  می 
کنند.قدر مسلم هدف ازبرگزاری نشست هایی از 
این دست   پیگیری مطالبات مردم است ونه دید 
یا  حضور مسئوالن  وبازدید پس غیبت مدیران 
نکرده  مشکل  حل  به  کمکی  هیچ  تنها  نه  جز، 
به سازمان  نسبت  نارضایتی عمومی  باعث  بلکه 
آن  به  اعتمادی  بی  مهمتر  آن  از  و  مربوطه 
مسئول می شود.بدیهی است زمانی که مسئوالن 
شاخص در نشست ها  حضور می یابند،هم روند 
) ادامه سرمقاله در ستون مقابل (  .  .  .  . حل مسئله بهتر 

) ادامه سرمقاله ( پیگیری و هم بازخوردها ی فراوان 

و اثرگذاری بیشتری را شاهد هستیم.درپایان باید 
به  و  را درک  رسانه  اهمیت  اگر مسئوالن  گفت 
جایگاه ویژه آن در جامعه امروزی توجه کنند،ما 
هم ما به عنوان صدای مردم می توانیم به  خوبی  
به وظیفه خود عمل کنیم و هم مسئوالن رضایت 
مردم را نسبت به سازمان خودجلب خواهند کرد 
و به وظیفه خود که همان پاسخگویی به مردم 
شایسته  پس  پوشاند.  خواهند  عمل  جامه  است 
رسانه  ن  مخاطبا  استان  محترم  مدیران  است 
به  احترام  نهایت  در  این   که  بگیرند  جدی  را 

خودشان است .

 
تاثیر ورود بانک مرکزی

 به بازار »سکه«

پایگاه اطالع رسانی دولت- با افزایش قیمت سکه 
تعدیل  برای  مرکزی  بانک  گذشته  ماه های  در 
قیمت ها اقدام به حراج سکه در بانک کارگشایی 
کاهش  از  مانع  سفته بازان  ابتدا  در  اگرچه  و  کرد 
نشان  بررسی ها  وجود  این  با  شدند،  قیمت ها 
می دهد استمرار این اقدام بانک مرکزی باعث شد 
تا بازار سکه و طال روزهای آرامی داشته باشد و 
هم اکنون به گفته رئیس کل بانک مرکزی حباب 

سکه از بین رفته است.

مخالفت مجدد کمیسیون تلفیق با 
افزایش قیمت بنزین

جلسه  تشریح  در  نژاد  یوسف  اصغر  علی 
این  در  گفت:  تلفیق،  کمیسیون  روزدوشنبه 
مصوب  بودجه  تلفیق  کمیسیون  اعضای  جلسه 
پاداش  برای  تومان،  میلیارد  5هزار  که  کردند 
پرورش  و  آموزش  بازنشستگان  خدمت  پایان 
بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  همچنین  و 
فرهنگی اختصاص یابد.وی به مصوبه دیگر امروز 
این  این کمیسیون اشاره کرد و گفت:در  اعضای 
افزایش  برای  پیشنهاداتی  اینکه  علی رغم  جلسه 
نهایت  در  اما  شد  مطرح  انرژی  حامل های  نرخ 
اعضای  موافقت  مورد  بررسی  از  بعد  پیشنهادات 
کمیسیون قرار نگرفت و اعضای کمیسیون بودجه 
با افزایش قیمت حامل های انرژی موافقت نکردند.

یوسف نژاد تصریح کرد:بعد از بررسی ها و اصالحات 
انجام شده گزارش کمیسیون تلفیق بودجه امروز به 

هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

۲۰ علت مخالفت نمایندگان با کلیات بودجه

رئیس اتاق اصناف: قانون مالیات برارزش افزوده متوقف شد

ایسنا- در طول تاریخ مجلس لوایح زیادی بوده که کلیاتش 
در صحن علنی مجلس مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفته 
اما 120 رای مخالف مجلس به کلیات الیحه بودجه 97 که 
مهم ترین سند مالی ساالنه دولت به شمار می رود اتفاق نادری 

بود که نشان از حساسیت مجلس نسبت به شرایط اقتصادی 
جامعه و دولت دارد.در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس برای 
بررسی کلیات بودجه، محمدحسین فرهنگی، جالل میرزایی، 
سیدمحمد جواد ابطحی، بهروز بنیادی، علیرضا سلیمی، زهرا 
سعیدی، حمیدرضا فوالدگر، علی اکبر کریمی، محمد حسین 
حسین زاده بحرینی و نادر قاضی پور به عنوان مخالفان کلیات 
پشت تریبون مجلس قرار گرفتند و نکاتی را به عنوان نقاط 
ضعف بودجه 97 مورد اشاره قرار دادند که مهم ترین آنها در 

زیر آمده است:
1.گسترش استفاده از اوراق مشارکت)194هزار میلیارد تومان( و 

سوق دادن آن به سمت بودجه های جاری

2.کاهش 19هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی و قطع یارانه 
بیش از 30 میلیون نفر
3.افزایش بودجه جاری

4.کاهش 17 درصدی بودجه های عمرانی
5. عدم افزایش قیمت حامل های انرژی

6. مغایرت بودجه 97با اسناد باالدستی به ویژه برنامه ششم توسعه
7. افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی

8. افزایش 60درصدی حجم بودجه
9. عدم توجه به کاهش حجم دولت و متورم تر شدن آن

10. عدم توجه به حل مشکل صندوق هایی از جمله تامین 
اجتماعی و بازنشستگی

11. تعیین سقف افزایش حقوق برای اعضای هیئت علمی و قضات
12. کمبود منابع طرح تحول سالمت

13. استانی شدن آموزش و پرورش و بنیاد شهید
14.بی توجهی به معوقات بازنشستگان و فرهنگیان
15.هزینه های باالی شرکت های دولتی های زیان ده

16.تعیین قیمت نفت بشکه ای 55 دالر
17.حجم مالیات 111 هزار میلیارد تومانی

18.عدم توجه به صادرات غیرنفتی
19.وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفتی

20. بی توجهی به همسان سازی حقوق کارکنان کشوری 
و لشکری

ایسنا - علی فاضلی رئیس اتاق اصناف با اشاره به اینکه 
قانون مالیات بر ارزش افزوده باید برای یک دوره پنج ساله 
به طور آزمایشی اجرا می شد اکنون چهار سال از آن پنج 
سال هم گذشته است اما هنوز سازمان نیافته است، گفت: 
این قانون داد همه را در آورده و درصورتیکه که داد بنگاه ها 
این  بازار  بد  را درآورده و سوال است که چرا در وضعیت 
قانون را حذف نمی کنیم!؟ آیا ما باید این را سازمان دهیم!؟

وی با بیان اینکه هیچ جای دنیا روی مواد غذایی مالیات 
بر ارزش افزوده گرفته نمی شود. گفت: موضوع مالیات بر 
و  داد می زنم  نیست، من همش  افزوده دست من  ارزش 
پل ارتباطی بین خودم و بنگاه ها را طوری تاسیس کردم 
و طوری حرکت کردم که دولت زیاد آسیب نبیند اما با من 
هماهنگ عمل نمی کنند.به گفته رییس اتاق اصناف، در 
تنها  مالیات مشاغل مشکالت خیلی کم است و  بخش 

جایی که اصناف مشکل دارند مالیات بر ارزش افزوده است. 
در این میان امید بود تا آبان امسال اصالحیه در مجلس 
مرتبه  یک  اما  می امد  علنی  صحن  به  و  می شد  تمام 
موضوع  این  و  شدیم  مواجه  فوق العاده  دستورالعمل های 
فعال از دستور کار خارج شده است.این مقام مسئول درباره 
فضای  در  فعالیت  و  نوین  کارهای  و  کسب  شکل گیری 
مجازی اظهار کرد: این روند آغاز شده و دنیا به این سمت 

رفته و ما نمی توانیم بگوییم اجازه نمی دهیم و چنین چیزی 
میسر نیست. لذا این قالب شکل گرفته و اکنون اتحادیه 
کشوری فضای مجازی داریم و تمام کسانی که در فضای 
سازماندهی  اتحادیه  یک  قالب  در  می کنند  کار  مجازی 
شده اند و مستقیما زیر نظر اتاق اصناف هستند.وی افزود: 
دراین زمینه باید اتاق اصناف، پلیس فتا و دبیرخانه هیات 

عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور نظارت کنند.

قانون مالیات برارزش افزوده متوقف شد

به گفته رییس اتاق اصناف، در بخش مالیات مشاغل مشکالت خیلی 
کم است و تنها جایی که اصناف مشکل دارند مالیات بر ارزش افزوده 
است. در این میان امید بود تا آبان امسال اصالحیه در مجلس تمام 
دستورالعمل های  مرتبه  یک  اما  می امد  علنی  صحن  به  و  می شد 
فوق العاده مواجه شدیم و این موضوع فعال از دستور کار خارج شده است.

این مقام مسئول درباره شکل گیری کسب و کارهای نوین و فعالیت در 
فضای مجازی اظهار کرد: این روند آغاز شده و دنیا به این سمت رفته و 
ما نمی توانیم بگوییم اجازه نمی دهیم و چنین چیزی میسر نیست. لذا 
این قالب شکل گرفته و اکنون اتحادیه کشوری فضای مجازی داریم و 
تمام کسانی که در فضای مجازی کار می کنند در قالب یک اتحادیه 

سازماندهی شده اند و مستقیما زیر نظر اتاق اصناف هستند.

جزئیات پرداخت مابقی سود سهام عدالت

در  رئیس کل سازمان خصوصی سازی  ، مشاور  ایلنا- جعفر سبحانی 
خصوص دریافت سود سهام عدالت مشمولین اظهار داشت: اولین مرحله از 
سود سهام عدالت در نوزدهم دی ماه با دستور مستقیم رئیس جمهور  واریز 
شد.وی با بیان اینکه همه ساز و کارها و برنامه نرم افزاری برای پرداخت 
سود آماده بود، گفت: حدود یک سوم سود سهام عدالت برای 33.5 میلیون 
نفر از مشمولین درمرحله اول واریز شد که برای سه گروه از افراد که شامل 
جامعه مددجویان کمیته امداد ، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و 
همچنین مشموالنی که آورده خود را تا سقف یک میلیون تومان پر کرده 
بودند طی ماه های آینده سود کامل پرداخت خواهد شد. وی افزود: با توجه 
به آنکه برخی از شرکت ها مانند هلدینگ خلیج فارس در سال آینده سود 
خود را پرداخت می کنند سود آنها حدود 750 میلیارد تومان برآورد می شود.

بررسی الیحه آزادسازی 
سهام عدالت پس از بودجه ۹۷

این که سود  به  با اشاره  اقتصادی مجلس  تسنیم- رئیس کمیسیون 
تقسیمی مجامع شرکت های سهام عدالت در سال 96 حدود 4 هزار میلیارد 
تومان است گفت: توزیع این مقدار سود میان 50 میلیون سهامدار عدالت 
برابر با ماهی 3 تا 5 هزار تومان است. بر این اساس سهام عدالت چگونه 
می تواند قدرت خرید مردم را باال ببرد. ضمن این که بهتر بود شرایطی را 
فراهم  آوردیم تا سود سهام شرکت های سهام عدالت در دل این شرکتها باقی 
می ماند و صرف سرمایه گذاری می شد.وی همچنین در خصوص الیحه 
آزادسازی سهام عدالت اذعان داشت: این روزها مجلس مشغول الیحه بودجه 
سال آینده است، بر این اساس به محض پایان امور مربوط به بودجه، به 

بررسی الیحه آزادسازی سهام عدالت خواهیم پرداخت.

آگهی ابالغ اجراییه )سند رهنی(
بدین وسیله به شرکت باراد تجارت ایرانیان ثبت 
شده به شماره 3906 ثبت شرکت های بیرجند با 

امضای آقای محسن پور زمانی نجات کرمانی به نشانی مشهد، بلوار 
امامت 34، پالک 20، طبقه سوم، واحد 5 به عنوان وام گیرنده 
ابالغ می شود: بانک آینده شعبه بیرجند وکالتاً از طرف تعاونی 
اعتبار منحله صالحین به شناسه ملی 10380278542 مستند 
به قرارداد رهنی شماره 23771 مورخ 91/8/24 دفترخانه اسناد 
رسمی 7 بیرجند جهت وصول مبلغ 3/305/000/000 ریال بدین 
الوکاله به مبلغ  شرح )اصل طلب 3/300/000/000 ریال( حق 
5/000/000 ریال( تقاضای صدور اجرائیه علیه آن شرکت و آقای 
محسن پور زمانی نجات کرمانی فرزند محمد جواد دارنده شماره 
ملی 2991638922 به عنوان وام گیرنده و راهن را نموده که 
اجرائیه راجع به اسناد فوق از دفترخانه مربوطه صادر و به این اداره 
واصل و پرونده اجرایی به کالسه 9500425 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 96/10/25 مامور، محل اقامت شرکت به 
شرح متن سند به نشانی مشهد، بلوار امامت 34، پالک 20 شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار 
پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب 
بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. تاریخ انتشار: 9۶/11/10
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

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

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

برابر رای شماره 139660308001003468 - 1396/11/07 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی شاه دادی فرزند  حسنعلی  
به شماره شناسنامه 37  و شماره ملی 0650651154  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات کوره آهک پزی به مساحت 
1210 متر مربع قسمتی از پالک 1402- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد علی منصف و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۶/11/10     تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۶/11/2۶        علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک
 سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی  نبش 

رجایی 15 -09155614880

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یکباب منزل به مساحت 446.57 متر مربع پالک 5597 فرعی از 327 فرعی از یک اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 15831 صفحه 
254 دفتر جلد 113 امالک به نام خانم معصومه سپهی فرزند محمد صادر و تسلیم گردیده با حدود اربعه شماال: در سه قسمت 1- به طول 8/8 متر 2-که شرقیست به طول 0/47متر 3- به طول 16/59 متر 

دیواریست به کوچه شرقا: در 5 قسمت1- به طور مورب به طول 3/93 متر درب و دیواریست 2- به طول 3/58 متر 3-که جنوبیست  به طول 2/26 متر 4- به طول 10/95 متر دیواریست به کوچه 5- به طول 0/28 متر 
دیواریست به پالک 3423 فرعی از 328 فرعی از یک اصلی جنوبا: در 5 قسمت 1- به طول 8/90 متر دیواریست به پالک 3423 فرعی از 328 فرعی از یک اصلی 2- به طول 0/36متر 3- که غربیست به طول 0/78متر 4- به 
طول 8/03 متر 5- به طول 8/03 متر دیواریست به پالک 346 فرعی از یک اصلی غربا: در 2 قسمت به طول های 9/70 متر و 6/70 متر دیواریست به پالک 314 فرعی از یک اصلی حقوق ارتفاقی برابر طرح تفصیلی مساحت 
38/38 متر مربع از ضلع شرق در مسیر طرح تعریض خیابان قرار می گیرد به موجب سند رهنی شماره 32468-1396/03/01 دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 نهبندان در رهن تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه )ع( نهبندان قرار 
گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه علیه خانم معصومه سپهی )راهن( و حسین واحدی )وام گیرنده( مبنی بر وصول مبلغ 610/000/000 ریال را از این اداره نموده 
است و پرونده تحت کالسه 9600008 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 96/04/01 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه 
متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات به موجب صورتجلسه 
وارده به شماره 139605008282000180-96/05/24 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 96/05/30- 139605008282000204 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق یک واحد ساختمان مسکونی 
خشتی گلی با سقف گنبدی )به متراژ حدود 85 متر مربع( و یک واحد ساختمان مسکونی آجری با دیوارهای 35 سانتیمتری و سقف طاق ضربی )به متراژ حدود 100 مترمربع احداث شده است کف اتاق ها موزائیک و سیمانی 
و دیوارها و سقف گچ کاری شده است کف حیاط سیمانی می باشد. ملک مذکور دارای امتیازات آب، برق، تلفن می باشد به مبلغ 800/000/000 ریال )هشتصد میلیون( ارزیابی شده که مراتب ارزیابی به موجب نامه شماره 
139604008282000006 - 1396/5/30 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات 
تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه )ع( نهبندان از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1396/12/08 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 800/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 

مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
                    تاریخ انتشار: 139۶/11/10                           حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

شرکت شهرک های کشاورزی در نظر دارد: متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک های 
کشاورزی گلخانه ای را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید:

شرایط عمومی: 1- به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه ای واگذار خواهد شد. 2- واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و 
 مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت  قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد. 3- حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه ای
و قطعات آن برای شرکت شهرک های کشاورزی محفوظ است. 4- نرخ  واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که 30 درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و 
مابقی حداکثر طی )6( قسط هر شش ماه یک بار از متقاضی دریافت می شود. 5- متقاضیان بایستی عالوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین 
حداقل 20 درصد آورده و وثایق الزم برای اخذ تسهیالت بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند. 6- بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا 
الزامی بوده  زیرا واگذاری با وضعیت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد. 7- متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل 
زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده )حداکثر سه سال( تعهد نمایند. 8- متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و 
تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط ، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد. 9- از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، 
وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضای طرفین رسیده، اخذ می گردد. 10-صدور سند به نام سرمایه گذار منوط به 
اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد می باشد. 11- براساس مفاد ماده )6( اساسنامه موضوع بندهای )الف، ب، 
ج، هـ، ز( وظایف هدایت، راهبری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت ها و اداره امور مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای بر عهده این شرکت 
می باشد. 12- شرکت کنندگان در فراخوان می بایست آئین نامه های مربوط به معامالت دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و 
رعایت نمایند.13- پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه ای اقدام خواهد نمود. 14-در شرایط مساوی اولویت 
با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود. 15-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است. 16- هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده 
سرمایه گذاران منتخب خواهد بود. 17- هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست  به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
محل و مهلت دریافت پاکت های درخواست متقاضیان: متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1396/11/3 لغایت 1396/11/14 به مدت 10 روز، با مراجعه به 
سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir، فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرک های کشاورزی در 
استان مربوطه و یا به شرکت شهرک های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید عباسپور)توانیر (، نبش کوچه گیتا، پالک 8 دبیرخانه کمیسیون معامالت تحویل نمایند. 

ضمناً برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرک های کشاورزی مراجعه نمایند.
کمیسیون معامالت شرکت شهرک های کشاورزی

فراخوان عمومی ۹6/2 
 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک های کشاورزی گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای کشاورزی

مساحت عرصه قابل  عنوان شهرک شهرستان استان
 واگذاری )هکتار(

0/21 فیروزآباد کوثر کوثر اردبیل  
2٫۳ قره قباق پارس آباد اردبیل  
چم قصر شهرضا اصفهان  0٫۴0  
آباد صالح مهران ایالم  ۵٫12  
0٫1۷ سراب باغ آبدانان ایالم  
شرقی آذربایجان 0٫2۵ کلیبر کلیبر   

۳/61 ملکان ملکان آذربایجان شرقی  
0/18 عجبشیر عجبشیر آذربایجان شرقی  
لو خلیفه نقده آذربایجان غربی  2/29  
۳/21 خانشان ارومیه آذربایجان غربی  
آباد سریل بوکان آذربایجان غربی  8/12  

غربیآذربایجان  0/۴8 درشک سلماس   
2/28 سردشت چاه حسن رودبار جنوب کرمان  
8/92 تپه قوچان جیرفت جنوب کرمان  

3/16 سربیشه سربیشه خراسان جنوبی  
1/21 نهبندان نهبندان خراسان جنوبی  
9/12 اسدیه درمیان درمیان خراسان جنوبی  

۳/20 نوترکی ایذه خوزستان  
1/29 وحدت ابهر زنجان  

0/10 بیارجمند شاهرود سمنان  
0/۴2 میقان شاهرود سمنان  
آباد ذیل دامغان سمنان  ۳/26  
خشت بزین کازرون فارس  0/1۵  
خواست ایزد فجر زرین دشت فارس  8/12  
0/۷1 نودهک تاکستان قزوین  

0/20 صادق آباد دهگالن کردستان  
(نرماشیربم ) کرمان ۴/10 روداب   
آباد چیل ارزوئیه کرمان  0/۴0  

حمدو بویرا یلویهگکه طولیان مازه دشت کهگیلویه   0/۳۴  
بویراحمد و کهگیلویه 8/8 قالت بهمئی   
بویراحمد و کهگیلویه 0/۴1 ماهور گچساران   

بهرام چغا درود لرستان  0/۵9  
0/28 نورآباد دلفان لرستان  
کال نجار قائم شهر مازندران  9/11  
کندی کوهسار نکا مازندران  ۳/۵  
0/20 زرتوچی میناب هرمزگان  
بادآ اسد همدان آباد موسی   0/۵  

0/2۵ مروست خاتم یزد  
شهریاری چاهک هرات یزد  0/۳0  

3/045/1 جمع  
 

شرکت شهرک های کشاورزی گلخانه ای برای دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری موضوع عمومی شماره 2-9۶ شرکت شهرک های کشاورزی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یکباب منزل به مساحت 200 مترمربع پالک 2835 فرعی از 644 فرعی از یک اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 11591 صفحه 46 
دفتر جلد 81- امالک به نام خالقداد گله دار اعمی فرزند علی صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند شماره 21019- 1388/01/20 دفتر اسناد رسمی شماره 5 نهبندان به آقای علی پوستی فرزند باقر انتقال 

قطعی یافته است با حدود اربعه شماالً: به طول 10 متر محل درب و پی دیواریست به خیابان شرقا: به طول 20 متر پی دیواریست به پی دیوار پالک 2833 فرعی جنوبا: به طول 10 متر پی دیواریست به پی دیوار پالک 
 2832 فرعی غربا: به طول 20 متر پی دیواریست به پی دیوار پالک 2837 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد به موجب سند رهنی شماره 30457- 1393/05/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 نهبندان در رهن تعاونی اعتبار آزاد 
ثامن االئمه )ع( نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجرائیه علیه حاجی علی پوستی )راهن( و مهدی نژاد عبداله )وام گیرنده( مبنی بر وصول مبلغ 
750/000/000 ریال )هفتصد و پنجاه میلیون( را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9500061 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 96/01/10 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی 
ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک 
مذکور را نموده که پس از طی تشریفات به موجب صورتجلسه وارده به شماره 139605008282000192 - 96/5/25 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 96/06/02- 139605008282000224 کارشناس رسمی 
دادگستری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع و دارای زیربنای حدود 150 مترمربع با دیوارهای آجری و سقف طاق ضربی و دیوارهای هال حدود یک متر سنگ شده و فاقد نما و کف حیاط موزاییک و در 
قسمت غرب حیاط سرویس بهداشتی احداث گردیده، ملک مذکور دارای امتیازات آب، برق، تلفن می باشد به مبلغ 870/000/000 ریال )هشتصد و هفتاد میلیون( ارزیابی شده  که مراتب ارزیابی به موجب ابالغیه های شماره 
139605108282000104 و 139605108282000105- 1396/06/2 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی 
الزم االجرا در قبال مطالبات تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه )ع( نهبندان از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1396/12/9 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبلغ 870/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

                         تاریخ انتشار: 139۶/11/10        حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 961255 محکوم علیها خانم صدیقه اصغری اسفهرود فرزند محمد حسین محکوم است به پرداخت مبلغ 251/760/341 ریال بابت هزینه های انجام شده در 

حق ورثه محکوم له مرحوم ذبیح اله احمدی و پرداخت مبلغ 2/004/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 429 فرعی از 271 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان 
ظفر- ظفر 8- پالک 20 طبقه همکف ملک دارای 66/77 مترمربع اعیانی )همکف( در قسمت پیلوت دو خوابه و کف سرامیک فاقد کولر، متعلقات آب و برق و گاز و کاربری مسکونی که با توجه به مراتب فوق 
الذکر و کاربری ملک به مبلغ 534/160/000 ریال کارشناسی  شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/11/23 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  

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

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 
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آغاز طرح بازرسی و نظارت بر بازار کاال و خدمات ویژه نوروز 97
کاوش- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از شروع طرح بازرسی و نظارت بر بازار کاال و خدمات ویژه نوروز 97 در خبر داد و افزود: این طرح که تا پایان آفروردین 97 ادامه دارد بر وضع 
بازار کاال و خدمات اولویت دار در مراحل تأمین، توزیع و ارائه خدمات، نظارت می شود. شهرکی ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه، جلوگیری از افزایش قیمت کاال و خدمات و رسیدگي 

آوا سرمقاله اقای هرم پور فوق العاده بود ! دوستان فوري به شكایات و گزارش هاي مردمي را از اهداف طرح نظارتی ویژه نوروز 97 عنوان کرد. سامانه ستاد خبري 124 استان در طول شبانه روز آماده دریافت گزارش هاي مردمي است.
مردم  که  بماند  یادشان  لطفا  استان  این   مسوول 
گله مندند و گالیه های مردم با بازی های سیاسی 
دنبال  به  عامدانه  اگر  پس  شود  نمی  رفع  شما 
تصمیم  عاقالنه  کمی  نیستید  جامعه  نارضایتی 

بگیرید و مردم را در تصمیماتتان لحاظ نمایید
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ، نیروی محترم انتظامی محتاط تر از عامه 
مردم . درحالیكه جلوی مدارس ابتدایی اثری از 
سرعت گیر نیست ، ایجاد مانع در خیابان ارتش 
به  وارده  خسارت  حاال   . بود  خواهد  تامل  قابل 

خودروها و سرمایه ملی بماند.
915...025
دارد  را  باالخره مشخص نشد شهرداری قدرتش 
که برای دست فروشان کاری کند یا ما سوغاتی 
فروختن  گردو  با  کنیم  اقدام  خودمان  ها  فروش 
مشكلی نداریم بقیه جنسا را اجازه نمی دهیم حتی 
باوجود سود برای شهرداری این گونه فروخته شود
903...066
آوا طرح فرزان خیلی طرح اشتباهی بود واقعا جای 

بسی تاسف است چرا دادستان ورود نمی کند ! 
ارسالی به تلگرام آوا
در پاسخ به مطلب یک نماینده روحانی که ممكن 
است کسی بخواهد دین خود را )بامطال کردن(به 
قرآن ادا کند، یاداوری می  شود: مطال کردن قرآن ها 
و تزیین مساجد از نشانه های آخرالزمان است و ادای 

دین به قران عمل به آن است !
915...933
یک گالیه مندی از اداره پست دارم، با پست پیشتاز 
یک بسته زرشک تازه را ارسال کردم گفتند 3 روزه 
میرسه 3 بهمن فرستادم تازه 9بهمن گفتند وارد شهر 
مقصد شده تا یک روز دیگه هم برسه دستشون آخه 

یک هفته پست پیشتاز طول می کشه؟
ارسالی به تلگرام آوا
و  مخاطبین  پرسشگری  قدرت  و  فرهنگ  اگر 
غنای  از  منبرها  شود  زیاد  مجالس  در  مستمعین 
برخوردار خواهند شد و عقالنیت  بیشتری  علمی 
دینی جای بعضی از مطالب را خواهد گرفت و وقت 

مردم تلف نخواهد شد.
ارسالی به تلگرام آوا
آوا این روزها با توجه به گسترش فضای مجازی 
واقعا نیاز هست شما هم فعالیت خودتان را در این 
فضا بیشتر کنید همانطور که االن این کار را شروع 

کرده اید، کلیپ روز بارانی شما واقعا عالی بود.
ارسالی به تلگرام آوا
بافت فرسوده 300 هكتاری  آقای شهردار گفتند 
 داریم خب با این وجود چه تدبیری اتخاذ کرده اید
یک طرح مدیریت بحران بیرجند ارایه داده اید باید 

یک زلزله مثل کرمانشاه بیاد که به فكر بیفتید؟
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا، 80 هزار تومان دادم یک دندان کشیدم 
و 350 هزار تومان دادم یكی را عصب کشی کرده 
در حالی که بیمه تامین اجتماعی هستم و منطقی 
این است که به بیمارستان تامین اجتماعی بروم 
ولی چون نوبت نمی دهند، مجبورم این هزینه باال 
را به مطب های خصوصی بدهم. خدا خیرتان دهد 

که خدمات می دهید ولی کاش کامل و درست!
915...830
 چرا هیچ قانونی نیست کسانی که نیازمند واقعی هستند
ولی دو ارگان حاضر به قبول مسئولیت نیستند و ما را 
به همدیگر پاس می دهند، مگر ما چه گناهی کردیم 

که نه بهزیستی پاسخگوست و نه کمیته امداد؟!
ارسالی به تلگرام آوا
اشک  تولید  موانع  رفع  تسهیل  ستاد  در  باید  چرا 
تولید کنندگان و تجار و بازرگانان دربیاید؟ چرا اصال 
سیاست هایی باید اعمال شود که این قدر استان 
جلو  شده  فریز  و  احتیاط  با  مدیران  بسته،  دست 
بروند ، تعدادی اندک از مدیران استانی با دید باز و 
جذب سرمایه گذار و تسهیل موانع هستند، کاش 
 این مدیران به جای این که پرتاب به استان های
پخته  نیروهای  این  ما  و  باالتر شوند،  و  تر  قوی 
و زبده را در استان از دست دهیم، همان حقوق 
و  بدهیم  ها  آن  به  را  بزرگ  مزایای شهرهای  و 
متممی از وزارتخانه به این استان اختصاص دهیم 
تا دردهای همین استان را دوا کنند. و این گونه 
احساس می شود که بومیان خود استان دلسوز و 
کاری تر از مدیران سایر استان ها هستند این مورد 
 هم طبق بررسی و خبرهایی که در سایت های
مختلف خبری حتی از وزارت کشور هم درج شده 
خراسان جنوبی و کارمندان زحمتكش اداراتش از 
بهره وری باال و ساعات کاری مفید بیشتری نسبت 

به سایر استان های برخوردارند.
ارسالی به تلگرام آوا
 آقای استاندار محترم و آقای شهردار با این عزل ها
این  آیا  برسید  میخواهید  چه  به  ها  جابجایی  و 
از  آیا کار  بهبود کار می شود؟  باعث  تعویض ها 
کار پیش می رود برای عزل مدیران دقت کنید اگر 

خطایی کرده اند هشدار و تذکر دهید.
ارسالی به تلگرام آوا
برای معاینه فنی خودرو خود رفتم منی که پراید 
88 دوگانه کارخانه داشتم بابت کپسول باز کردن 
180 تومان بابت نظارت 23 تومان و بابت معاینه 
مدل  آمد  سانتافه  یک  اما  دادم  تومان   23 فنی 

2007 فقط 23000 تومان داد انصاف کجاست؟
915...407
آوا این بانک ها خیر نبینند که همه مردم را با این 
 سودهایی که از وام ها می گیرند بدبخت کرده اند!
 واقعا تجارت خانه است این جا! کاری با مردم می کنند
که طرف کال بی اعتماد می شود، بگذریم از قوانین 

سختی که فقط در این استان سعی در اجرا دارند.
ارسالی به تلگرام آوا

قسمت اول...
اجتماعی  های  آسیب  شدن  “زیاد  حسینی- 
در استان خراسان جنوبی به مسئله ای کامال 
برخوردهای  برخی  است،  شده  تبدیل  مشهود 
سلبی و بدون برنامه می تواند یک دلیل این 
ما  اجتماعی  مسائل  از  هایی  بخش  که  باشد 
پارتی  است،  رفته  شدن  زمینی  زیر  سمت  به 
بارز  پیدا کرده نمونه ای  اخیرا نمود  هایی که 
بستر  از  بزرگی  این موضوع هستند، بخش  از 
های ایجاد آسیب های اجتماعی به نبود نشاط 
اجتماعی به خصوص در بیرجند بر می گردد، 
در حالی که دین ما مردم را به داشتن روحیه 
آمده  روایات  در  است،  کرده  دعوت  شاد  ای 
از شوخ  امام علی)ع(  و  پیامبر )ص(  است که 
با  زمان  آن  و  بودند  برخوردار  باالیی  طبعی 
شترسواری  مانند  مختلف  مسابقات  برگزاری 
نشاط  داشتند.  توجه  مردم  در  نشاط  ایجاد  به 
اجتماعی در گذشته ایرانی های قبل از اسالم 
هم، فرهنگ جشن گرفتن وجود داشته است، 
ظرفیت  ما  جامعه  در  دهد  می  نشان  ها  این 
برای شادی وجود داشته بدون این که به ازش 

ها آسیب زده شود.
اکنون در بیرجند به لحاظ داشتن آب و هوای 
نامناسب،  گیاهی  پوشش  و  خشک  و  گرم 
شادی که باید از محیط دریافت شود را نداریم 
و این موضوع دلمردگی را تشدید می کند، در 
به  پایبندی  دلیل  به  منطقه  تاریخی  گذشته 
سنن قدیمی شاید به حدی که االن فضا ضد 
نشاط شده، این گونه نبود حاال نبود نشاط یک 
فرهنگ شده و اگر بخواهیم در مقابل آن عمل 
کنیم باید بودن نشاط را فرهنگ کنیم و یک 
حرکت “نمادین” مانند یک جشن در سال نمی 
این موضوع  باید  انجام دهد.  را  این کار  تواند 
بخش  ها  این  باشد”  هفتگی  و  روزانه  ها 
در  آوا  روزنامه  تحریریه  دبیر  از سخنان  هایی 
وضع  بررسی  موضوع  با  روزنامه  این  نشست 
استان  مرکز  در  آن  توسعه  و  اجتماعی  نشاط 
و با حضور، موهبتی قائم مقام مدیر کل اداره 
اجتماعی  امور  کل  مدیر  محمودی  بهزیستی، 
استانداری، زمزم معاون امور فرهنگی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد، شاکری مدیر عامل سازمان 
اجتماعی و ورزشی شهرداری   ، امور فرهنگی 
هنرمندان،  کانون  مدیرعامل  رفیعی  بیرجند، 
و  ورزش  اداره  در  جوانان  کارشناس  بهدانی 
جوانان و بهزادی مسئول روابط عمومی ستاد 

امر به معروف و نهی از منكر  بود.

تناقض مشهود بین آفریده های خداوند 
و الگوهای سیاست گذاری

بهزیستی  اداره  کل  مدیر  مقام  قائم  موهبتی 
سخن خود را با اشاره به اطالعاتی که در زمان 
طلبگی خود در قم کسب کرده بود، شروع کرد 
و گفت: اگر به ساحت و آن چه که خداوند در 
به  آن  از  پس  و  کنیم  نگاه  آفریده  ما  اطراف 
برای سیاست گذاری ها در نظر  الگوهایی که 
گرفته شده است،نگاه کنیم متوجه می شویم که 
دچار یک مشكل بزرگ شده ایم، آن هم این 
به عنوان  از آن چه که خداوند  است که حتی 
خالق هستی از رنگ و نور آفریده، چشم پوشی 
کرده ایم. وی ادامه داد: اوایل انقالب نسبت به 
ماشین ها سخت  برای  ها حتی  رنگ  انتخاب 
نشانه  از  نور  و  تنوع رنگ  این  گیری می شد. 
های هستی عالم و سرشار از نشاط است و اگر 
نباشد پایه اصلی هستی به هم می ریزد همانطور 
داده و جامعه دچار  این موضوع رخ  اکنون  که 
رخوت و کم تحرکی شده و از طرف دیگر آسیب 

های اجتماعی خود را نشان داده است.

نمی توان در مقابل افزایش آسیب های 
اجتماعی سر در برف فرو برد

موهبتی با بیان این که باید نگاه ها تغییر کند 
و افراد نیز جسارت بازگو کردن حقایق را داشته 
باشند، اضافه کرد: جالب است که اکنون نفاق و 
ریا مبانی دینی ما را هم گرفته و وقتی به آن 
جا رسوخ کند کال همه چیز بهم می ریزد. قائم 
مقام مدیر کل اداره بهزیستی از برداشته شدن 
های  آسیب  از  بسیاری  روی  بر  محرمانه  مهر 
اجتماعی در این دولت خبر داد و افزود: برخی 
هنوز محرمانه هستند اما واقعیت این است که 
را  خود  چهره  اجتماعی  های  آسیب  و  مسائل 

خیلی روشن تر از گذشته نشان داده اند. سال 88 
که به بیرجند آمدیم، سر شب کال شهر تعطیل 
برعكس آن  نیست، و  این گونه  بود ولی االن 
ولی  نبود  خیابانی  کودک  یک  آمدم  که  روزی 
کودکان  ساماندهی  متولی  دستگاه  که  ما  االن 
هم  تصور  ایم.  شده  مستاصل  هستیم  خیابانی 
نمی کردیم گستره رشد آسیب های اجتماعی تا 
حدی باشد که پس از گذشت 8 سال به آن چه 

که سال 88 در مشهد دیده می شد برسیم. اکنون 
نمی توان هم سر را در برف فرو برد. در همین 
شهر خودمان از دختر فرار گرفته تا کودک بی 
سرپرست ، کودک خیابانی، اعتیاد، همسر آزاری 
و کودک آزاری دیده می شود و روز به روز هم 
بر آمار آن اضافه می شود. بخش عمده آن نیز به 
نبود نشاط اجتماعی بازمی گردد. موهبتی با تاکید 
بر این که نشاط فردی و اجتماعی را از دست داده 
ایم ، بیان کرد: این موضوع در چهره تک تک ما 

متولیان حاضر در این جلسه مشهود است.

شهروند غمگین و عبوس ، 
آستانه ی تحملش پایین است

استانداری  اجتماعی  امور  کل  مدیر  محمودی 
هم با بیان این که سرزندگی و طراوت هزینه 
را کاهش می  اجتماعی و فردی  های زندگی 
ی  هزینه  اندازه  همان  به  کرد:  اضافه  دهد، 
تولید را هم کاهش می دهد و کیفیت خدمات 
افزود:  افزایش می دهد. وی  را  و محصوالت 
شهروند غمگین و عبوس ، آستانه ی تحملش 
دربرابر  شود،  می  عصبی  زودتر  است،  پایین 
تنش های اجتماعی و خانوادگی تحمل ندارد؛ 
می  زیاد  فامیلی  و  خانوادگی  درگیری  و  نزاع 
شود، به همان نسبت سیستم قضایی و پلیسی 
و  منفعل  شهروند  یابد.  می  توسعه  کنترلی  و 
اندوهگین، نه می تواند همسر خوبی باشد نه 
کارمند خوبی و نه کارگرمفیدی و فقط هزینه 
های اجتماعی و اقتصادی را افزایش می دهند. 
بدترین  هایشان،  خواسته  بیان  در  حتی  آنها 

کنند.  می  انتخاب  را  اعتراض  های  شیوه 
جوانان  گوییم  می  کرد:  خاطرنشان  محمودی 
مان از استان هجرت می کنند و مسوولین از پیر 
شدن استان گالیه مندند. در کنار خشكسالی و 
قهر طبیعت آیا اندیشیده ایم که شاید برخی از 
ما هم والدین و هم مسوولین استانی شاید ما 
هم با جوانان قهر کرده ایم؟ چه گونه است که 
مرتب در تریبونها به خانواده توصیه می کنیم 

محیط خانه را برای فرزندان تان شاد و جذاب 
نگه دارید تا به دامن مشكالت و آسیب های 
اجتماعی نیفتند؟  فضای شهر و استان را برای 
شهرهای  و  داریم  نگه  جذاب  و  شاد  جوانان 
استان برای زندگ یک جوان امروزی جذابیت 
کافی را دارد؟ آنچه را به هر دلیلی ما در این 
استان خشک و کویری برایشان حرام و ممنوع 
اعالم می کنیم در خانه ی همسایه در استان 
است.  مباح  و  آزاد  تر  آنطرف  کمی  یا  کناری 
در شهر غریب هم خانواده نیست، پیشینه ی 
آبرو و اعتبار اجتماعی نیست و جوان مهاجر ما 
ناگهان به دامان آسیب ها سقوط میكند آن هم 
به دنبال حقی که به آسانی در خانه و استان 

خودش می شد مهیا کرد.

جستجوی شادی در لوکس فروشی ها

و  شادی  دین  اسالم  که  این  بر  تاکید  با  وی 
نشاط است، ادامه داد: طبیعت را پرودگار بر محور 
دیوار هستی  و  در  از   . آفریده  تناسب  و  زیبایی 
آبشارهایی  طنین  در  بارد.  می  زندگی  موسیقی 
که ما در استان مان نداریم. در نغمه ی بلبالن 
و آواز هزاران. اینها همه آفریده های پرودگارند 
الهامات زندگی بندگان. بیایید همه دست به  و 
دست هم بدهیم و خانه را برای نگهداشت جوانان 
مان گرم نگه داریم، چرا فرزندان عزیز خراسان 
جنوبی را از حقی که همه هم سن و ساالنشان در 
سراسر کشور به طور مشروع و قانونی از آن بهره 
مندند محروم می کنیم؟ مدیر کل امور اجتماعی 
استانداری جشنواره های خانوادگی، هم خوانی 

سرودهای ملی و حماسی، مسابقه هایی با حضور 
والدین و معلمین و... را از جمله کارها برای ایجاد 
انگیزه در جوانان دانست و افزود: امروز خانواده ها 
به دنبال شادی در پاساژها و لوکس فروشی ها 
می گردند. مردان می پندارند در ماشینهای شاسی 
بلند خوشبخت ترند و زنان خوشبختی شان را در 
یخچالهای آنچنانی و مبلمان و جواهرات کذایی 
جستجو می کنند. همه ی اینها رفاه می آورد اما نه 

خوشبختی به دنبال دارد نه رضایت و نه شادمانی.

هیات های مذهبی به میدان بیایند

محمودی با اعتقاد بر این که هیات های مذهبی 
و تشكل های اجتماعی باید که به میدان بیایند، 
یادآور شد: این هیئات وتشكل ها با ذائقه ی مردم 
و جوانان به مراتب بیشتر از مسوولین آشنایند. خیلی 
از ما به عنوان خدمتگزاز مردم در نشست ها و 
جلسات اداری هنوز درگیر برخی رودربایستی ها و 
تعارفات هستیم. این موانع در تشكل های مذهبی 
و مردمی نیست. تشكل های مذهبی باید بدانند 
ثواب شاد نگه داشتن مردم ارزشمند است. بایدکه 
در شادی های مذهبی شاد باشیم. در روایت داریم 
که شاد کردن مومن هم تراز شاد کردن خداوند 
است. به گفته وی باید شادی و شور و هیجان را 
باید به خیابان بیاوریم. اعیاد ملی و مذهبی بهترین 
فرصت برای معرفی ارزشهای دینی و مذهبی مان 
است آن هم با رویكرد شادی و نشاط. چر نتوانیم 
کاروان های نشاط و سرور را در خیابانهای شهر 
در چارچوب موازین شرعی و قانونی داشته باشیم؟

ابالغ اعتبارات ورزش همگانی
 و پیاده روی های عمومی

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خطاب به مردم 
و هم استانی ها عنوان کرد: برای داشتن شهری 
زیبا به همان اندازه که پاکیزگی و نظافت الزم 
است مهربانی و گذشت و لبخند و مهربانی هم 
نیاز است. به جای رقابت باید با هم رفاقت کنیم 

و به جای نگاه های خشكسالی زده و یخ بسته 
لبخند بزنیم. به جای زیرآب زنی و عیب جویی، 
زیبایی ها و نیكی ها را به هم یادآوری کنیم وقتی 
طبیعت قهر کرده است وقتی باران نمی بارد و قتی 
تولیدهایمان خیلی پررونق نیستند وقتی مشكل 
داریم باید بیشتر با هم مهربان باشیم تا بتوانیم 
از گردنه و فراز ونشیب مشكالت بگذریم. پول 
خواهد آمد اعتبار خواهد آمد مشكالت اقتصادی 

حل خواهد شد. محمودی اضافه کرد: بخش قابل 
توجهی از اعتبارات کاهش آسیب های اجتماعی 
به برنامه های خانوادگی و ورزش همگانی و پیاده 
روی های عمومی در همه ی شهرهای استان 
اختصاص یافته با این امید که بتوانیم گفتگوی 

اجتماعی و شور و نشاط و مدارا را تقویت کنیم.

اشتغال ناپایدار و آب و هوای 
نامناسب از علل نبود نشاط

 ، فرهنگی  امور  سازمان  عامل  مدیر  شاکری 
اجتماعی و ورزشی شهرداری هم ، وضع اشتغال 
ناپایدار و آب و هوای نامناسب استان را از علل 
نبود نشاط دانست و افزود: در باره آن چه که بر 
عهده شهرداری است مانند جشن ها و جشنواره 
ها و ... تا حد امكان پای کار هستیم، در مهر 
در  که  کردیم  اندازی  راه  ای  محله  خانه  شهر 
آن آموزش افراد دنبال می شود، با کمیته امداد 
هم تفاهم نامه ای بسته شده که هر کسی برای 
درصد   4 وام  آمد،  محله  خانه  این  به  آموزش 
دریافت کند و تولیداتشان را نیز در بازار فروشی 
که خود شهرداری تهیه کرده به فروش خواهیم 
رساند. هدف این است که مهرشهر را به عنوان 
محله پایلوت در خود اشتغالی داشته باشیم. ولی 
با این حال مستحضرید که ساخت مهرشهر یک 
اشتباه بزرگ بود و االن زمین ورزشی و فضای 

سبز مناسب در آن نمی بینید.

قوانینی که فقط در بیرجند
اجرا می شوند!

قوانین  برخی  که  این  بیان  با  همچنین  وی 
جلوی کار را می گیرند، تصریح کرد: ولی این 
قوانین فقط در بیرجند است و باید اعمال شود! 
برای  نباشند  گونه  این  دیگر  شهرهای  شاید 
به  باشد  پیشرفت  به  قرار  اگر  تبریز  در  مثال 

قانون نگاه نكرده و مستقل عمل می کنند.

کفن پوشان موبایل به دست!

جشن،  یک  مجوز  گرفتن  برای  وی  گفته  به 
اداره ارشاد متولی صدور آن است ولی از 12 
کار  روال  بگیریم!  مجوز  باید  هم  دیگر  اداره 
باید  استعالم  یک  که  است  گونه  این  هم 
هستند  دیگر  طرف  از  بكشد.  طول  روز   20
دوستانی که برای خود چیزهایی دوخته اند و 
در آن زندگی می کنند و 60 نفر کفن پوشانی 
جشن  بعد  روز   5 و  قبل  روز   5 که  اند  شده 
موبایل به دست منتظر گزارش دادن هستند! 
تهران  از  ها  گروه  تمام  شد:  یادآور  شاکری 
در  برنامه  برگزاری  برای  و مجوز  بودند  آمده 
استادیوم آزادی هم صادر شده بود ولی همین 
دوستان کفن پوش در کتی که تنشان است، 
بیایند  باید  مردم  داشتند!  مجوز  لغو  در  سعی 

پای کار و این افراد را بشناسند! 

شروع برنامه ورزش صبحگاهی
در محالت از پایان بهمن 

اجتماعی   ، فرهنگی  امور  سازمان  عامل  مدیر 
های  جشن  برگزاری  به  شهرداری  ورزشی  و 
عمومی در شب های پنجشنبه و جمعه هر هفته 
از فروردین اشاره  بعد  در شمال و جنوب شهر 
کرد و ادامه داد: قرار است استادیوم زمین چمن 
جوانان  و  ورزش  اداره کل  از  هم  را  مصنوعی 
همچنین  بگیریم.  عمومی  های  جشن  برای 
برنامه ورزش صبحگاهی در محالت را هم از 
. شاکری  کرد  ماه شروع خواهیم  بهمن  پایان 
خاطرنشان کرد: پیاده روی آدینه را که دفتر امام 
جمعه برگزار می کند، پیاده روی های دیگر را 
اداره ورزش و جوانان پیگیر است و کار هم انجام 
می شود، جشنواه های موردی مثل جشن آدم 

برفی و .... را نیز شهرداری برگزار می کند.

نقش بافت های تاریخی شهر
با کاشی شکسته بر روی دیوارها

تواند  نمی  که شهرداری  این  به  اشاره  با  وی 
برای رنگ آمیزی دیوارهای ارگان های دولتی 
های  خیابان  در  ولی  کرد:  اظهار  شود،  وارد 
اصلی شهر اگر دیواری بوده قطعا نقاشی شده 
دیگر هم  یا هر جایی  پادگان 04  برای  اگر   ،
را دنبال خواهیم  به ما مجوز بدهند قطعا کار 
تصاویر  داریم  برنامه  اکنون  که  همانطور  کرد 
کاشی  به صورت  را  شهر  تاریخی  های  بافت 
شاکری  کنیم.  طراحی  دیوارها  روی  شكسته 
درباره ایجاد فضای سبز و گل کاری در نقاط 
بیان کرد: معضلی که وجود  نیز  مختلف شهر 
دارد این است که در برخی مسیرها شبكه خط 
با استانداری صحبت شده که  لوله آب نرفته، 
2 تا 3 میلیارد از ستاد حوادث برای فضای سبز 

شهر و جدا کردن آب شهری دریافت شود. 

احداث دو شهربازی سرپوشیده
با ورود بخش خصوصی

به گفته وی شهربازی بیرجند در زمان تاسیس 
و  کرد  عنوان  کشور  شرق  شهربازی  دومین 
اندازی  راه  را  شهربازی  که  پیمانكاری  گفت: 
اضافه  وسیله  داشت هر سال یک  برنامه  کرد 
استقبال نمی کنند و درآمدی  کند، ولی مردم 
سنجی  نیاز  که  است  این  شاید  علت  ندارد. 
بخش  اکنون  است.  نشده  انجام  درست 
خصوصی برای سالن انتهای غفاری در جهت 
احداث شهربازی وارد شده ، سالنی هم که در 
صیاد شیرازی قرار بود تاالر باشد را برای احداث 
شهربازی سرپوشیده در نظر گرفتیم و تاالر به 
خواهد  منتقل  طبقاتی  پارکینگ  باالی  طبقه 
شد. وی علت این کار را بیان کرد: بودجه برای 
تكمیل تاالر نبود و از طرفی بخش خصوصی 
هم به دلیل واکنش های جانبی برای برگزاری 

جشن ها حاضر به سرمایه گذاری نشد.
)ادامه در شماره فردای روزنامه (

بیرجند منطقه نشاط ممنوع!

* اگر به ساحت و آن چه که خداوند آفریده نگاه کنیم و پس از آن به الگوهایی که برای سیاست گذاری ها در نظر گرفته شده است، متوجه می شویم که حتی از آن 
چه که خداوند به عنوان خالق هستی از رنگ و نور آفریده، چشم پوشی کرده ایم. *  برخی آسیب های اجتماعی هنوز محرمانه هستند اما واقعیت این است که مسائل 
و آسیب های اجتماعی چهره خود را خیلی روشن تر از گذشته نشان داده اند. * سال 88 یک کودک خیابانی در شهر نبود ولی االن سازمان بهزیستی به عنوان متولی 
اصلی مستاصل شده است. * نشاط فردی و اجتماعی را از دست داده ایم و این موضوع در چهره تک تک متولیان مشهود است. * هیئات مذهبی در ایام شادی و 
اعیاد مختلف هم باید حضور پیدا کنند. زیرا که با ذائقه ی مردم و جوانان به مراتب بیشتر از مسوولین آشنایند.  * برای برگزاری پیاده روی ها اعتبارات خاصی دیده 
شده، 2 پیاده روی را اداره ورزش و جوانان و 2 تا 5 پیاده روی را سازمان هیای مردم نهاد در هر شهرستان برگزار خواهند کرد . *  روزنامه ها قدرت نظارت و 
واخواهی دارند،  از دستگاه ها بپرسند بودجه فرهنگی خود را چه می کنند؟! * ساخت مهرشهر یک اشتباه بزرگ بود و االن زمین ورزشی و فضای سبز مناسب در آن 
نمی بینید. * برخی قوانین جلوی کار را می گیرند ولی این قوانین فقط در بیرجند است و باید اعمال شود! * برای گرفتن مجوز یک جشن، اداره ارشاد متولی صدور 
آن است ولی از 12 اداره دیگر هم باید مجوز بگیریم. * 60 نفر کفن پوشانی که 5 روز قبل و 5 روز بعد جشن موبایل به دست منتظر گزارش دادن هستند! مردم باید 
بیایند پای کار که این افراد را بشناسند. * اگر برای پادگان 04 یا هر جایی دیگر برای نقاشی دیواری مجوز بدهند قطعا کار را دنبال خواهیم کرد همانطور که اکنون 
برنامه داریم تصاویر بافت های تاریخی شهر را به صورت کاشی شکسته روی دیوارها طراحی کنیم. * بخش خصوصی به دلیل واکنش های جانبی برای برگزاری جشن 

ها در شهر حاضر به سرمایه گذاری در تاالر صیاد شیرازی نشد و قرار است آن جا شهربازی سرپوشیده احداث شود.

چکیده گزارش

حسینی عکس: 

واکاوی دالیل نبود شادی در مرکز استان

کفن پوشان 5 روز قبل و بعد هر جشن موبایل به دست منتظرند!
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خراسان- گوگل به سایت ها مهلت پنج ماهه داده است تا سرعت باز شدن صفحات خود را افزایش دهند و اعالم 
کرده است از ژوئیه امسال، تمام وب سایت های اینترنتی با سرعت کند روی گوشی های هوشمند جریمه خواهند شد.
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نخستین  حسینی  مجتبی  سید  دکتر   - کاری  نسرین 
آزاد  دانشگاه  تخصصی  دکتری  دوره  آموخته  دانش 
را  خود  تحصیالت  پایان  گواهینامه  بیرجند  اسالمی 
دریافت کرد. حسینی که متولد 1361 است و تمام دوره 
های  تحصیلی خود را در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
تخصصی  دکتری  دوره  در   1393 سال  است  گذرانده 
دانشگاه آزاد اسالمی پذیرفته شد و آذر امسال موفق شد 
آموزش کشاورزی  و  ترویج  را در رشته  نامه خود  پایان 
و  روستا  کوروش  دکتر  راهنمایی  با  و   19  /90 نمره  با 

مشاوره دکتر زمانی پور و دکتر تیموری دفاع کند.

طراح الگوی ترویجی مدیریت خشکسالی   
در مناطق خراسان جنوبی

حسینی در گفت وگو با خبرنگار آوا گفت:  اولین فارغ 
افتخاری است که  آزاد  التحصیل دوره دکتری دانشگاه 
در سایه تالش  شبانه روزی و حمایت بی دریغ خانواده 
در  است  که  آمده  بدست  اساتید  دلسوزانه  راهنمایی  و 
همین جا بر خود فرض می دانم که از زحمات تک تک 
همچنین  باشم.وی  داشته  را  تشکر  کمال  عزیزان  این 
یادآور می شود تاکنون دومقاله ISI – GCR  و علمی 
طراحی  اش  نامه  پایان  موضوع  و  کرده  ارائه  پژوهشی 
دانش  بر  مبتنی  خشکسالی  مدیریت  ترویجی  الگوی 

بومی و نوین در مناطق خراسان جنوبی است .

مسیر توسعه کشور ما از راه کشاورزی
 انجام خواهد پذیرفت

کنکور  نام  به  سدی  وجود  اصوال  اینکه  بیان  با  وی 
در کشور ما باعث گردیده که بسیاری از دانشجویان به 
ناچار در رشته هایی به تحصیل بپردازند که به آن عالقه 
ای ندارند  افزود: خوشبختانه این موضوع در مورد  من 
صدق نمی کند چرا که عمیقا به رشته خودم عالقه دارم 

از راه کشاورزی  چرا که معتقدم مسیر توسعه کشور ما 
محدودیت  تمام  علیرغم  و  پذیرفت  خواهد  انجام 
حوزه  در  باالیی  بسیار  ظرفیت  ما  کشور  اقلیمی  های 
کشاورزی دارد از دیگر سو مخاطبان شما در این رشته 
هستند.نخستین  ها  انسان  بهترین  و  ترین  شریف  از 
به  کشاورزی  ترویج  تخصصی  دکتری  دانش آموخته 
این  در  تحصیل  ادامه  قصد  که   عالقمند  دانشجویان 
رشته را دارند توصیه  کرد به فلسفه اصلی این رشته که 
“پراگماتیسم”  یعنی عمل گرایی است عمل کنند چرا 
که تنها از این راه خواهند توانست  کارشناسی موفق در 

حوزه کاری خود باشند
تمرکز بر حفظیات و خواندن درس فقط 
برای اخذ نمره بزرگ ترین آسیبی است

وی تاکید کرد: تمرکز بر حفظیات و خواندن درس فقط 
برای  اخذ نمره بزرگ ترین آسیبی است که تمامی دانشجویان 
را در تمام رشته ها  تهدید می نماید که این تهدید در رشته 
های کشاورزی بیش از پیش چالش زا خواهد بود.وی ادامه 
داد: از  انجایی که حوزه کاری من  با رشته تحصیلی ام در 
ارتباط می باشد و  اکنون در سازمان جهاد کشاورزی مشغول 
به کار می باشم مهم ترین برنامه من استفاده از تجارب آمده 
بدست در دوران تحصیل در حوزه کاری و خدمت رسانی 

بیش تر به کشاورزان محترم استان است

موفقیت های چشمگیر دانش آموختگان 
دلیل مجرب بودن اساتید استان است

حسینی خاطر نشان کرد:  اساتید دانشگاه آزاد بویژه در 
حوزه کشاورزی از مجرب ترین اساتید استان می باشند که 
تعداد زیاد دانش آموختگان استان که  اکنون  در بسیاری 
از حوزه های کاری از موفقیت های چشمگیری برخوردار 
می باشند گواهی بر این مدعاست.وی  از مهمترین اساتید 
خود آقایان دکتر کوروش روستا ، دکتر اسدا... زمانی پور، 
دکتر مصطفی تیموری، دکتر قلی نیا،  دکتر حسن صدیقی 
دکتر علی قلی حیدری، دکتر برادران دکتر موسوی، دکتر ثقه 
االسالمی و دکتر صادقی  نام  برد و اظهار کرد: اینها بی دریغ 
و از جان و دل در طی دوران تحصیل به رشد و تعالی بنده 
کمک کردند و شاگردی این بزرگواران یکی از بزرگ ترین 
سراسر  شد:  یادآور   است.وی  بنده  به  الهی  های  موهبت 
دوران تحصیل خاطره است شاید در طی دوران تحصیل 
با روزهای سختی مواجه بودم اما هیچگاه این سختی به 
ای  مرحله  واقع  در  که هر سختی  چرا  نشد  مبدل  تلخی 
بود  آگاهی  از دانش و  باالتری  به سطح  برای دستیابی 
ندارم. تحصیل  دوران  در  تلخی  خاطره  هیچ  رو  این  از 

خواندنی  ها 

طراح الگوی ترویجی مدیریت خشکسالی در مناطق خراسان جنوبی

عکاسخونه 

زمین جهنمی داغ
 شبیه »ونوس« می شود

آریا- استفان هاوکینگ هشدار داده است که در 
ادامه روند گرمایش جهان، زمین جهنمی  صورت 
بیش از حد داغ شبیه ونوس می شود.این فیزیکدان 
پیش از این گفته بود که تصمیم دونالد ترامپ رییس 
جمهوری آمریکا برای خروج از موافقتنامه آب و هوایی 
پاریس زمین را دچار سرنوشت شومی کرده است.

اکنون هاوکینگ با تایید پیش بینی خود می گوید 
که در صورت عدم کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، 
روزی شبیه سیاره 460 درجه سانتی گرادی  زمین 
آمریکا  ونوس خواهد شد.به گفته سازمان فضایی 
خورشید-  به  نزدیک  سیاره  دومین  ونوس  )ناسا(، 

چهار میلیارد سال پیش بسیار شبیه زمین بود. این 
سیاره حدود دو میلیارد سال پیش قابل سکونت بود، 
در سطح خود آب داشت و از دمای متوسطی شبیه 
زمین بر خوردار بود.اما تجمع گازهای گلخانه ای در 
اتمسفر ونوس، اقیانوس های این سیاره را از بین برد 
و آن را به سیاره داغی که امروز مشاهده می کنیم، 
تبدیل کرد.هاوکینگ ونوس را نمونه ای از گرمایش 
گلخانه ای عنوان می کند و می گوید: درصورتی که 
گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین به سطوح حداکثر 
برسند، اتفاقی مشابه رویداد ونوس برای زمین نیز رخ 
می دهد.هاوکینگ پیش از این هشدار داده است که 
در صورت تداوم تغییر اوضاع اقلیمی، سیاره زمین به 

زودی غیر قابل سکونت می شود.

 قلعه تاریخی فورگ
 در خراسان جنوبی

شبستان-  قلعه فورگ، در 10 کیلومتری جنوب شهر 
اسدیه در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این 

قلعه تاریخی از بناهای دوره افشاری است و در زمان 
نادرشاه به وسیله میرزا رفیع خان احداث شده است.

صدورنخستینگواهینامهدکتریتخصصی؛رشتهترویجوآموزشکشاورزی

خشکسالی سد حاجی آباد بیرجند،عکس: گرگیبهروز فیروزی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

رفاهدر
پرتواعتقادات
واخالقاسالمی
شکلمیگیرد
* شاهنگی

تالش  تمام  خود  زندگی  طول  در  که  افرادی 
خودشان را جهت رفاه مادی مبذول دارند و در نتیجه 
تمام توان خویش را برای آن هزینه کنند، در واقع سیر 
وجودیشان در این سطح متوقف گشته و نتوانسته اند 
دروازه های افق برتر حیات را به روی خود بگشایند. 
آنها در این حد از حیات بازمانده به حیات انسانی دست 
نیافته اند و به همین جهت در فرهنگ قرآنی، »ُمرده« 
چون  واقعی  حیات  مزایای  از  و  شوند  می  خوانده 
شنیدن، دیدن، فکرکردن و محروم اند. چنین انسانهایی 
استعدادهای درونی خود را که به منظور بار یافتن به 
زندگی انسانی که در وجودشان تعبیه شده تباه کرده 
و سرمایه انسانی را از کف داده و از زیانکاران هستند.
به  پرداختن  و  توجه  از مردم ضمن  برخی دیگر 
از زندگی  این حد  زندگی مادی و رفاه جسمی در 
متوقف نگشته و آن را نردبان ترقی برای نیل به 
مراحل برتر حیات قرار می دهند اینان با پاسخ مثبت 
به ندای درونی خویش و به کارگیری سرمایه های 
انسانی، استعداد درونی خود را شکوفا می کنند و به 
مراحل برتر حیات دست می یابند. این افراد از افقی 
و  داشته های خویش  به  تر  دیدی وسیع  با  و  برتر 
طبیعت می نگرند و هستی برای آنان روشن می شود 
و معنایی دیگر می یابد. در دیدگاه اینان هستی از عمق 
و غنای افزون تری از آنچه در ظاهر به چشم می 
خورد برخوردار است و در نتیجه خوشی ها و ناخوشی 
ها، مطلوب ها و نامطلوب ها و محدود به مادیات نمی 
شود.رفاه گرایی در جامعه اسالمی در پرتو اعتقادات 
و اخالق اسالمی شکل می گیرد. اصل اعتقاد به 
وجود خداوند متعال و اینکه او تکالیفی را برای جامعه 
اسالمی و مسلمانان معین فرموده و همه باید در برابر 
او تسلیم محض باشند، سبب می شود که فعالیت 
های اقتصادی در محدوده خواست خداوند متعال و 
به منظور جلب رضایت او انجام شود. مسلمانان و 
جوامع اسالمی در انجام فعالیت های اقتصادی خود 
را در حال انجام وظیفه و پیروی از دستورات الهی 
می یابند.اصل اعتقاد به معاد نیز موجب می شود که 
معنی مصداق سود، زیان، مطلوبیت، رفاه و سعادت 
دگرگون شده و گسترش یابد. توجه به این مطلب 
که فعالیت های اقتصادی ما نیز مورد حسابرسی قرار 
خواهد گرفت دقت محاسباتی و گزینش ما را باال برده 
و سبب خواهد شد فعالیت ها را به گونه ای که مطلوب 
خداوند متعال است انجام دهیم. انذارها و تبشیرهایی 
و  دنیاگرایی  از  احتراز  مورد  در  اسالم  مقدس  دین 
همچنین توجه به زودگذر بودن آن و داشتن زندگی 
قناعت  آمیز در عین کار و فعالیت اقتصادی موجب 
تجمل  و  اندوزی  ثروت  سودجویی،  که  شود  می 
تعادل  اصل  و  داده  دست  از  را  خود  اعتبار  گرایی 
می گردد آن  جایگزین  مصرف  وجوه  تمامی  در 

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته ۶ متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155۶20737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170
شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 

قابـل توجـه ادارات ،سـازمان ها ، نهـادها
 وهم استـانی های گـرامی

دفتر خبرگزاری تسنیم و سرپرستی روزنامه های جام جم، همشهری، دنیاي 
اقتصاد و قدس در استان خراسان جنوبی به نشانی جدید واقع در بیرجند: 

خیابان آیت ا... غفاری، حدفاصل غفاری ۲۵و۲۷ نرسیده به اداره استاندارد، 
پالک۱۱ طبقه اول انتقال یافت.  تلفن: ۳۲۲۳۴۴۱۱،۳۲۲۳۵۴۵۴ ، ۳۲۳۴۲۰۱۴

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله
056323231۷9-09153634۷6۷

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده 
رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
تلفن: 32448187 -05۶  09157212188 - هاشمی

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
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وظایف و مسئولیت های پدر و مادر

به  نسبت  باید  والدین  فرزندان،  به  رسیدگی   .1
 فرزندان خود توجه كامل داشته باشند و تالش بسیار 

درباره ی آنان بنمایند.
2. برابری بین فرزندان، سزاوار است كه والدین همه ی 
فرزندان خود را در دامان محبت خویش بپرورانند و بین 
آنها از نظر محبت و عطوفت و رعایت حاالتشان تساوی 
برقرار كنند از پیامبر اكرم )ص ( روایت شده كه فرمودند:  

در پنهانی میان فرزندان خود برابری را رعایت كنید.
را  خانه  محیط  باید  والدین  دوستی،  گسترش   .3
خانواده  افراد  بین  و  كنند  آكنده  محبت  و  دوستی   از 

مهرورزی را گسترش دهند.
4. پرهیز از سخن زشت و ناروا، والدین در قبال تربیت 
اخالقی و دینی و تربیتی فرزندان مسئول هستند به 
همین خاطر, باید از گفتار ناپسند، سخن زشت و دشنام 
و هر آنچه كه با عفت و پاكدامنی و حیا،  مغایرت دارد 

پرهیز نمایند.
5. مراقبت از رفتار فرزندان و نیز مراقبت از رفت و آمد 
آنها, چرا كه اغلب جرم های اخالقی كه از فرزندان سر 

می زند، از عدم مراقبت والدین می باشد.
اگر  كه  است  واجب  والدین  بر  فرزندان،  تأدیب   .6
تا  را ادب كنند  او  انجام داد،  نادرستی  فرزندشان كار 

روح سركشی و شرارت از وجود او ریشه كن شود.
به  اسالم  زناشویی،  مسائل  از  كودك  كردن  دور   .7
شدت توصیه نموده كه والدین موجب بیدار شدن حس 
شهوت و غریزه ی جنسی فرزندان نشوند و  آنان را به 

سوی فسق و فجور نکشانند
8. مراقبت بر تغذیه فرزندان , هم از نظر حالل و حرام 

بودن و هم از سالم و كامل بودن .
9. انتخاب نام مناسب برای فرزندان .

چه کسانی مانع پیشرفت شما هستند ؟

یک روز وقتی كارمندان به اداره رسیدند، اطالعیه بزرگی 
را در تابلو اعالنات دیدند كه روی آن نوشته شده بود:

بود  اداره  این  در  شما  پیشرفت  مانع  كه  فردی  دیروز 
جنازه  تشییع  مراسم  در  شركت  به  را  شما  درگذشت!  
كه ساعت 1۰ صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود 
دعوت می كنیم! در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی 
از همکارانشان ناراحت می شدند اما پس از مدتی، كنجکاو 
در  ها  آن  پیشرفت  مانع  كه  بدانند كسی  كه  می شدند 
اداره می شده كه بوده است.این كنجکاوی، تقریباً تمام 
كارمندان را ساعت 1۰ به سالن اجتماعات كشاند. رفته 
رفته كه جمعیت زیاد می شد هیجان هم  باال رفت. همه 
پیش خود فکر می كردند:این فرد چه كسی بود كه مانع 

پیشرفت ما در اداره بود؟به هرحال خوب شد كه مرد!
نزدیک  از  و یکی یکی  قرار گرفتند  كارمندان در صفی 
كردند  می  نگاه  تابوت  درون  به  وقتی  و  رفتند  تابوت 
آمد.آینه  می  بند  زبانشان  و  زد  می  ناگهان خشکششان 
ایی درون تابوت قرار داده شده بود و هر كس به درون 
تابوت نگاه می كرد، تصویر خود را می دید. نوشته ای نیز 
 بدین مضمون در كنار آینه بود:تنها یک نفر وجود دارد كه

می تواند مانع رشد شما شود و او هم كسی نیست جز خود 
شما. شما تنها كسی هستید كه می توانید زندگی تان را 

متحول كنید.دنیا مثل آینه است.

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل 
تو مهربون بود و به هر دلی نشست 

حکم فراموشیت را آوردند، 
ولی به باد “مهربونی هایت” امضا نکردم . . .

هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید.
 تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و 

تالش مستمر است.

ای لطف تو دستگیر هر خود رایی
وی عفو تو پرده پوش هر رسوایی

بخشای بر آن بنده كه اندر همه عمر
جز درگه تو هیچ ندارد جایی

روز خود را با تکه پاره های دیروز شروع نکن 
هرروزیک شروع تازه است هر صبحی كه ما

از خواب بر میخیزیم اولین روز از زندگی جدید 
ماست امروز اولین روز ازبقیه عمرتوست.

آرزو كن
گوش های” خدا ”پر است از آرزو و دست هایش پر 
از معجزه شاید بزرگترین آرزوی توكوچکترین معجزه 

” خدا ” باشد . . .

پیدا كردن شغل جدید بدون در نظر گرفتن موانع پیش رو 
كار مشکلی است. بسیاري از مردم نگران این هستند كه 
ممکن است دنبال كار رفتن غرور آنان را بشکند و این غرور 
سبب مي شود زمان زیادی را برای پیدا كردن شغل صرف 
برنامه  خوب  شغل  یک  كردن  پیدا  برای  قدم  كنند.اولین 
ریزی است در این برنامه ریزی باید زمان بندی مشخص 
اینکه  مثال  باشد.  داشته  وجود  كار خوب  كردن  پیدا  برای 
های  آگهی  و جوی  به جست  را  روزانه ساعت مشخصی 
میزان عالیق  باید  ریزی  برنامه  این  در  بپردازیم.  مختلف 
داریم  كه  تجربیاتی  میزان  مخصوصا  و  ما  استعدادهای  و 
نوشته شود. پس از آن با توجه به فرصت های شغلی موجود 
كه با استعداد و عالیق و توانمندی های ما هماهنگی دارد 

باید به دنبال كار مورد نظرمان باشیم.
در خانه ننشينيد و منتظر يک پيشنهاد شغلی باشيد

جدید  شغل  كردن  پیدا  كه  كنند  می  فکر  كار  جویندگان 
 كار خیلی مشکلي است, لذا همینطور فقط در خانه منتظر 
این  البته  كه  كنند،  نمي  مالقات  كسي  با  و  نشینند  مي 
تعویق  به  آنان  براي  را  جدید  شغل  كردن  پیدا  فقط   كار 
تلفن  زنگ  منتظر  و  نشستن  كه  بدانید  را  این  اندازد،  می 

ماندن شما را در لیست حقوق بگیران قرار نمی دهد.
جستجوي خود را در يک پيشه محدود نکنيد

اغلب كساني كه به دنبال كار هستند یک نظر ثابت در مورد 
انتخاب شان دارند. اگر آنها فقط در پیشه بخصوصي در دوران 

كاري خود مشغول بوده اند, مسلما به دنبال شغلي كه با آن 
هنر و پیشه سرو كار داشته باشد مي گردند. تمایل آنان به 
شغلي كه نسبت به آن آشنایي دارند بیشتر است تا یک شغل 
ناشناخته اگر دید خود را محدود به یک شغل كنید, مسلما 
جستجوي شما طوالني تر خواهد شد و مدت هاي زیادي باید 
بدنبال كار بگردید.اغلب مردم در باره مهارت هاي پایه ای كه 
در یک شغل وجود دارد فکر نمي كنند و نمي دانند كه مي 
شود آن مهارت را در صنایع مختلف دیگری استفاده كرد, كه 
فرصت هاي تازه تري فراهم مي شود. شما باید با تمام كساني 
كه مي شناسید تماس بگیرید, حتي آنان كه در پیشه شما 
نیستند. چون ممکن است آنان به مهارت هاي شما نیازمند 
باشند و یا كسي را بشناسند كه در جاي دیگر به آن نیاز دارد. .

فرصت هاي خارج از شهر را از دست ندهيد
به دنبال  پایتخت و شهرهاي بزرگ  اگر فقط در محدوده 
كار بروید مسلما دامنه جستجوي خود را محدود كرده اید و 

جستجوي شما موثر و كافي نیست. 
شکارچیان كار دریافته اند كه شانس موفقیت آنها با وسیع 
بودن محدوده جستجو زیادتر خواهد شد. هنگامي كه شغل 
مناسبي در شهر خود پیدا نکردید, معموال اگر جاي دیگري 

بگردید موفق خواهید شد.
هرگز پيشنهاد استخدام به شرط پيدا کردن 

جای خالی را نپذيريد
این بدترین پیشنهادی است كه ممکن است به شما بکنند.

شما  برای  را  كار  جستجوی  رشد  به  رو  روند  كار  این  با 
متوقف می كنند.مركز این ذهنیت را در شما ایجاد می كند 
كه هر لحظه ممکن است استخدام شوید و این نمی گذارد 

شما به دنبال شغل دیگری بروید.
نامه نگاري راه خوبی براي پيدا کردن کار نيست، 

بلکه مراجعه کردن بهتر است
شود  باعث  است  ممکن  كاري  در  نشدن  پذیرفته  از  ترس 
را  نوشتن  نامه  یعني  تر  راه مطمئن  و  بمانید  خانه  در  شما 
پیش  نامه روش 1۰ سال  نوشتن  بگیرید. حقیقتا  پیش  در 
است. مطالعات بیان مي كند كه درصد پاسخ به نامه بیش از 
1 درصد نیست، حتي اگر بوسیله یک نویسنده ماهر نوشته 

شده باشد. 
مصاحبه تلفنی انجام ندهيد، 
 مصاحبه بايد حضوري باشد

بعضي از جویندگان كار تالش دارند كه از مصاحبه حضوري 
براي  تري  راحت  روش  تلفني  مصاحبه  چون  كنند،  دوري 
مصاحبه  نوع  این  ضرر  بزرگترین  است.  رد  جواب  شنیدن 
اینست كه ممکن است حق كشي در این میان باشد, پس 
براي مصاحبه حضوري خود را آماده كنید شغل را بدست آورید.

 براي مصاحبه دير نکن
افتخار مي كنند كه همیشه  به خود  از مردم خیلي  بعضي 
دیر در مکان مورد نظر حاضر مي شوند. آنها فکر مي كنند 
دیر وارد شدن مد است و خیلي توجه دیگران را جلب مي 

كند, ولي این نوع جلب توجه كردن آنی نیست كه شما مي 
خواهید. اگر شما در وقت مصاحبه دیر برسید حتي با یک 
دلیل موجه, شما احتماال خوب نمي توانید تاخیر خود را توجیه 
كنید.كارفرما انتظار دارد شما منظم و سروقت باشید. بدانید 
كجا مي خواهید بروید و چقدر طول مي كشد به آنجا برسید 
و چند دقیقه هم به آن اضافه كنید و برنامه خود را طوري 

طراحي كنید كه حداقل 1۰ دقیقه قبل به آنجا برسید.
وسط مصاحبه آن را قطع نکنيد

بعضي ها ناگهان تصمیم مي گیرند كه شغل براي آنها نیست 
و ممکن است پیشدستي كنند وبا احتمال پذیرفته نشدن در 
مصاحبه  براي  مناسبي  جواب  نکردن  آماده  یا  و  شغل  آن 

كننده, ناگهان تصمیم مي گیرند مصاحبه را خراب كنند.
خوب لباس بپوشيد

كتاني  كفش  با  و  جین  لباس  در  خیلي  است  ممکن  شما 
نیست,  براي مصاحبه  مناسبي  لباس  آن  ولي  باشید  راحت 
مگر اینکه بدانید رئیس شركت هم به همان صورت لباس 
مي پوشد. بسیاري از كارفرمایان خیلي محافظه كارند و خیلي 
از كسانیکه لباس اسپرت و معمولي مي پوشند استقبال نمي 
كنند. مردها باید كت و شلوار بپوشند و خانم ها باید از آرایش 
كارفرما  به  لباس  طرز  این  بپرهیزند.  زیورآالت  پوشیدن  و 
نشان مي دهد كه شما به اینکه لباس تان مناسب باشد فکر 
كرده اید. شما با پوشیدن لباس مناسب اشتباهي نمي كنید, 
ولي اشتباه است كه با لباس نامناسب مصاحبه را انجام دهید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای اهل ایمان! با کافرانی که هم جوار شما هستند ، نبرد کنید؛ و آنان باید در شما سرسختی 
و شدت یابند ؛ و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. )سوره مبارکه توبه آیه ۱۲۳(

حدیث روز 

حذر كن از مواردی كه باید عذرخواهی كنی ، زیرا مؤمن نه كار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه 
روزه بدی می كند و به عذرخواهی می پردازد. امام حسین )علیه السالم(

سبک زندگی

چه طور از بیکاری نجات پیدا کنیم؟

جدول کلمات                        

های  جمهوری  از   -1 افقی: 
در  که  آن   - میانه  آسیای 
گذشته می زیسته است 2- من 
در  چاهی  نام   - درودگر   - تو  و 
مکه - باران اندک 3- پرکردن و 
انباشتن - بزرگتر از حد معمول - 
عالمت اختصاری نیروی انتظامی 
اشرافی  القاب  از   -4 کشورمان 
عربی  زبان   - اعالن   - اروپایی 
5- قانون مغول - سخن کوتاه و 
پرمعنا - دکان کوچک 6- نهایت 
آرزو - زیبارو - مردگان 7- تکه 
کالم درویش - نان شب مانده - 
مورد اتهام قرار گرفته 8- جدید 
نایلونی  یا  پالستیکی  روکش   -
- کره خاکی - طاقچه باال 9- از 
ماه های سریانی - جا و محل - 
برای  دستگاهی   -10 اصطبل 
قپان  سنگ   - کامپیوتری  بازی 
- پهناور وگسترده 11- ناامید - 
ازکشورهای عربی خاور میانه - راه 
فرار 12- آسوده - سیب آذری - 
رنگ آرامش 13- گواه - استاندار 
 -14 دائم  و  پیوسته   - قدیم 
آخرین زندانی نازی - عفو - خیاط 
سالهای دور - احداث آن موجب 
طرز   -15 است  کشاورزی  رونق 

عمل - رمانی نوشته:چارلز دیکنز

حضرت  مادر   -1 عمودی: 
استان  در  بندری   - ابوالفضل)ع( 
 - خوان  روضه   -2 خوزستان 
ایالتی در آمریکا - حسرت و اندوه 
3- همنشین زن - پیوسته و بدون 
انقطاع 4- بخش مستقلی از یک 
زندان - اتومبیل مخصوص جهان 
کاالها   -5 سخنوران   - گردی 
بارکش  حیوان   - روح  جمع   -
هیکل  درشت   - آلمانی  بله   -6
و بدقواره - اصالح عکس پس از 
ظهور 7- مجموعه ای از چیزها - 
 رودی پر آب که به دریاچه هامون 
نام   -8 شدیدترین    - ریزد  می 
مصنوعی  مجرای   - کربال  قدیم 

 - مزرعه   - پیش   -9 آب  عبور 
انجام  زمان   -10 حزب  رهبر 
ویران   - کاری  انجام  برای  شده 
شده - عالمت مفعول بی واسطه 
11- ترش و شیرین - شرکتی که 
سرمایه آن متعلق به چندین نفر 
 - خواهش   -12 مشاور   - است 
دوخط که باهم دریک صفحه قرار 
پارچه  چروک  و  چین   - نگیرند 
13- غم و غصه - سیصد کیلوگرم 
14- ثبت کردن مطلب در جایی 
- صفتی برای سحر خیز - نمره 
روزنامه   - همانندی   -15 عالی 
ایرانی که روزنامه  نویس و شاعر 

طوفان را منتشرکرد

جدول 3994

123456789101112131415
ندالهتخوسماداب1
اناورینبایمکل2
نکزوزگاروسنو3
گیپسملمهتخاف4
نشیواشفردرده5
جورمبنراهدایپ6
رتوماودتمادی7
هزادناهراپمخر8
اخسیویسراسنا9
یرتکدکچوکتایب10
سراناکمناریا11
تناتمدایاتنل12
ودلحرکبلینهی13
اجنرانهدربمان14
نیادمناویایکدی15

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمي

صد ت
 در

100

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

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

09157213571 - صالحی منش

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خالتور                              آينه بغل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
ن اما

: ميدا
آدرس

ن: 32222134
تلف

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

فروش زمین 230 متر در انقالب 
میدان کالهدوز  09150905729 

09159151324

واگذاری مغازه فست فود 
با کلیه امکانات و لوازم

  09355747972 - سلطانی

خـريـداريـم
تیبا صندوقدار مدل 91 و 92

لطفا مشخصات و قیمت را 
پیامک بفرمایید. 
09335611664

روز شمار انقالب
 آرشیوی از روزنامه اطالعات دی و 
بهمن  57 ویژه برگزاری جشن های

 دهه فجر )قیمت هشت هزار تومان( 
صنايع مبل تهران مد32323445

تعمیر، تولید، تعویض پارچه 
انواع مبل

جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی

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

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 آريــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

نی
ضمی

د ت
رص

د د
ص

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سينا شوکت آباد 

نیازمندیم.   09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

دعوت به همکاری
شرکت پارس کیازر قهستان برای 

کار در غرفه فرودگاه دعوت به 
همکاری می نماید. )ترجیحا خانم(

32455240
یک دربند مغازه تجاری نوساز 

160 متر در  1/5 طبقه ، واقع در 
سه راه اسدی بین مطهری 2 و 4 
به رهن و اجاره داده می شود. 

09151611509

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
انواع غذای ایتالیایی،
سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پيتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 9 صبح تا 2 بامداد

الستيـک پيشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 
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آخرین خبر-  بسیاری از افراد هنگام صبح تمایل به مصرف دیگر نوشیدنی 
ها دارند در حالی که بهترین مایعی که توصیه می شود آب است زیرا 
خواص بی شماری برای بدن دارد عبارتند: 1- محافظت از پوست: مصرف 
آب در حال ناشتا می تواند سالمتی و زیبایی پوست را تحریک کند. در 
واقع، بدن ما برای اینکه به طور صحیحی فعالیت خود را در صبح آغاز 
کند به رطوبت کافی نیاز دارد.با نوشیدن یک لیوان آب هنگام بیدار شدن، 

سلول های پوست تقویت می شوند و مواد سمی تجمع یافته در آنها از بین 
می روند.تامین رطوبت سیستم لنفاوی: نوشیدن آب در حال ناشتا یکی از 
مهم ترین توصیه های تامین رطوبت سیستم لنفاوی است و از خستگی 
غدد فوق کلیوی جلوگیری می کند. این غدد مسئول تولید کورتیزول 
است که هورمون مؤثر در برابر مقابله با استرس است.3- بهبود عملکرد 
دستگاه گوارش:اگر بعد از بیدار شدن از خواب آب بنوشید،  دستگاه گوارش 

را تحریک کرده اید زیرا به دفع مواد سمی کمک می شود، حرکات روده 
ها تسهیل می گردد و برای دریافت مواد غذایی و انجام فعالیت گوارشی 
آماده می شود4- .پیشگیری از عفونت های ادراری:نوشیدن آب در حال 
ناشتا خطر ابتال به عفونت های ادراری را کاهش می دهد. زمانی که 
رطوبت کافی بدن تامین نشود و مایعات کافی به کلیه ها نرسد، احتمال 

اینکه عفونت های ادراری بروز کند بیشتر می شود.

 فواید نوشیدن آب برای بدن چیست؟

دوپیشکسوتاستقاللبااینتیمبهقطرمیروند

مهر- دو پیشکسوت باشگاه استقالل در سفر این تیم به قطر برای دیدار 
با الریان این تیم را همراهی می کنند.تیم فوتبال استقالل تهران نخستین 
دیدار خود را در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در تاریخ 
رسم  یک  در  که  استقالل  باشگاه  کند.  می  برگزار  قطر  در  بهمن   ۲4
پسندیده معموال در جریان دیدارهای خانگی اش از برخی از پیشکسوتان 
این باشگاه تجلیل به عمل آورده و در برخی از دیدارهای خارج از خانه نیز 
یکی دو پیشکسوت این باشگاه را با تیم همراه می کند، برای سفر به قطر 
هم به احتمال زیاد دو پیشکسوت را با تیم اعزام خواهد کرد.این نخستین 
است.  آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات  گروهی  مرحله  در  آبی ها  حضور 

جلساتمهمسهنفرهدرباشگاهپرسپولیس
برایتمدیدقراردادها

جلسات  خود  بازیکنان  قرارداد  تمدید  برای  پرسپولیس  مهر-باشگاه 
به  ایوانکوویچ  می کند.برانکو  برگزار  محرمانه  بطور  را  ای  نفره  سه 
را  مهمی  جلسات  گرشاسبی  حمیدرضا  و  پیروانی  افشین  همراه 
کند. می  برگزار  سرخپوشان  فعلی  بازیکنان  قرارداد  تمدید  پیرامون 
احتمال می رود باشگاه پرسپولیس پس از بازی این تیم مقابل صنعت 
بازیکنان  فراخواندن  با  برتر  لیگ  بیست و سوم  آبادان در هفته  نفت 
پرسپولیس  بزند.باشگاه  را  آنها  قرارداد  تمدید  استارت  خود  باتجربه 
از  فوتبال،  المللی  بین  فدراسیون  انضباطی  کمیته  حکم  به  توجه  با 
حضور در پنجره نقل و انتقاالتی تابستان سال آینده محروم است. به 
کند. قرارداد  تمدید  فعلی خود  بازیکنان  با  است  مجبور  همین خاطر 

شفریکمهاجمدیگرمیخواهد

میزان- با وجود حضور یک مهاجم، سرمربی استقالل خواهان حضور یک 
بازیکن تهاجمی دیگر در تیمش است.در حالی که هرمان بازیکن کامرونی به 
ایران آمده تا به عضویت استقالل در بیاید، وینفرد شفر باز هم دنبال بازیکن 
است.او به مسئوالن استقالل گفته که یک هافبک  مهاجم دیگر می خواهد.
سرمربی استقالل حتی با مدیربرنامه های بازیکن مدنظرش صحبت کرده و قرار 
شده این بازیکن به زودی به ایران بیاید.شفر اعتقاد دارد که استقالل بازی های 
سختی در لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت و نیاز است بازیکن داشته باشد.

هندبالایراندوبارهبهاغمارفت

شرق- ناکامی تیم ملی هندبال در رقابت های قهرمانی آسیایی اخیر، 
به همکاری »بروت ماچک« با این تیم خاتمه داد. قرارداد این مربی 
نتایج ضعیف  از کسب  بعد  بود که  این مسابقات  پایان  تا  اسلوونیایی 
هندبال  فدراسیون  رئیس  رحیمی،  علیرضا  نشد.  تمدید  دیگر  تیمش 
باید به دنبال جذب  تأیید کرد و گفت:  این خبر را  روز گذشته رسما 
باشند. بزرگساالن  تیم ملی  برای  اول دیگر  یک مربی خارجی طراز 

آهن،سرخودبخورید
پارکینسونمیگیرید

باشگاه خبرنگاران-محققان نشان داده اند که اگر 
بیش از حد آهن در بدن و مغز جمع شود، احتمال 
اینکه فرد به بیماری  بازسازی سلول های عصبی و 
همچنین بیماری پارکینسون مبتال شود افزایش 
می یابد. آهن اضافه موجود در بدن می تواند از 

طریق دندان ها اندازه گیری شود.بیماری پارکینسون 
بر اثر از بین رفتن سلول های ترشح کننده ماده 
دوپامین که انتقال دهنده سلول های عصبی هستند 
بوجود می آید و سیستم عصبی بدن را تحت تاثیر 
قرار می دهد و با مختل کردن حرکت سلول های 
عصبی در نهایت می تواند منجر به تومور شود.تعداد 
افرادی که در سراسر دنیا به بیماری پارکینسون 

دچار می شوند در حال افزایش است.

خاصیتلیموترشبرایسالمت

شگفت  درمانی  خواص  ترش  لیمو  سیمرغ- 
و  پوستی  تنفسی،  های  بیماری  برای  انگیزی 
غافل  آن  از  نباید  که  دارد  بدن  کلی  سالمت 
تقویت  لیمو ترش  شد.ویتامین سی موجود در 
کننده قوی سیستم ایمنی بدن بوده و این میوه را 
به درمانی برای سرما خوردگی تبدیل کرده است. 

به هنگام سرماخوردگی می توانید مقداری آب لیمو 
ترش را با آب گرم و کمی عسل مخلوط کرده و 
میل نمایید. لیمو سرشار از پتاسیم است و این بدان 
معنی است که می تواند با فشار خون باال مبارزه 
کندمسمومیت غذایی یک بیماری دردناک است 
که درمان آن می تواند سخت باشد. خوشبختانه 
خواص ضد باکتریایی لیمو ترش در درمان آن 

بسیار موثر خواهد بود.

بهایندالیلنبایدبرفخورد!

درباره  تغذیه  متخصص  یک  نیوز-  بهداشت 
ارائه  توضیحاتی  خورد  برف  نباید  که  دالیلی 
کرد.در حال حاضر به دلیل آلودگی هوا و وجود 
ذرات معلق در آن، پس از بارش برف، این ذرات 
بر روی زمین تجمع پیدا می کنند که خوردن 
برف از لحاظ بهداشتی جایز نیست.ه دلیل اینکه 

در حال حاضر شرایط جوی به گونه ای است 
خوردن  هستیم،  برف  بارش  شاهد  کمتر  که 
وارد  را  هوا  در  موجود  عناصر  می تواند  برف 
دستگاه گوارش کند که این موضوع باعث بروز 
بیماری های گوارشی و سایر بیماری ها خواهد 
سرب  دارای  برف  در  موجود  معلق  شد.ذرات 
بیماری های  درازمدت  در  می تواند  که  است 

عفونی و گوارشی برای افراد ایجاد کند.

2ابرخوراکیبرتربرایزمستان

مفید  زمستان  برای  که  های  ابرخوراکی   ۲
هستند: 1-  پرتقال:پرتقال یکی از بهترین میوه 
های خانواده  مرکبات و یک خوراکی مفید برای 
زمستان است. این میوه حاوی سطوح باالیی از 
ویتامین C است، آنتی اکسیدانی که سلول های 
سیستم ایمنی بدن، به خصوص بیگانه خوارها 

و لنفوسیت های تی، برای انجام وظایف خود 
به آنها نیاز دارند. ۲-  هویج:خوردن یک هویج 
شیرین یا یک کاسه سوپ هویج داغ، در حالی 
که زیر پتو نشسته اید، چیزی است که بسیاری 
از  از آدم ها دوست دارند.در واقع، هویج یکی 
ابرخوراکی های اجتناب ناپذیر در فصل زمستان 
و درواقع یک خوراکی مفید و گرم کننده بدن 

برای زمستان است.

چاقیعاملعودمجدد
سرطانپروستات

مهر- سرطان پروستات شایع ترین نوع سرطان 
در مردان است و در بالغ بر 3۰ درصد بیماران بعد 
از برداشتن پروستات، مجددا سرطان باز می گردد. 
میانگین سنی افراد در زمان تشخیص بیماری ۶۰ 
سال بود.طبق بررسی ها، 34 درصد افراد چاق 

و 1۹ درصد مبتال به سندروم متابولیک بودند.
سندروم متابولیک گروهی از فاکتورهای پرخطر 
است که موجب افزایش احتمال ابتال به بیماری 
قلبی، سکته و دیابت می شوند.مشخصات سندروم 
میزان  چاقی،  باال،  قندخون  شامل  متابولیک 
غیرعادی کلسترول یا تری گلیسیرید و فشارخون 
باال است.بیماران سندروم متابولیک بیش از 4 برابر 
افراد در معرض بازگشت سرطان پروستات بودند.

مسمومیت6نفربامونوکسیدکربن
درخراسانجنوبی

مرکز  مدیر  جنوبی،  خراسان  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
این ۶ نفر در 3 حادثه دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شدند که با حضور 
به موقع کارشناسان اورژانس و اقدامات مناسب درمانی نجات یافتند.علی 
خانواده  یک  داد  رخ  امروز  صبح  که  حادثه  آخرین  در  افزود:  دلخروشان 
از روستای چهار فرسخ به دلیل سوخت ناقص چراغ نفتی دچار  4 نفره 
آتشدست  شهید  بیمارستان  به  که  شدند  کربن  مونوکسید  با  مسمومیت 
نهبندان اعزام شدند.وی از مردم خواست تا با توجه به کاهش شدید دما 
طی این روزها و استفاده بیشتر از وسایل گرمایشی نکات ایمنی را رعایت 

نموده و در صورت بروز حادثه با اورژانس 115 تماس حاصل نمایند.

نجاتمادربارداردربرفخراسانجنوبی

علوم  دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر   - ایرنا   - بیرجند 
و  کوهستانی  مناطق  از  یکی  در  اورژانس  ماموران  حضور  با  گفت:  بیرجند  پزشکی 
صعب العبور شهرستان درمیان، مادر باردار در مسیر انتقال به بیمارستان فرزند خود را 
مادر  به  امدادرسانی  امروز درخواست  بامداد  افزود:  دلخروشان  آورد. دکتر علی  دنیا  به 
به  درمیان  شهرستان  توابع  از  العبور  صعب  و  کوهستانی  روستایی  در  ساله   ۲۲ باردار 
به  گزیک   115 اورژانس  آمبوالنس  بالفاصله  کرد:  بیان  اعالم شد.وی   115 اورژانس 
روستای دادران اعزام شد که به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن مسیر چندین بار 
آمبوالنس در میان برف و کوالک گرفتار شد و با سختی کارشناسان اورژانس بر بالین 
بیمارستان،  به  باردار  مادر  انتقال  در مسیر  زایمان  مراحل  بیمار حاضر شدند.وی گفت: 
نوزاد  و  مادر  انجام شد و  آمبوالنس  با موفقیت در  اورژانسی  به صورت  زایمان  و  آغاز 

منتقل شدند. درمیان  االنبیاء )ص(  خاتم  بیمارستان  به  مناسب  با وضعیت  پسر 

برخوردسهدستگاهخودرو)سواریپژو،کامیونت،تریلر(
درمحورطبس-یزدمنجربهفوت۳نفرومصدومشدن6نفردیگرشد

امالک و 
مستغالت

 مغازه فروشی در خیابان 
حکیم نزاری، سه طبقه 
جنب مسجد جامع علوی

09159372572

منزل قدیمی فروشی 
خیابان 17 شهریور
 پشت چاپخانه زرین
09159372572

فروش ویالیی در حاجی 
آباد، 2 طبقه، 130م زمین 
و 180م زیر بنا فی: 120 م 

09151643772

فروش زمین 20 متری دوم 
مدرس، دودربندمغازه تجاری 
و طبقه اول مسکونی، زمین 
200 متر  09155616598

فروش یا معاوضه  آپارتمان 
درچهکند ، یک مغازه با هم 

45م وام دارد
09155625297

فروش آپارتمان85متری 
آفتابگیر، سایت اداری 

طبقه3،دو خواب 
09909811802

فروش فوری آپارتمان 75 
متری، تکمیل و دارای 
آسانسوروپکیج،  الهیه 

فی: 46 م  09159617233 

ملک وسیع دربست در 
بهدان، 2قنات،1 ربع 
تا بیرجند،  زیر قیمت 

09126881005

فروش  ویالیی در انقالب1، 
تازه ساز ،180زمین 108بنا 
با ماشین تا 35م معاوضه 

09157233730

جویای کار

به یک نیروی ماهر
به کارواش نیازمندیم.

تلفن تماس:
09378672064

به یک نفر برای کار 
در آموزشگاه نیازمندیم

تلفن تماس: 
09155617501

جویای کار نگهبانی، 
سرایداری،پرستاری
  ازسالمند هستم
09015418516

 به یک نفر جهت کار 
در رستوران نیازمندیم 

فقط حضوری 
09375411109

شرکت مشاوره و پشتیبانی 
به  منشی،گرافیست و
 طراح نیازمند است

09157566375 -32456342 

به یک نیروجهت کار در
کارواش به صورت تمام وقت 

نیازمندیم
09105471953

آژانس با زنگ خور باال در 
منطقه آوینی به تعدادی 

راننده نیاز دارد
09395265120

خودرو

فروش پراید141نقره ای
 تک برگ سند، بی رنگ 

فی توافقی
09151608353

پژو 405 مدل86 ، بژمتالیک 
دوگانه کارخانه،بیمه یکسال، 

 الستیک نو 
09151613610

فروش پژو405مدل73،بیمه 
یکسال تخفیف، تک برگ 

سند، 6 میلیون
 09157410810

روآ مدل 85 دوگانه 
رنگ نوک مدادی 
فی: 8/700 م  
09155630194

متفرقه

فروش باربند سمند
 و پژو درحدنو،توافقی

تلفن تماس:
09158667090

رستوران سنتی با کلیه 
امکانات به فروش می رسد

تلفن تماس: 
09155613010

خریدار تانکر برای 
آب کشاورزی2500 
یا3000هزارلیتری
09158619490

خریدار یک صندلی کودک 
سالم و دارای حفاظ

تلفن تماس:
09368730601

فروش  گاو صندوق 
دوطبقه، قیمت توافقی

تلفن تماس
09157415913 

سوپرمارکت باکلیه امکانات 
به فروش می رسد با موقعیت 

عالی در مهرشهر
09151650578

فرو ش آهن 18، 7شاخه 
12متری، ضدزنگ خرده 

شاخه ای640 تومان
09157236341

 لوازم منزل

فروش تلویزیون 21 رنگی 
ودیجیتال وضبط سه دیسک  

سالم خانگی 
09158635610

تخت نو دونفره قهوه ای و 
نواردورش طالیی  خیلی 

شیک با دو شک فنری   
 09105463796

فروش درآورهفت کشو و 
یک میزنهارخوری چهارنفره 

سالم 180 هزار تومان 
09156043972

فروش تیوست مدل23
با شیشه اصلی ژاپنی، بدون 
بو هنگام استفاده فی : 150 

09908444113

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و 
بخاری،نورپردازی،لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدماتفنیوتاسیسـاتی

دهشیبــی

شماره تماس: 09151633903
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۷پروژهکمیتهکارآفرینیستاددههفجراستانافتتاحمیشود

گروه خبر -سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دهه فجر امسال هفت پروژه کمیته کارگری و کارآفرینی ستاد دهه فجر با اعتبار ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار با حضور 
مسئوالن کلنگ زنی و افتتاح می  شود. اشرفی اظهار  کرد: طرح توسعه بیمارستان میالد بیرجند و واگذاری 77 خودروی نیسان و تاکسی از صندوق کارآفرینی و افتتاح ساختمان 
بازنشستگی استان از جمله پروژه های افتتاحی در دهه فجر است.وی افزود : پلی کلینیک حوزه تامین اجتماعی در طبس با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان همزمان با دهه فجر افتتاح می شود.

نت
نتر

س: ای
عک

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

گروه خبر-  ‘علی اسماعیلی’ 
با  و  استاندار  پیشنهاد  به 
حکم وزیر کشور به عنوان 
امنیتی  سیاسی،  معاون 
استانداری  اجتماعی  و 
منصوب  جنوبی  خراسان 

شد.وی پیش از این معاون مدیرکل حقوقي وزارت 
کشور بوده است .گفتنی است سید محمد حسینی 
اینک سرپرستی  داشت که  برعهده  را  این سمت 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 

استانداری خراسان جنوبی را عهده دار است.

 مراسم سوگواري شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(
 در امامزادگان باقریه)ع( برگزار می شود

کل  اداره  عمومی  روابط  مقدم-مسئول  دادرس 
برگزاری  از  جنوبی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف 
مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
در امامزادگان باقریه)ع( با مداحی حاج نزارقطری و 
سخنرانی مدیر کل اوقاف استان خبر داد. اربابی از 
برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( در تمامی بقاع متبرکه خراسان جنوبی خبر 
داد و افزود: برنامه محوری شب شهادت حضرت 
امامزادگان  در  استان  مرکز  در  زهرا)س(  فاطمه 
باقریه)ع( بیرجند برگزار می شود.وی تصریح کرد: 
این مراسم سه شنبه ۱۰ بهمن از ساعت ۱9 الی 
سخنرانی  و  قطری  نزار  حاج  مداحی  با  شب   ۲۱
حجت االسالم منصور هاشمی مدیر کل اوقاف و 
امور خیریه در امامزادگان باقریه)ع( برگزار می شود.

راه اندازی ۲۲۰ کارگاه کمک اشتغال
 و اقتصاد مقاومتی در دهه فجر

فارس- دبیر کمیته بسیج ستاد دهه فجر استان با 
اشاره به راه اندازی کارگاه های کمک اشتغال در حوزه 
اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی در ایام دهه فجر 
در استان گفت: در این ایام راه اندازی ۲۲۰ کارگاه 
با تسهیالتی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال به 
بهره برداری می رسد. برات زاده از برگزاری ۳۶ یادواره 
شهدا در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: همچنین 
ایام ۱8 عنوان همایش مختلف در استان  در این 
پیش بینی شده است. وی از افتتاح ۲۰ قنات و 9 
استخر ذخیره آب با هزینه کرد اعتباری معادل ۱7 

میلیارد ریال در استان در دهه فجر خبر داد.  

۵۱ طرح آموزشی، پرورشی و خدماتی 
در مدارس استان به بهره برداری می رسد

غالمی- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
گفت: در طول دهه مبارک فجر امسال ۵۱ طرح 
آموزشی، پرورشی و عمرانی در مدارس استان به 
بهره برداری می رسد.المعی با بیان این خبر اظهار 
کرد:  این پروژه ها شامل ۲۳ پروژه آموزشی با ۶۰ 
کالس درس و یک خوابگاه، یک سالن ورزشی، 
یک سالن چند منظوره و دو سالن ورزشی با اعتبار 
8 میلیارد و ۵۰۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

المعی با اشاره به نیازمندی های آموزشی در استان 
گفت: سهم مسکن مهر از این موارد بیشتر از همه 
نیاز تا سطح  ملموس است و میزان کالس مورد 

استاندارد در این مناطق ۳9۵ کالس است.
 

واحد تولید آجر سفال 
خوسف در آستانه تعطیلی

تسنیم-تنها واحد تولید آجر دارای عالمت استاندارد 
رنج  خاک  و  آب  کمبود  از  خوسف  شهرستان  در 
می برد به گونه ای که ۴ روز در هفته به دلیل نبود آب 
کارگران بیکار بوده و برای برداشت خاک باید هفت 
خوان رستم را طی کند. سرمایه گذار واحد تولید آجر 
سفال بهاران با بیان اینکه سال گذشته تنها واحد 
نمونه تولید آجر در استان شده ایم هم اکنون با کمبود 
آب و خاک مواجه هستیم افزود: از آب استیجاری 
استفاده می کنیم که ۳ روز در هفته کار می کنیم و ۴ 
روز دیگر نیز به دلیل نداشتن آب کارگران بیکارند و 
همچنین برای برداشت خاک باید هفت خوان رستم 

را طی کنیم و ادارات مربوطه همکاری نمی کنند.

برگزاری همایش »هم نت« 
در خراسان جنوبی
جنوبی  خراسان  نخبگان  ملی  بنیاد  مهر-نماینده 
از شرکت های  در جلسه کمیته راهبردی حمایت 
دانش بنیان  و استارت آپ ها بیان کرد: با اشاره به 
برگزاری همایش »همنت« بیان کرد: این همایش 
با  بیانی  است.  شده  اجرا   استان  پنج  در  تاکنون 
اشاره به مشکالت پیش روی اجرای این همایش 
بیان کرد: با توجه به محدود بودن پروازهای استان، 
شرکت ها برای  شرکت در این همایش استقبال 
نمی کنند.وی با بیان اینکه برای اجرای این برنامه 
برای سال 97، رایزنی می کنیم، گفت: اگر موفق 
به اجرای این برنامه شدیم، ششمین رویداد همنت 
اتاق  خورد.رئیس  می  رقم  جنوبی  خراسان  در 
نیز  بیرجند  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
گفت:اتاق بازرگانی بیرجند آمادگی دارد با اعطای 
کارت عضویت به شرکت های دانش بنیان زمینه 
حضور آن ها در مجالس اقتصادی را فراهم کند.

و  بسیجیان  رزمندگان،  حضور  با  مراسمی  در   *
خانواده های معظم شاهد سالگرد عملیات غرورآفرین 
والفجر 8 در محل سنگر شهید تقوایی شهرستان 

فردوس گرامی داشته شد.
* معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
از  استان گفت: یک هزار و 9۳۰ کیلومتر  جاده ای 

راه های استان طی ۲۴ ساعت گذشته برف روبی شد.
* رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  
گفت: ۴۳ تن مواد فاسد شدنی توقیفی از ابتدای امسال 

طی ۱۰ مرحله در استان منهدم شده است.
* پرداخت 9۶۰ کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان 

تحت حمایت کمیته امداد
* ۱9 میلیون و ۳7۶ هزار و 99۵ سهم در ماه گذشته 

در تاالر بورس خراسان جنوبی معامله شده است.
محور های  در  گرفتار  خودروی  به ۴۱  راهداران   *

مواصالتی استان امداد رسانی کردند.
به مناطق  برای نشر معارف فاطمی  * ۴۲۰ مبلغ 
شدند. اعزام  استان  روستایی  و  شهری  مختلف 
به  جنوبی  خراسان  در  برق رسانی  پروژه   ۲۲۲  *

بهره برداری می رسد

نمایندهولیفقیهدرخراسانجنوبی:

برای ایجاد اشتغال و گرفتن 
تسهیالت باید از هفت خان گذشت

آسانی  به  برخی  گفت:  فقیه  ولی  فارس-نماینده 
باید  که  از طرفی کسانی  اما  تسهیالت می گیرند 
در  تسهیالت  گرفتن  برای  دهند  انجام  تولیدی 
هفت خان رستم می مانند و دچار مشکل می شوند. 
حجت االسالم عبادی در دیدار مدیرکل و معاونان 
ادارات تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی در استان 
اظهار کرد: گاهی وقت ها از رسانه ها شنیده می شود 
که برخی از اقشار خاص مانند آقازاده ها و نورچشمی ها 
از منابعی که باید در اختیار مردم قرار بگیرد رقم های 
با همین  و  دریافت می کنند  به سادگی  را  کالنی 
رقم های کالن نیز فرار مالیاتی هم دارند.عبادی با 
بیان اینکه دانه درشت ها در کشور فرار مالیاتی دارند، 
تصریح کرد: کسانی که دولت بیش ترین داده ها را 
به صورت وام به آن ها می دهد امروز فرار مالیاتی 
دارند.وی ادامه داد: اصل پول که در اختیار اینگونه 
افراد قرار می گیرد به مخاطره می افتد و مشخص 
نیست چه موقعی برگردانده شود.نماینده ولی فقیه 
خاطرنشان کرد: برخی به آسانی تسهیالت می گیرند 
اما از طرفی کسانی که باید تولیدی انجام دهند برای 
گرفتن تسهیالت در هفت خان رستم می مانند و دچار 
مشکل می شوند.عبادی با بیان اینکه بعضی از افراد 
گالیه دارند که فالن مسؤول گره ای در کار وارد 
کرده است، اظهار کرد: گاهی وقت ها آمار و ارقام 
افزود:  است.وی  نگران کننده  کارخانجات  تعطیلی 
استانی که ۱8 سال با خشکسالی دست و پنجه نرم 
می کند و آب خوردن تا آب کشاورزی برای مردم 
وجود ندارد در کشور رتبه نخست رشد مالیات را دارد 
که اگر این مالیات و خشکسالی کنار هم قرار دهیم 
مشخص می شود به هم نمی خواند و نامتعادل است.
نماینده ولی فقیه   گفت: برخی مواقع عده ای به دفتر 
مراجعه می کنند و از رفتار بعضی از مسؤوالن گالیه 
دارند، این ظلم ها مردم را به این حالت درآورده و 
می گویند از اسالم خسته شدیم..عبادی با بیان اینکه 
آن هایی که در برابر مردم کوتاهی می کنند از خواب 
غفلت بیدار شوند، افزود: در سیستم نظام اسالمی 
اگر به قانون عمل کنیم همه آن عبادت می شود چرا 
که سیستم، سیستم الهی است و همان طور که نماز 
و روزه واجب است خدمات سیستم نظامی اسالمی 

نیز واجب می باشد.

دوره بازآموزی مهارتهای غواصی
برای نجاتگران آتش نشانی 

غالمی-سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات 
بازآموزی  دوره  گفت:  بیرجند  شهرداری  ایمنی 
آتش  سازمان  نجاتگران  برای  غواصی  مهارتهای 
شد.  برگزار  کوثر  استخر  محل  در  بیرجند  نشانی 
حسینی اظهار کرد: این دوره تخصصی به همت 
برگزار  سازمان  این  بدنی  تربیت  و  آموزش  حوزه 
در  دوره  این  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  شد.وی 
راستای سیاست و تدابیر سازمانی بوده؛ افزود: هدف 
از برگزاری این دوره ارتقاء سطح آمادگی و توانایی 

نجاتگران در مهارت های آبی می باشد.

محور اصلی مدیریت شهر
 حفظ روحیه نشاط و مشارکت اجتماعی

روحیه  حفظ  گفت:  بیرجند  مقدم-شهردار  دادرس 
اصلی  محورهای  از  اجتماعی،  مشارکت  و  نشاط 
هشتمین  در  روز  جاوید  باشد.  می  شهر  مدیریت 
مالقات عمومی با شهروندان افزود: امیدواریم بتوانیم 
با همراهی و همدلی شهروندان بر مشکالت فایق 
آییم.وی با اشاره به برگزاری مالقات ها به صورت 
هفتگی در شهرداری خاطر نشان کرد: تالش داریم 
نیازهای شهر و شهروندان را شناسایی و درک کنیم 
و در جهت رفع آنها در چارچوب قانون اقدام کنیم.
جاوید در خصوص حل مشکالت شهروندان ابراز 
امیدواری کرد و افزود: مجموع درخواست مراجعه 
و  شهرسازی  به  مربوط  دیدار  این  در  کنندگان 

مشکالت خدمات شهری بود.

۸۵ پروژه در شهرستان خوسف همزمان
با دهه فجر به بهره برداری می رسد

مهر-فرماندار خوسف گفت: همزمان با ایام ا...دهه 
به  خوسف  شهرستان  در  عمرانی  پروژه  فجر 8۵ 
بهره برداری می رسد. شفیعی با اشاره به پروژه های 
دهیاری های شهرستان طی این دهه، عنوان داشت: 
در این حوزه نیز پنج پروژه با اعتباری بالغ بر سه 
میلیارد و ۴8۰ میلیون ریال بهره برداری خواهد رسید.

اخبار کوتاه

معاون  خبری  نشست  دیروز  صبح  حسینی- 
هماهنگی امور عمرانی استانداری درباره پروژه 
های دهه فجر برگزار شد. علوی مقدم با بیان 
در  پروژه عمرانی  و ۱9  هزار  امسال  که  این 
ادامه داد: ۳۳۳ پروژه   ، افتتاح می شود  استان 
از  وی  است.  روستایی  پروژه  و ۶8۶  شهری 
کلنگ زنی ۶۰ پروژه شامل ۲۱ پروژه شهری 
و ۳9 پروژه روستایی نیز خبر داد و افزود: در 
هزار  افتتاح ۳  قابل  پروژه های  برای  مجموع 
و 9۵۱ میلیارد ریال و برای پروژه های آماده 
کلنگ زنی 9۱8 میلیارد ریال هزینه شده است. 
به گفته وی با افتتاح پروژه های دهه فجر، تعداد 
۶7۳ هزار و ۵۵7 خانوار بهره مند و برای ۲ هزار 
و ۱۴9 نفر نیز اشتغال ایجاد می شود. معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به ۲۲۳ 
پروژه قابل افتتاح در مناطق روستایی اضافه 
استان  روستای   ۱9۳ در  ها  پروژه  این  کرد: 
به  ریال  میلیون  و ۲۲۱  میلیارد  اعتبار ۱۰  با 

بهره برداری می رسد.

قرار نیست در یک پروژه عمرانی 
به هر روشی قیمت ها را باال برد

علوی مقدم در حاشیه این نشست، در پاسخ 
به سواالت خبرنگاران ، درباره موضوع اراضی 
پادگان قدیم عنوان کرد: این موضوع مرتبط به 
حوزه راه و شهرسازی است ولی قرار شده پس 
از دهه فجر جلسه ای را با نیروهای نظامی ، 

اداره کل راه و شهرسازی و ارگان های مرتبط 
مانند شهرداری برگزار کنیم. وی همچنین با 

اشاره به مصوبه شورای فنی استانداری درباره 
خرید  برای  اجرایی  های  دستگاه  به  تکلیف 
رعایت  با  استان  داخل  از  ساختمانی  مصالح 
استاندارد ، بیان کرد: با این مصوبه عالوه بر 
برای  جدیت  و  تالش  استان،  درون  به  نگاه 
حرکت به سمت استانداردسازی هم مد نظر 
است. وی افزود: اگر در این استان خودمان به 
فکر خودمان نباشیم هیچ کسی قرار نیست از 
استانی دیگر فکری به حال ما کند، بنابراین 
باید از تمام ظرفیت های قانونی، امکاناتی و 
تجهیزات استفاده کرد.  معاون هماهنگی امور 

بعدی  گام  کرد:  خاطرنشان  استاندار  عمرانی 
ورود به موضوع قیمت های تمام شده است و 

قرار نیست در یک پروژه عمرانی به هر روشی 
قیمت ها را باال برد.

امور  کارگروه  های  دستگاه  به  تکلیف 
زیربنایی برای تهیه برنامه با افق 1420

علوی مقدم با تاکید بر این که مشکالت در این 
استان را از طریق آموزش و فرهنگ سازی، 
خرد جمعی، تجربیات سایر استان ها و توجه 
به کار تیمی باید مرتفع کرد، یادآور شد: هر 
فردی به صورت تکی دارای سواد و مهارت 
است خصوصا در این استان که درجه سواد در 

رتبه بسیار خوبی قرار گرفته ولی هنر استفاده 
از آن در کار تیمی منسجم و با برنامه ریزی 

است. وی اضافه کرد: در همین راستا اولین گام 
را برداشته و همه دستگاه ها در کارگروه امور 
زیربنایی را مکلف به تهیه برنامه با افق ۱۴۲۰ 
کرده ایم و از جلسه آتی ۳ الی ۴ دستگاه برنامه 

خود را ارئه خواهند کرد.

شهرداری بدون منبع درآمد
چه می تواند انجام دهد؟

در  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
پاسخ به وضع ورودی های شهر؛ عنوان کرد: 
باید جلساتی را با شهرداری ها برگزار کرده و 

برای آنان تبیین کنیم که ساماندهی ورودی 
منظر  رعایت  و  زیباسازی  به  توجه  شهرها، 
عمومی جز وظایف اساسی شهرداری ها است. 
ولی از طرف دیگر دغدغه های شهرداری ها 
را هم مدنظر قرار دهید، چند درصد از مردم 
پرداخت می کنند؟  را  نوسازی  شهر عوارض 
تواند  می  چه  درآمد  منبع  بدون  شهرداری 
تشکیل  به  ادامه  در  مقدم  دهد؟علوی  انجام 
کمیته ای برای کنترل و رفع رکود ساختمانی 
با سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و ادامه داد: 
معتقدم همه چیز پول نیست و برخی اوقات 
دغدغه ما بروکراسی ها و برنامه ریزی های 
غلط دستگاه ها است. به گفته وی در کارگروه 
امور زیربنایی مصوب شد اگر استعالمی زیر ۲۰ 
روز پاسخ داده نشود، مثبت تلقی می شود ولی 
استعالمی که برای یک سرمایه گذاری ۶ ماه 
طول کشیده زیبنده این استان که شعار تسهیل 
موانع را هم می دهیم نیست! این گونه عالوه 
بر تلف شدن وقت و سرمایه، بی اعتمادی به 

نظام و دولت هم ایجاد می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با تاکید 
های  دستگاه  گویی  پاسخ  فرآیند  که  این  بر 
اجرایی نیاز به بازنگری و هماهنگی با دستگاه 
های دیگر دارد، تصریح کرد:راه اندازی “ پنجره 
فرآیندهای  تا  و  است  شده  شعار  هم  واحد” 
دستگاه های اجرایی از یک نظم پیروی نکند، 

نمی توان کاری از پیش برد.

امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست  امیری- 
خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
با تاکید بر ضرورت مدیریت بر نحوه  جنوبی 
و  سرمایه گذاری  گفت:  عید  میوه شب  توزیع 
عرضه محصوالت در نمایشگاه بر اساس نیاز 
مردم باشد و کمیسیون تنظیم بازار از افزایش 
قیمت ها جلوگیری کند. سیدمحمد حسینی در 
اظهار  بازار  تنظیم  کمیسیون  جلسه  ششمین 
کرد: تبیین درست مسائل یکی از امورات برای 
گرفتن تصمیمات درست توسط تصمیم گیران و 
مسئوالن است.حسینی بیان کرد: در کمیسیون 
قیمت های  افزایش  از  باید  نیز  بازار  تنظیم 

افسارگسیخته جلوگیری شود تا جلوی بسیاری 
از سوء استفاده ها گرفته شود و از تولیدکننده و 
لزوم  بر  کننده حمایت شود. حسینی  مصرف 
ایفای نقش فرمانداری  های شهرستان ها تأکید 
کرد.وی درباره توزیع میوه شب عید اظهار کرد: 
قبل از هر چیزی باید بر نحوه توزیع میوه شب 
عید مدیریت داشته و وضعیت را رصد کنید تا 
مشکلی در این زمینه پیش نیاید. وی توجیه 
منابع را بهترین کار در بسیاری از بخش ها عنوان 
و تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان در جمع بندی 
مذاکرات حضور داشته باشند خیلی بهتر از این 

است که در غیاب آنها تصمیماتی گرفته شود. 

افزایش ۵۵ درصدی قیمت پیاز 
در خراسان جنوبی 

مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی نیز  از 8۰۰ 
تن ذخیره سازی گوشت مرغ منجمد در استان 
خبر داد و تصریح کرد: در این راستا در صورت 
کاهش گوشت، مرغ منجمد را وارد بازار خواهیم 
کرد. بیجاری نیز اظهار کرد: با توجه به جلسه 
کارگروه تنظیم بازار سوم مهر امسال تصویب 
شده است میانگین قیمت گوشت مرغ 7 هزار 
و ۵۰۰ تومان باشد.رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت نیز در این جلسه با بیان اینکه با توجه 
به شرایط موجود برپایی نمایشگاه یکی از راه های 

کنترل بازار است گفت: همه ساله نمایشگاه بهاره 
در هفته اول اسفند ماه در مرکز استان با حضور 
اصناف برگزار می شود که این امر به نفع اصناف 
است.شهرکی خاطرنشان کرد: امید است بتوانیم 
در نمایشگاه بهاره اقالمی را که مورد نیاز مردم 
است توزیع کنیم تا رضایت مردم را شاهد باشیم.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سمت، هم از سیر 
صعودی پیاز در روزهای اخیر خبر داد و یادآور 
شد: پیاز در روز یکشنبه جاری ۵۵ درصد افزایش 
یافته و بیشتر نیز خواهد شد. فرماندار بیرجند نیز 
در این جلسه به تقویم نمایشگاهی و برگزاری 
نمایشگاه های متعدد در بیرجند اشاره و مطرح 

کارگروه  در  استان  نمایشگاهی  تقویم  کرد: 
توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته و بسته 
می شود لذا هیچ کدام از اعضای کمیسیون با 
برگزاری نمایشگاه های فصلی مخالف نیستند 
اما برگزاری نمایشگاه های متعدد اعتراض برخی 
صنوف را به دنبال داشته است. مدیرکل جهاد 
کشاورزی نیز با اشاره به اینکه سال گذشته با 
و  شدیم  رو  روبه  ذخیره سازی  پرتقال  کاهش 
شد  قیمت  افزایش  باعث  پرتقال  کردن  وارد 
بیان کرد: بنابراین امسال به دلیل تولید خوب 
عید  ایام  می شود  پیش بینی  والنسیا  پرتقال 
شود. عرضه  بازار  در  خوبی  والنسیای  پرتقال 

امین جم ، کاربر- روز گذشته در بیشتر نقاط 
استان شاهد بارش های آسمانی بودیم که باعث 
خوشحالی مردم به خصوص کشاورزان شد.اگرچه 
در مرکز استان  برف برزمین ننشست اما شنیده 
ها حاکی از آن است که در شهرهاوروستاهای 
دیگر وضع به مراتب بهتر بوده است.خبرنگار ما در 
همین زمینه و مشکالت ناشی از برف  شدگزارش 

کوتاهی تهیه کرده است.
از سفرهای غیرضروری خودداری کنید

رضایی رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه یک 
شنبه شب محوربیرجند قاین حدفاصل گردنه ی 
خونیک مسدود شد،افزود: با همکاری راهداری و 
پلیس راهور تا ساعت 8صبح این محور باز شد.به 
محور  دراین  تردد  اکنون  داد:  ادامه  وی  گفته 

جریان داشته  و در سایر محورهای مواصالتی 
نیز مشکل خاصی نبوده است.وی افزود:در تمام 
محورهای فرعی واصلی تردد جریان دارد.وی 
با اشاره به  وضع جوی ناپایدار و سردی هوا 
که باعث یخبندان می شود، از هم استانی ها 
خواست از سفر های غیر ضروری خودداری کنند 
و حتی المقدور با وسایط نقلیه عمومی سفر کنند.

وی افزود:رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه 
هم از نکاتی است که شهروندان باید به آن توجه 
کنند. رئیس پلیس راه عنوان کرد: از صبح روز 
دوشنبه تا  ساعت ۱۱ و نیم ،  ۱۲فقره تصادف رخ 

داد که بیشتر آن ها واژگونی بوده است.
تردد در جاده ها به طور عادی 

در حال انجام است

بهمنی رئیس مرکز مدیریت راه استان  نیز با 
بیان اینکه تمام محورهای استان باز و همکاران 
ما در راهدارخانه ها مستقر بوده وآماده خدمت 
رسانی به هموطنان هستند،ادامه داد: اول صبح 
روز دوشنبه در گردنه خونیک شهرستان قاین 
تردد فقط با زنجیر چرخ مقدور بود ولی اکنون 
مشکل رفع شده و تردد به صورت عادی در 
حال انجام است.وی افزود:همه راهدار خانه ها 
و ادارات راه در آماده باش صد درصد هستند

برنامه ای برای تعطیلی مدارس 
در روز سه شنبه نداریم

حسینی مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان نیز با بیان اینکه روز دوشنبه هر سه مقطع 
شهرستان های زیرکوه،درمیان و قاین در نوبت 

صبح تعطیل شده اند،افرود:مدارس شهرستان 
سربیشه نیز با یک ساعت تاخیر آغاز به کار 
کردند.وی در پایان اظهار کرد:فعال برنامه ای 

برای تعطیلی مدارس در روز سه شنبه نیست.
تشدید یخبندان در خراسان جنوبی

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی اداره کل هواشناسی آسمان گفت: 
بیشترین میزان برف مربوط به بخش زهان با 
۶.7 و کمترین مربوط به شهرستان بیرجند با ۲.۶ 
سانتی متر بوده است.برهانی  افزود: در ۲۴ ساعت 
گذشته مدت درمیان با کمینه دمای منفی ۱۱ و 
خوسف با بیشینه دمای ۱۶ درجه سانتی گراد به 
ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای بوده اند.

کنسلی ۵ پرواز بخاطر شرایط جوی

بیان  با  نیز  بیرجند  فرودگاه  عمومی  روابط 
اینکه روز یکشنبه پرواز های بیرجند به تهران 
ایر  ایران  هواپیمایی  شرکت  از  بالعکس  و 
بیرجند  پرواز  هم  امروز  داد  نشد،ادامه  انجام 
هواپیمایی  شرکت  این  بالعکس  و  تهران 
و  بیرجند  مشهد  افزود:پرواز  شد.وی  کنسل 
بالعکس نیز کنسل شده است.براساس پیش 
بارش  بیشترین  شناسی  اقیلم  سازمان  بینی 
بود  خواهد  اسفند  و  بهمن  در  استان  های 
زارعی کارشناس هواشناسی استان نیز عنوان 
 7۲ مدت  کوتاه  وضع  هواشناسی  کرد:مرکز 
ساعته را پیش بینی می کند اما براساس نظر 
سازمان اقلیم شناسی ایران عمده بارش های 

استان در بهمن و اسفند خواهد بود.

جلسه  هشتمین  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
کمیته اشتغال شهرستان بیرجند در سال جاری 
به ریاست فرماندار برگزار شد. اولین دستورکار 
جلسه ارائه گزارش میزان معرفی شدگان و جذب 
اعتبارات مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان بود 
که راستگو، دبیرجلسه توضیح داد: از ابتدای سال 
خانگی صادر  مشاغل  مجوز  فقره  تعداد ۳۱8 
شده که از این تعداد ۲۵۱ مورد مجوز مستقل 
و ۶7 مجوز پشتیبان بوده است. وی ادامه داد: 
مجموع اعتبار پیش بینی شده ۲8 میلیارد و 8۵۰ 
میلیون ریال بوده است که به ۲ بانک عامل ملی 
و صادرات اختصاص پیدا کرده است و تاکنون 
۲8۲ طرح به مبلغ ۲7 میلیارد و 8۵ میلیون ریال 
معرفی که ۱۲8 طرح به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۶۰ 

میلیون ریال تسهیالت پرداخت شده است. 

یک طرفه به قاضی نرویم
در ادامه زرنگ، معاون مدیریت شعب بانک ملی 
استان با ارائه توضحیاتی  گفت: هر جلسه باید 
گفته شود که آمار را اصالح کنید چون این آمار 
مغایرت دارد. وی ادامه داد: از ۲۱ طرح معرفی 
میلیون  مبلغ ۵هزار و ۶8۰  با  شده، ۱۶ طرح 
خاطرنشان  زرنگ  است.  شده  پرداخت  ریال 

کرد: در طرحهای مشاغل خانگی برای پرداخت 
تسهیالت، روند بررسی مالی حذف شده و فقط 
توجیه اقتصادی و توجیه فنی را درنظر می گیریم.

معاون مدیریت شعب بانک ملی استان با اشاره به 
خبر دیروز روزنامه آوا در مورد سختگیری بانک 

ها گفت: گاهی موضوع بانک ها به طورعام 
مطرح می شود. زرنگ با اشاره به اینکه باید 
همه جانبه نگاه بکنیم  و یک طرفه به قاضی 
نرویم، تاکید کرد: قانونی که اجرا می شود قوانین 
مصوب مجلس شورای اسالمی و بانک مرکزی 

است. اینکه بعضی از همکاران ما هم سلیقه ای 
عمل می کنند را هم منکر نمی شویم و این 
اجرایی وجود دارد. وی  در تمام دستگاه های 
درخواست کرد: اگر کار مثبتی هم توسط بانک 
ها انجام می گیرد در جراید عنوان  شود و فقط 

چوب را به سر بانک ها نزنند. زرنگ تصریح 
کرد: در سال 9۶ در استان در مشاغل حمایتی 
است.  کننده شده  نگران  معوق  مطالبات  آمار 
به  ها  بانک  هماهنگی  کمیسیون  نماینده 
خوسف  شهرستان  بهزیستی  مسئول  سخن 

درخصوص جذب  بانکها  اینکه  بر  مبنی  هم 
منابع تخصیص داده شده کمک نمی کنند،  
واکنش نشان داد و گفت: با بررسی انجام شده 
در شهرستان خوسف مشخص شد ۱۰۰ درصد 
بهزیستی را پرداخت کرده ایم. زرنگ عنوان 
کرد: توانسته ایم باالی 7۰ درصد منابع را جذب 
کنیم و اگر عملکرد بانک ها زیر سوال است 

نکات قوت و خوبی ها را عنوان کنند.

تحقق 90 درصدی اشتغال تعهدی
دستور کار بعدی جلسه، ارائه گزارش اشتغال 
تعهدی دستگاه های اجرایی بود که دبیرجلسه 
بیان کرد: در سال 9۶ سهمیه اشتغال ۲۴7۵ 
نفر تعیین شده بود که بین ۲۰ دستگاه اجرایی 
توزیع شده بود و براساس آخرین آمار ۲۲۴۶ نفر 
تاکنون شغل ایجاد شده که درصد تحقق اشتغال 
تعهدی 9۰ درصد است. وی سپس از دستگاه 
هایی که عملکرد پایین داشتند گزارش خواست. 
مسئول ارائه زندان ها گفت: اشتغال ایجاد شده 
آنها  برای  و  است  شده  ایجاد  زندانیان  برای 
مشکل است که تسهیالت دریافت کنند. وی 
ادامه داد: 7۰ نفر به صندوق کارآفرینی معرفی 
شده و تا این لحظه ۲۰ نفر تسهیالت را دریافت 

کرده اند و در بحث ضامن مشکل دارند و کسی 
نماینده  نیز  شود.فوالدی،  نمی  شان  ضامن 
عامل  های  بانک  از  گفت:  فرهنگی  میراث 
ملی و صادرات تشکر می کنیم که در پرداخت 
داد:  ادامه  وی  کردند.  مساعدت  تسهیالت 
افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی رشد تعهد در بین 
سال و همچنین بالغ بر یک سوم تعهد اشتغال، 
در حوزه میراث فرهنگی و مرمت بناها است و 
این تنها از تزریق اعتبارات محقق می شود. ۳۵ 
نفر هم در لیست انتظار تسهیالت هستند که 
به دلیل اتمام اعتبار معطل مانده است گنجی، 
نماینده راه و شهرسازی گفت: ۱۳۴ نفر سهمیه 
اشتغال استان بوده که ۱۲8 نفر مربوط به بیرجند 
شده و تقسیم غیرعادالنه ای انجام گرفته است. 
وی ادامه داد: به دلیل اینکه در بخش مسکن 
وارد فصل سرما شده ایم، در ۲ هفته گذشته 
با رکود مواجه شده ایم.نماینده آبفای شهری 
تامین  به  توجه  با  ماهه دوم  هم گفت: در ۶ 
اعتبار در بخش فاضالب چند قرار داد منعقد 
کرده ایم و لیست نیروهای پیمانکار به دستمان 
سامانه  در  نواقص  دلیل  به  ولی  است  رسیده 
هستند. نفر  حداقل ۲۰  که  است  نشده  ثبت 
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وقت، سرمایه و اعتماد سرمایه گذار قربانی ناهماهنگی ها

سیرصعودیقیمتپیاز!
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استانسپیدپوششد:برفشادی!
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 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله :
َمن کان أکثُر هّمِه نیَل الّشَهواِت نُِزَع مِن قلبِه حالوةُ اإلیماِن

هر کس بیشترین هّم و غمش رسیدن به خواهشهای نفسانی باشد
 حالوت ایمان از قلبش گرفته می  شود.

)تنبیه الخواطر :ج2 ، ص116(

رشد تحزب در کشور تضادی با نظام 
مبتنی بر والیت فقیه ندارد

اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل  حبیبی  محمدنبی 
گفت: کسانی که می گویند رشد تحزب در کشور 
با نظام مبتنی بر والیت فقیه در تضاد است، اشتباه 
می کنند. به عنوان مثال اگر حزب موتلفه اسالمی که 
یک حزب دینی است، روزی توانست دولت و مجلس 
حزبی تشکیل بدهد، اصال ممکن است در مقابل 
والیت فقیه و نظام بایستد؟ پوست و گوشت و خون 

موتلفه ای ها دم از والیت می زند.

آمریکا در حال انتقال رهبران
 شکست خورده داعش به افغانستان است

امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور 
سازنده  و  مثبت  اقدامات  از  قدردانی  با  الملل  بین 
نماینده سازمان ملل در امور عراق و تاکید بر احترام 
به قانون اساسی، حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی 
این کشور گفت: علیرغم تالش های سازنده سازمان 
ملل، آمریکا در حال انتقال رهبران شکست خورده 
داعش از عراق و سوریه به شمال افغانستان است.
وی گفت: این تالش ها در جهت حفظ داعش و 
تروریسم می تواند برای آینده عراق، منطقه و جهان 
به شدت خطرناک باشد؛ تداوم بازی منطقه ای آمریکا 
با بهره گیری از داعش در افغانستان خطای راهبردی 

جدید کاخ سفید است.

توکلی: ما در انقالب دنده عقب گرفتیم

احمد توکلی نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه ما در 
انقالب دنده عقب گرفتیم ولی این دنده عقب، بازگشت 
به اسالم بود، اظهار کرد: وقتی من گفتم باید به مسایل 
دینی رجوع کنیم به خاطر این است که اگر به مسایل 
دینی رجوع و به آن عمل کنیم آن وقت این همه 
فساد نخواهیم داشت. بانکداری اسالمی هم که گفتنه 
شده، اسالمی نیست بلکه بانکداری بدون ربا است.

عبدا... ناصری : اگر رای رئیسی
 طبیعی باشد،قابل توجه است

عبداهلل ناصری عضو بنیاد باران و مشاور رئیس دولت 
اصالحات در پاسخ به این سوال که آیا اصول گرایان 
می توانند از سبد رأی 16 میلیونی خود در انتخابات های 
آینده بهره برداری کنند؛ گفت: بله، به این شرط که آراء 
در تمام انتخابات گذشته، رأی منطقی و طبیعی باشد 
که عرف جامعه آن را طبیعی بداند.اگر باور اجتماعی به 
این نتیجه برسد که آقای رئیسی در یک روند کاماًل 
طبیعی و قانونی در چارچوب رقابت سالم، توانسته 
16 میلیون رأی کسب کند، معتقدم در سال 1400 
این سرمایه اجتماعی، قابل توجه خواهد بود و شاید 
اصول گرایان بتوانند از آن بهره برداری کنند. اما به نظرم 
آن رأی، متعارف که در یک رقابت طبیعی و سالم 
کسب شده باشد، نیست. بنابراین در وهله اول بایستی 
بپذیریم که آن 16میلیون، رأی طبیعی هست یا خیر 

که اگر طبیعی باشد، رأی قابل توجهی است.

غرویان: یک نفر باید ناقوس »گفت وگوی 
ملی« را به صدا درآورد

حجت االسالم غریویان گفت: گام اول را باید یک نفر 
بردارد و پیش قدم شود و ناقوس گفت وگوی ملی را به 
صدا در آورد چرا که در همه پهنه کشور هم شنوندگان 
و هم عالقه مندان زیادی دارد و دیگر اینکه بهتر است 
یک یا چند نفر از افراد شاخص، شورایی تشکیل دهند 
به نام شورای گفت وگوی ملی تا در همه شهرها و 

استان ها به جریان افتد.

والیتی: ایران به حمایت های خود از 
حرکت های آزادی بخش ادامه می دهد

رهبر  الملل  بین  امور  مشاور  والیتی  اکبر  علی 
معظم انقالب با رد اتهامات بی اساس آمریکا علیه 
کشورمان در خصوص مسایل یمن گفت: آنان به 
 طور مستقیم ما را به دخالت در یمن متهم می کنند

در حالی که غیرمستقیم، شجاعت، مقاومت و از 
خودگذشتگی ملت یمن را انکار می کنند. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد: با این 
ادعاها مشکلی از آمریکا، عربستان و امارات رفع 
نخواهد شد و اگر عربستان و امارات به سیاست 
غیرمعقول شان ادامه دهند یمن به باتالقی مانند 
ویتنام برای آمریکا تبدیل خواهد شد. وی افزود: 
های  حرکت  از  حمایت  در  خود  روش  به  یران 
مردمی آزادی بخش و اسالم خواهانه در منطقه 
ادامه خواهد داد و لحظه ای در این مسیر تردید 

نخواهد کرد.

 سردار عظمایی: تغییر رفتار آمریکایی ها 
در خلیج فارس و تنگه هرمز

پنجم  منطقه  فرمانده  عظمایی  علی  سردار 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی 
در واکنش به اظهارنظر برخی از مقامات نظامی 
ایرانی  شناورهای  رفتار  تغییر  پیرامون  آمریکا 
با  مواجهه  در  و  المللی  بین  تردد  مسیرهای  در 
رسانه ها  در  آن  بازتاب  و  آمریکایی  شناورهای 
دستگیری  ماجرای  سالگرد  ایام  در  کرد:  اظهار 
تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس که به دلیل 
عدم رعایت قوانین بین المللی و ورود به آب های 
فرآیندی  طی  سپس  و  خورد  رقم  ما  سرزمینی 
خاص رها شدند، شاهد شرارت کمتر آمریکایی ها 
تنگه هرمز  در مسیرهای دریایی خلیج فارس و 

و نیز مواجهه  آنها با شناورهای ایرانی هستیم.

دیپلمات  انگلیسی:
 اروپا به ترامپ باج ندهد

های  سال  که  انگلیسی  دیپلمات  جنکینز،  پیتر 
6-2001 سفیر انگلیس در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بود، از اروپا خواست برای منصرف کردن دونالد 
ترامپ از خروج از برجام به او باج ندهند و با اتخاذ 
آرمانی مشترک با چین و روسیه، ترامپ را با مخالفت 

هایش با برجام تنها بگذارند.

سفیر روسیه : ما با ایران در مورد 
سوریه هم سنگر  هستیم

ایران اظهار کرد:  لوان جاگاریان سفیر روسیه در 
هماهنگی های دو کشور به خصوص در موضوع 
سوریه موجب شد که پدیده تروریسم و تهدیدات 
با  ما  و  شود  مواجه  با شکست  زیادی  حد  تا  آن 
ایران در موضوع سوریه هم نظر و هم سنگر هستیم. 
وی افزود: در موضوع برجام به شدت منتقد آمریکا 
هستیم و از مواضع جمهوری اسالمی ایران با قوت 
خود  تعهدات  به  ایران  معتقدیم  و  می کنیم  دفاع 

کاماًل پایبند بوده است.

الزم باشد در انتخابات بعدی ائتالف می کنیم

عارف رئیس فراکسیون امید گفت: ما از هرگونه نقد 
عملکرد استقبال می کنیم و قطعا تالش خواهیم کرد 
با توجه به نقدهای  که برنامه ها و حرکات خود را 
مشفقانه اصالح کنیم. ما همواره بر هویت اصالح 
طلبانه خود تاکید داریم اما شرایط زمانی را هم مدنظر 
داشتیم. ما می خواهیم تجربه دهه ۸0 در دو انتخابات ۸4 و ۸6 تکرار شود؟ خیر. 

وی افزود: گام بعدی ما انتخابات 9۸ مجلس است. 

وعده هایی می دهند که با واقعیت ها تطابق ندارد

حسینی گفت: برخی افراد قبل از اینکه رهبر انقالب 
هشدار دهند باید وارد شوند و واقعیت ها را به مردم 
بگویند. وی با بیان اینکه بودجه ای که دولت تقدیم 
مجلس کرد کلیات آن رد شد، بیان کرد: چرا این آقایان 
وعده هایی می دهند که با واقعیت ها تطابق ندارد. وی با 
بیان اینکه وقتی مساله ای ایجاد شود این ضعف ها بروز پیدا می کند، گفت: در 
زلزله اخیر کرمانشاه اگر نهادهای انقالبی نبودند بسیاری از افراد زیر آوار می ماندند .

سخنانم را درباره برخورد با قضات تحریف کردند

آیت ا... آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
سخنان اخیر خود مبنی بر برخورد با قضات خاطی 
اظهار کرد: متاسفانه برخی این سخنان را تحریف 
کردند. برخورد با قضات خاطی همواره مورد تاکید 
بوده، اما برخی از سخنان اخیر بنده این تفسیر را 
کرده اند که فساد در میان قضات به حدی زیاد است که خود رئیس قوه 

قضائیه نیز به این امر اذعان کرده، در حالی که چنین نیست.

در  طباطبایی  االسالم  حجت 
تان  نگاه  این سوال که   به  پاسخ 
این روزهای احمدی  به رفتارهای 
گفت:  چیست،  اطرافیانش  و  نژاد 

احمدی  آقای  که  روزی  از  بنده 
نظرم  به  شناختم  و  دیدم  را  نژاد 
قدرت  دارای  فردی  که  رسید 
متاسفانه  ولی  است  انرژی   و 

معاشرت  از  ناشی  های  تجربه 
را  واال  و  ارزشمند  های  انسان  با 
و  نظمی  بی  از  واقع  در  نداشت 
یک  به  کشور  اوضاع  بدنظمی 

مقامی رسید. نکته دیگر این است 
زمانی  هر  در  جامعه  فرهنگ  که 
براساس اضطرار نیاز به تغییر دارد 
لذا هر کسی که بتواند قدرت را برای 

افتد. می  جلو  بگیرد  کار  به   تغییر 
استفاده  جامعه  احساسات  از  یعنی 
به  که  آن  برای  برخی  کند.  می 
منافع خود برسند چنین افرادی را 
جلو می اندازند. آقای احمدی نژاد 
دارای همین خصلت ها بود. اوایل  
که من او را در شهرداری شناختم 
داشت.  را  خصوصیات   همین 
و  پروبال  او  به  آمدند  ای  عده 
احساس قدرت دادند تا از او برای 

منافع خود استفاده کنند. 
نیروهای  عده  یک  افزود:  وی 
آدم  یک  دنبال  به  طلب  فرصت 
توانمند می گشتند  لذا من معتقدم 
که  بود  فردی  نژاد  احمدی  آقای 
افرادی  و  داشت  استعداد  و  انرژی 
سوءاستفاده گر دور او را گرفتند و 

او را یاری کردند تا به اینجا رسید.

شورای  رئیس  نایب  بادامچیان 
اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی 
اخیر  دهه  چهار  طی  کرد:  اظهار 
و  بزرگ  شیطانی  قدرت های  همه 
کوچک با انقالب اسالمی به مقابله 
از هر نوع توطئه، مکر،  پرداختند و 
غیر  درگیری های  و  تحریم  ترور، 
انسانی، کوتاهی نکردند و راه به جایی 
اینکه 40 سال  بیان  با  نبردند. وی 
عالوه 16  به  فداکاری  و  استقامت 
سال مبارزه و مقاومت، کار ساده ای 
پس  عده ای  گفت:  نیست،  و  نبود 
از  را  جهاد  ادامه  سعادت  انقالب  از 
دست دادند یا استحاله شدند، یا دچار 
کلک و حقه شدند یا سازش کردند. 
وجدان  و  شرف  و  دین  هم  برخی 
را به دنیای پست و مطامع دنیوی 
معامله کردند و باختند. سیاست بازها 

چه  که  بودند  هم  ساده اندیشانی   و 
مشکالتی برای رهبر پیش آوردند.
حزب  مرکزی  شورای  رئیس  نایب 
طرف  از  اما  گفت:  اسالمی  موتلفه 

دیگر چه حماسه هایی آفریده  شد و 
و  خداپرستان  که  چه شگفتی هایی 
ساله  بخارایی 20  محمد  از  خوبان 
و  آفریدند  جوان  حججی  شهید  تا 

اینگونه شد که امروز مستکبران از 
ما عصبانی هستند و متحیرند که چرا 
نتوانسته اند غلطی انجام دهند. وی 
از راه را آمده ایم.  افزود: امروز نیمی 

و  راه سخت تر  نیمه دیگر  می دانیم 
سخت ترین است. پشیمان و مایوس 
هم نیستیم. همچون رهبرمان سید 
امیدواریم. و  امیدیم  پا  سرتا  علی 

عده ای پس از انقالب سازشکار شدندبرخی به احمدی نژاد به خاطر منافع  خودشان پر و بال دادند 
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی: حجت االسالم سید مهدی طباطبایی :

برادر محترم جناب آقای مهدی گنجی فرد
درگذشت مادر عزیز و مهربان تان را خدمت جناب عالی و خاندان محترم

 تسلیت عرض نموده، ضمن طلب مغفرت برای آن عزیز سفر کرده 
صبر را برای بازماندگان از خداوند منان خواهانیم.

همکاران تان در ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

قابل توجه کلیه صنوف معتبر در بخش اقتصادی خراسان جنوبی
طرح  امسال  ماه  اسفند  دارد:  نظر  در  فرهنگیان  مصرف  اتحادیه 
فروش اعتباری در سطح استان برای فرهنگیان و کارمندان دولت 

اجرا نماید.
 لذا جهت مشارکت در این طرح از کلیه صنوف )لوازم خانگی - پو شاک

 سوپر مارکت- طال فروشی- مبلمان- موبایل و کامپیوتر - مصالح 
 ساختمانی - لوازم بهداشتی و... ( دعوت می شود در صورت تمایل

به همکاری برای تنظیم قرارداد و آگاهی از نحوه بازپرداخت، 
در شهرستان ها: به مدیرعامل فروشگاه  فرهنگیان 

شهر بیرجند: به اتحادیه مصرف فرهنگیان ، واقع در سجاد شهر، فلکه 
سوم، والیت ۴  مراجعه نمایند.

تلفن:  ۳۲۴۲۱۲۸۹
اتحادیه مصرف فرهنگیان خراسان جنوبی

آمـوزشگـاه علمـی امـام علـی )ع( 
وابسته به موسسه خیریه  دانش آموزی امام علی )ع( 

برگزار می کند:
 *  کالس های تقویتی - ابتدایی تا دبیرستان     * کالس های کنکور

* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی    * رباتیک     * زبان انگلیسی
بمیدان ابوذر- نبش شهید اسدزاده  3      تلفن: 32232943
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جناب آقای علی اسماعیلی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی
 که موید درایت، توانمندی و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک 

عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

ابراهیم خادم اسفدن

عکس زیبا از مجسمه پوشیده از برف * عکس : قاسمینخستین فستیوال بازی های هدفمند استان در دبستان آیت بیرجند * عکس : رضایی حضورتیم والیبال ماسن در مسابقات ورزشی جام فجر دهیاری های بخش مرکزی بیرجند * علی اکبری

بارش برف زمستانی در خراسان جنوبی * عکس : حسین محمودی



و  شدن  نو  حال  در  ها  سلول  همیشه 
تکثیر هستند گاهی اوقات اشتباهاتی رخ 
می دهد که در نتیجه آنها یک سلول غیر 
طبیعی ایجاد می شود. این سلول تقسیم 
های  سلول  از  هایی  زنجیره  و   شده، 
شود  می  تقسیم  و  ایجاد  طبیعی  غیر 
که تحت کنترل نیست. این سلول های 
 غیرطبیعی » تومور « نامیده می شوند

دو نوع تومور وجود دارد: 
خوش خیم و بدخیم

تومورهای بدخیم همان سرطان هستند 
به  و  باشند  خطرناک  توانند  می  که 
قسمت های مختلف بدن حمله کرده و 
مانع فعالیت سلول های سالم شوند. این 
به  و  یافته  بدخیم گسترش  تومورهای 

نقاط دیگر بدن نیز حمله می کنند.

سرطـان چیـست؟
عامل  مهمترین  دخانیات  مصرف 
دود  است.  پیشگیری  قابل  های  مرگ 
از 4000  تنباکو و سیگار حاوی بیش 
از 40  بیش   که  است  شیمیایی  ماده 
و  سمی  یا  محرک  مواد  آنها  از  نوع 
مواد  این  بین  در  هستند.  زا  سرطان 
متنوعی  بخارهای  و  گازها  شیمیایی،- 
حامل  غلظت  نظر  از  که  دارد  وجود 
مواد خاصی هستند که آالیندگی آنها 
ترین  آلوده  از  بیشتر  برابر  هزار   50 
ناشی  .حرارت  است  جهان  شهرهای 
تواند  می  نیز  سیگار  کشیدن   از 
به 600 درجة سانتی گراد برسد که مضر 
باعث  سمی،  گازهای  استنشاق  است. 
 تخریب بافت ها می شود. جزء اعتیاد آور
بر  اثر  با  که  است  نیکوتین  سیگار، 
اعتیاد  موجب  مرکزی  اعصاب  دستگاه 
به  تنباکو  و  نیکوتین سیگار  می شود. 
سرعت جذب جریان خون می شود و 
ظرف 30 ثانیه به مغز می رسد و روی 

سلول های عصبی آن اثرمی گذارد. 
عامل  مهمترین  دخانیات  مصرف 

مرگ های قابل پیشگیری است. 

 دخانیات باعث چه سرطان هایی می شود؟
 مصرف دخانیات سبب افزایش خطر بروز 
بسیاری از سرطان ها در بدن می شود از 
جمله سرطان های سر و گردن، سرطان 
معده  مانند  گوارشی  های  سرطان  ریه، 
لوزالمعده و روده، سرطان های  و مری، 
ادراری مانند مثانه و کلیه، سرطان گردن 

رحم و سرطان خون.
از هر 10 فرد مبتال به سرطان ریه، 9 

نفر مصرف كننده دخانیات بوده اند.
را  قلیان  ولي  كنید  ترك  را  سیگار 

جایگزین آن نكنید!
بسیاري از مردم به اشتباه تصور مي کنند 
که قلیان از سیگار خطر کمتري دارد. در 
حالیکه در بسیاري از موارد قلیان مضرتر 
هم هست. توتون قلیان بسیار نامرغوب 
آن  به  افزودني  مصنوعي  مواد  و  است 

گازهاي سمي زیادي تولید مي کند.
قلیان 400 مادۀ سّمی و سرطان زا دارد. 
تنباکوهاي میو ه اي عالوه بر این 400 نوع 
سم، مواد مضرتری نیز دارند که از پوست 
تهیه  افزودني  مواد  با  میوه تخمیر شده 
مي شوند و می توانند باعث آلرژي، آسم 

و حساسیت شوند. نیکوتین هم که مادۀ 
اعتیادآور تنباکو است،باعث مي شود فردی 
که قلیان می کشد براي تأمین نیاز خود 
در طول زمان قلیان بیشتري بکشد. در 
نتیجه، یک قلیان مي تواند د ه ها برابر یک 
 سیگار دود و گاز سمي وارد ریه شما کند
هر وعده قلیان معادل 100 - 50 نخ 

سیگار است.
حتي اگر سیگار هم نمي كشید، از 
نشستن در جاهایي كه افراد دیگری 

سیگار مي كشند خودداري نما یید.
ترک سیگار بهترین عملی است که افراد 
سیگاری می توانند برای بهبود سالمت 
خود انجام دهند. بسیاری از اثرات مصرف 
تنباکو می تواند با قطع سیگار کاهش پیدا 
سرعت  به  تواند  می  ترک  فواید  و  کند 
ترک  از  که  زیادی  منافع  شود.  پدیدار 
 سیگار حاصل می شود به قرار زیر می باشد

پس از ترك سیگار چه اتفاقاتی در 
بدن بوجود می آید .

چند روز اول بعد از ترك: در چند روز اول 
پس از ترک، فشار خون کاهش می یابد، 
سطح دی اکسید کربن خون پایین می آید 

 و خطر حمله قلبی کاهش پیدا می کند.
دو تا سه هفته پس از ترك سیگار: 
شما متوجه می شوید که می توانید بدون 
احساس ضعف و خستگی به فعالیت بدنی 
که  است  زمانی  این  بپردازید.  ورزشی  و 
بیشتر افراد نشانه های ترک نیکوتین را 

پشت سر گذاشته اند.
یک تا 9 ماه بعد از ترك سیگار: تقریبا 
 بعد از یک ماه، ریه ها شروع به بازسازی خود 
 می کنند و عملکرد خود را بهبود می بخشند.

سال اول بعد از ترك: بعد از یک سال 
انرژی افزایش می یابد،گردش خون بهبود 
 پیدا می کند، عملکرد ریوی بهبود می یابد،

کرده،  پیدا  کاهش  و خس خس  سرفه 
عفونت های تنفسی کاهش پیدا می کنند.

دو سال پس از ترك: بعد از 2 سال خطر 
مرگ ناشی از بیمارهای قلبی ریوی نسبت 
به یک فرد سیگاری فعال، نصف شده و 

خطر سکته مغزی کاهش می یابد.
ترك سیگار بعد از 5 تا 15 سال: با ادامه 
ترک سیگار بعد از 5 تا 15 سال خطر سکته 
قلبی در شما تقریباً مشابه افرادی می شود 
که هرگز سیگار نکشیده اند.خطر سرطان 
دهان و سرطان مثانه به نصف می رسد، 
خطر سرطان مری کاهش می یابد و به 
همین ترتیب خطر سرطان های حنجره، 
کاهش  لوزالمعده  و  رحم  گردن  کلیه، 
چشمگیری پیدا می کنند. این خطر با 
یابد. می  کاهش  بیشتر  زمان   گذشت 

پیشگیری ازبروز سرطان با حذف سیگار و دخانیات:

فعالیت بدنی منظم احتمال سرطان هایی چون 
بهتر   . پستان و روده بزرگ را کاهش می دهد 
است روزانه 30 دقیقه ورزش کنید به طوری که 
 ضربان قلب شما باال برود و در کنار آن تمرین هایی 
برای تقویت عضالت داشته باشید. اگر نمی توانید 
به اندازه مطلوب ورزش کنید، مطمئن باشید که 
ورزش  از  بهتر  کردن  ورزش  دقیقه  چند  حتی 
از نشستن طوالنی مدت از جمله  نکردن است. 

برای تماشای تلویزیون بپرهیزید.

پیشگیری از سرطان 
با فعالیت بدنی منظم

"عفونت ها قابل پیشگیری ترین دالیل ایجاد 
سرطان در دنیا هستند " چرا که درکشورهای 
ایجاد یک چهارم سرطان ها  درحال توسعه علت 
از  ناشی  و همچنین علت یک چهارم مرگ های 
سرطان ها هستند. با پیشگیری یا درمان بعضی از 
عفونت ها می توان از ابتال به بعضی از سرطان ها 
جلوگیری کرد. دو میلیون مورد از سرطان ها در 
اغلب  که  ها هستند  ازعفونت  ناشی  سطح جهان 

هم در کشورهای در حال توسعه رخ می دهند )سه 
برابر بیشتر ( و نکته جالب تر اینکه در بیش از نیمی 
 از موارد، افراد کمتر از 50 سال را مبتال می کنند.

شایع ترین سرطان های
 ناشی از عوامل عفونی:

• سرطان دهانه رحم: که به علت عفونت با پاپیلوما 
ویروس انسانی ایجاد می گردد.

   • سرطان معده:  که مرتبط با عفونت هلیکوباکتر پیلوری
  است )باکتری خاصی که در ph اسیدی معده می تواند 

زندگی کند(.
• سرطان كبد: که مرتبط با هپاتیت B و C است.

راه كارهای ساده برای 
محافظت در برابر عوامل عفونی

* برای پیشگیری از ابتال به ویروس هپاتیت B الزم است 
 به خصوص افراد پرخطر  )کسانی که با فرآورده های 
خونی سر و کار دارند و یا رفتارهای  جنسی پرخطر 

دارند( واکسن بزنند. 
* برای آمیزش جنسی از وسایل یا مواد محافظت 
کننده، استفاده کنید تا به ویروس پاپیلوم انسانی
مانند  آن  از  ناشی  های  سرطان  و    )HPV(
نشوید. مبتال  مقعد  و  رحم  دهانه  دهان،   سرطان 
* آنتی بیوتیک های تجویز شده توسط پزشک را 

درست و به جا مصرف کنیم.

1. از مصرف دخانیات پرهیز كنید. 
2. فعالیت بدنی منظم داشته باشید.

 3. وزن خود را در حالت ایده آل نگه دارید
4. تغذیه سالم داشته باشید. 

5. خود را در برابر عفونت ها محافظت 
كنید.

6.از پوست خود محافظت كنید.
7.در منزل و محیط كار اصول ایمنی را 

رعایت كنید.
8. زندگی روانی معنوی سالمی داشته 

باشید.
داشته  سالمی  اجتماعی  9.زندگی 

باشید.
داشتن عالئم هشدار  در صورت   .10
 دهنده سرطان به پزشک مراجعه كنید.

پیام های کلیدی برای
 پیشگیري و تشخیص 

زودهنگام سرطان

 نقش عفـونت ها در بـروز سرطـان

ضمیمه رایگان روزنامه آوای خراسان جنوبی   سه شنبه  96/11/10



خطر بسیاری از بیمار ی ها از جمله سرطان، در افرادی که اضافه وزن دارند 
یا چاق هستند افزایش می یابد. برآورد شده که درصدی از کل موارد مرگ 
و میر سالیانه مرتبط با سرطان ناشی از اضافه وزن یا چاقی است.برخی از 
انواع سرطان رابطه تنگاتنگی با افزایش وزن بدن دارند مانند سرطان های 
 پستان )در زنان یائسه(، روده بزرگ، رحم، کلیه، مری، پروستات و ریه.

همچنین اضافه وزن و چاقی با ابتال به بسیاری ازبیماری های دیگر مانند 
بیماری های قلبی، سکته مغزی، فشارخون باال، کلسترول باال، دیابت 
نوع دو، آرتروز ،بیماری های کیسه صفرا، اختالالت قاعدگی،اختالالت  

روانی مثل  افسردگی در ارتباط است .
متأسفانه جامعه ما نیز به سمت کم تحرکی، پُرخوری و در نتیجه افزایش 
وزن در حال حرکت است به طوری که حدود نیمی از جمعیت مردان و 

زنان ایرانی اضافه وزن دارند.
مفهوم	اضافه	وزن	

چاقی یا اضافه وزن بدان معنی است که مقدار چربی بدن نسبت به 
بافت کم چرب بدن،مانند عضالت، بسیار زیاد است. تعاریف متعددی 
در این زمینه وجود دارد، ولی یک تعریف علمی که مورد قبول اکثر 
است.  )BMI  ( بدنی  توده  شاخص  از  استفاده  است،  نظران   صاحب 

BMI به این صورت محاسبه می شود

 BMI = )قد × قد )به متر( / وزن )کیلوگرم
که وزن به کیلوگرم و قد به متر در فرمول قرار داده می شود. برای 
مثال شاخص توده بدنی در یک فرد با قد 1/75متر و وزن 68 کیلوگرم 

عبارتست از:	2/22=	)	1/75×	1/75(/	68
معموالً BMI بین 18/5تا 24/9 طبیعی در نظر گرفته می شود. میزان 
عنوان  به  از 25  بیش  میزان  و  وزن  کمبود  عنوان  از 18/5به  کمتر 
اضافه وزن در نظر گرفته می شود. مقادیربیش از 30 به عنوان چاقی 
 و موارد بیش از 40 به عنوان چاقی بسیار شدید در نظر گرفته می شود.
است. جدول  دور کمر  اندازۀ  تعریف چاقی،  برای  دیگر  یک شاخص 
زیر، خطوط راهنمایی را برای برآورد خطر بیماری بر اساس دور کمر 
پیشنهاد می کند. یک اصل کلی وجود دارد که دور کمر بزرگتر از 80 
سانتی متربرای زنان یا 94 سانتی متر برای مردان، ممکن است باعث 

افزایش خطر بیماری گردد.

جنسیت/سطح	خطرزنان	مردان	

افزایش	خطرسانتی	متر<	80سانتی	متر<	94

خطر	باالسانتی	متر<88سانتی	متر<102

توصیه	هایی	برای	تغییر	در	شیوه	زندگی
رسیدن به وزن مناسب و حفظ آن بسیار مهم است. برای رسیدن به 
وزن ایده آل باید سبک زندگی خود را به گونه ای تغییر دهید که 
باعث کاهش مقدار غذای مصرفی و همچنین افزایش سطح فعالیت 
شما گردد. با به کارگیری توصیه های زیرمی توانید تا حد زیادی مشکل 

اضافه وزن خود را برطرف کنید: 
* غذاهای مورد عالقه تان را حذف نکنید، ولی تعادل را رعایت کنید. 
باور کنید طعم یک عدد شیرینی خامه ای با طعم یک کیلوگرم شیرینی 

خامه ای تفاوتی ندارد!
*	در طول روز مقادیر فراوانی آب یا دیگر نوشیدنی های فاقد کالری 

بنوشید. مصرف نوشیدنی های حاوی قند باید محدود شود.

*	برای غذای اصلی و بخصوص میان وعده ها، مواد خوراکی کم کالری 
)مانند سبزیجات،میوه و غالت با سبوس( را انتخاب کنید. 

*	سرعت غذا خوردن خود را کم کنید. هر وعده خوردن شما باید حداقل 
 15 دقیقه طول بکشد. برای رسیدن به این هدف به جای قاشق های 

معمولی، از قاشق های با حجم کم ویا چنگال استفاده کنید.
*	اگر در طول روز به دفعات احساس گرسنگی می کنید، یک راهکار 
مناسب کاهش میزان وعده اصلی غذا و در عوض مصرف چندین میان 
وعده کوچک در طول روز است. بهتر است در طول روز حداقل پنج 

وعده غذایی شامل سه وعده اصلی و دو میان وعده داشته باشید.
*	پروتئین خاصیت سیرکنندگی دارد لذا سعی کنید در هر وعده غذایی 
مقداری پروتئین )مانند سفیده تخم مرغ، ماهی، لبنیات، گوشت بدون 

چربی، آجیل و حبوبات( بخورید.
*	صبحانه را حذف نکنید! در حقیقت نخوردن صبحانه کمی بعدتر شما 
را گرسنه کرده وباعث ریزه خواری بیشتر و بدخوری در وعده ناهار و شام 
می شود. لذا برای خوردن یک صبحانه سالم وقت بگذارید. یک صبحانه 

کامل شامل شیر کم چرب، غالت پر فیبر و میوه است.
*	فیبر بیشتری مصرف کنید. فیبرها موادی هستند که توسط بدن 
روده  تسهیل در حرکات دودی  و موجب  نیستند  قابل هضم  انسان 
کوچک خواهند شد. بهترین منابع فیبر،میوه ها و سبزیجات هستند. 
مصرف فیبر خوراکی عالوه بر کاهش احتمال بروز یبوست وهمچنین 
سرطان های دستگاه گوارش، سبب پایین آوردن کلسترول بد، کاهش 
فشارخون و التهاب نیز می شود. سبوس گندم و جو به دلیل آنکه منبع 
غنی از فیبر خوراکی و انواع امالح معدنی و ویتامین هاست، خواص 

تغذیه ای فو ق العاده ای دارد. 
* از کاهش و افزایش وزن مکرر بپرهیزید چون اندکی بر خطر سرطان 

تأثیر دارد.

	از	هر	سه		مورد	سرطان	یک	مورد	با	آنچه	
می	خوریم	ارتباط	دارد	

* از غذاهاي کم چرب و تا حد امکان فاقد 
چربي  هاي حیواني استفاده کنید.

ها  میوه  و  ها  سبزي  از  وعده  روزانه 5   *
استفاده کنید.

* از روش های صحیح  پخت مانند کبابی، 
بخارپز، آب پز و پخت مالیم در حرارت کم 
استفاده کنید. غذاهای نیم سوخته و سوخته 
)کباب، جوجه کباب، ته دیگ، سیب زمینی 

و پیاز داغ سوخته( را مصرف نکنید.
* از مصرف انواع گوشت های دودی شده، 
مواد  با  شده  فرآوری  یا  سودشده  نمک 
و  سوسیس  مانند  دارنده  نگه  و  شیمیایی 

کالباس و کنسرو بپرهیزید.
 * مصرف قند و شکر تصفیه شده را کاهش دهید.
برای  و  کنید  محدود  را  نمک   مصرف   *
طعم دار کردن غذا از ادویه و چاشنی گیاهی 

استفاده کنید.
* از مصرف مشروبات الکلي پرهیز نما یید. هر 
 چه میزان مصرف الکل بیشتر و طول دوره آن 
 طوالنی تر باشد، احتمال سرطان افزایش می یابد.

چه	مواد	غذایی	
از	سرطان	پیشگیری	می	کنند

سیستم  تقویت  باعث  غذایی  مواد  بعضی 
ایمنی بدن شده و فرد را در برابر سرطان 
از جمله مواد مغذی  محافظت می کنند. 

موجود در غذاها:
آنتی	اکسیدان	ها:	موادی هستند که مانع 
 ازآسیب سلول ها و بافت ها می شوند و می توانند

ازبروز تغییرات سلول های بدخیم جلوگیری 
آنتی  منابع  بهترین  سبزی  و  کنند.میوه 
 اکسیدان هایی مانند بتا کاروتن )رنگدانه های 
گیاهی(، ویتامینC، ویتامین E و سلنیوم 
هستند. بهترین راه تامین مواد آنتی اکسیدان 
تازه است نه  از میوه و سبزیجات  استفاده 

مصرف مکمل ها و ویتامین ها
ها  ه  میو  از  بسیاری  در  	: 	C ویتامین	
وجود  مرکبات  خصوصاً  سبزیجات  و 
کاهش  و   ،Cویتامین مصرف  بین  دارد. 
ولی  دارد  وجود  رابطه  سرطان  بروز  خطر 
مصرف ویتامینC، به صورت مکمل باعث 
است. نشده  سرطان  بروز  خطر   کاهش 

فعالترین  یا	آلفاتوکوفرول:   ،E	ویتامین
نوع ویتامین E و یک آنتی اکسیدان قوی 
است. روغن جوانه گندم و آفتابگردان، مغزها 
مانند بادام و سبزی های برگ سبز از منابع 

ویتامین E هستند.
در  که  است  معدنی  ماده  یک  سلنیوم:	
فعالیت آنتی اکسیدانی بدن نقش دارد. برخی 
مطالعات نشان می دهند که مصرف مکمل 
ریه،  بروز سرطان  تواند خطر  می  سلنیوم 
کولون وپروستات را در انسان کاهش دهد. 
البته برای تأیید آن باید مطالعات بیشتری 
انجام شود. مصرف مقادیر زیاد مکمل سلنیوم 
توصیه نمی شود زیرا فاصله بین مقادیر سمی 
وبی خطر آن کم است. حداکثر میزان سلنیوم 
در مکمل ها نباید از 200 میکروگرم در روز 
بیشتر باشد. غذاهای دریایی، گوشت، جگر و 
 بادام هندی منبع خوبی از سلنیوم هستند

ویتامین	A	و	بتاکاروتن: که ویتامین A هم 
در منابع غذایی گیاهی و هم حیوانی وجود 
دارد و بتاکاروتن نوعی آنتی اکسیدان مرتبط 
با ویتامین A  است. این ویتامین برای حفظ 
سالمتی بافت ها ضروری بوده و خطر سرطان 
 را کاهش  می دهد. گرچه خوردن سبزی های 
برگ سبز و زرد و میوه های رنگی حاوی 
بتاکاروتن )اسفناج، هویج، مرکبات، زردآلو، 
طالبی، کدو تنبل و انبه( می تواند کمک 
کننده باشد از مصرف مکمل های بتاکاروتن به 
مقدار زیاد باید خودداری کرد چراکه مصرف 
است. مضر  و  خطرناک  آن  اندازه  از   بیش 

پیشگیری از سرطان 
باتغذیه سالم 

پوست بزرگترین اندام بدن است و از بدن در برابر گرما، نور خورشید، 
صدمات، وعفونت ها محافظت می کند. هم چنین پوست به کنترل درجه 
 حرارت بدن و به ذخیره نمودن آب، چربی و ویتامین کمک می کند.

سرطان پوست از شایع ترین سرطان های انسان است 
	مهم	ترین	عالئم	هشدار	دهنده	سرطان	پوست	:

1-تغییر در اندازه ، رنگ  و شکل خال های پوستی
2-زخم های بدون بهبودی در طی دو هفته 

راه	های	مراقبت	از	پوست:
* سعی کنید در معرض نور شدید آفتاب قرار نگیرید به خصوص از 
ساعت 10 صبح تا 4 عصر . اما باید توجه کرد که به میزان مناسب 
نور مالیم خورشید به بدن برسد چرا که درغیر این صورت، با افزایش 
 احتمال کمبود ویتامین D، زمینه ایجاد برخی سرطان ها فراهم می شود.
* در صورتی که مجبورید در تماس طوالني مدت با تابش آفتاب باشید، 
از کرم ضدآفتاب، کاله آفتاب گیر، عینک آفتابي و پوشش مناسب مثل 

لباس سفید، آستین دار و یقه بلنداستفاده کنید.

* از عینک های آفتابی که میزان جذب اشعه فرابنفش UV آن ها 99 
تا 100 درصد است استفاده کنید.

* از کرم یا لوسیون ضدآفتابی استفاده کنید که دارای طیفی گسترده 
باشد و فاکتورمحافظتی آفتاب ) SPF( آن بطور متوسط 15 باشد.

	* در نزدیکی آب، برف، و شن باید بیشتر احتیاط نمود زیرا آن ها اشعه های 
مضر خورشید را باز می تابانند. 

	*	اشعه فرابنفش خورشید، حتی در روزهای ابری نیز به سطح زمین می رسد. 
بنابراین توصیه می شود هر روز از کرم ضدآفتاب استفاده کرده و هر دو 
ساعت یک بار، آن را تجدید کنید. همچنین بعد از شنا و تعرق زیاد نیز، 

استفاده مجدد از کرم ضد آفتاب الزم است.
* بعد از تماس با نور خورشید، دوش بگیرید و عرق موجود روي پوست، 
نمک، مواد   شیمیایي و فرآورد ه هاي ضدآفتاب را از تن خود بشو یید.

*	اگر مرتب آرایش می کنید، از لوازم آرایشی بدون چربی استفاده کنید 
زیرا لوازم آرایش چرب، منافذ پوستی را می بندند. مواد آرایشی دارای 

SPF به هیچ عنوان جایگزین کرم های مخصوص ضدآفتاب نیستند.

	*			از	برنزه	شدن	چه	از	طریق	خوابیدن	در	برابر	نور	خورشید	یا	المپ	های
فرا	بنفش	پرهیز	کنید.

*	داروها می تواند پوست را نسبت به آفتاب حساس تر کند، از جمله: 
برخی آنتی بیوتیک ها مانند خانواده تتراسایکلین، ناپروکسن، داروهای 

ضد افسردگی، ضد پرفشاری خون، داروهای قلبی و دیابت.  

نقـش مراقبـت از پـوست در پیشگیـری از سرطـان 

*	برخی از مشاغل شامل کشاورزی، سم پاشی، نقاشی، 
سنگ،  زغال  آهن،فوالد،  صنایع  در  کار  سازی،  مبل 
الستیک و کار تولید یا تعمیر پوتین و کفش خطر برخی 

سرطان ها را افزایش می دهند. 
*	از تماس با آفت کش ها بپرهیزید. جذب آفت کش ها 
بیشتر از راه پوست صورت می گیرد. در صورت تماس 

باید بدن را به سرعت شستشو داد. 
*	به هنگام کار با حاللها، باید مطمئن شوید که اتاق 
کامالً تهویه می شود. در صورت امکان در بیرون از منزل 

کار کنید یا پنجره ها را باز کنید.

*	از برخورد غیرضروری با اشعه ایکس تا حد امکان 
پرهیز کنید.

*	اگر در محیطی کار می کنید که در آن در معرض 
تراکم باالیی از ذرات ریز، الیاف و گرد و غبار قرار دارید، 
ماسک محافظ مناسب را روی بینی و دهان خود قرار 
دهید و مطمئن شوید ماسک به طرز صحیح روی صورت 

شما قرار گرفته است و مانع از دید شما نمی شود. 
*	تا حد ممکن سطوح کاری را عاری از گرد و غبار و مواد 
شیمیایی نگه دارید و از رو ش های تمیز کردن مرطوب 

استفاده نمایید تا گرد و غبار ایجاد نشود.

پیشگیری از سرطان با ایمنی در محیط کار
معنوی  و  اجتماعی  روانی،  جسمی،  مسائل 
چند  به  زیر  در  موثرند.  بیماری  و  سالمت  بر 
از  پیشگیری  در  تواند  می  که  عمده  نکته 
شود. می  اشاره  شود  واقع  موثر   سرطان 

	استرس	و	تنش	را	مدیریت	کنید
زمانی که انسان در معرض تغییری قرار می گیرد، برای 
 سازگاری با شرایط جدید دچاراحساسی می شود 
که آن را استرس می نامند. یکی از رویدادهایی 
افزایش  آید،  می  پیش  حالت  این  در  که 
این  است.  آدرنالین  نام  به  بدن  در  هورمونی 
هورمون به بدن کمک می کند تا خود را تجهیز 
استرس  نماید.  عمل  توان  حداکثر  با  و  نموده 
بلکه  ندارد،  ضرری  تنها  نه  خود  خودی  به 
کند  می  کمک  ما  به  زیرا  هست.  هم   سودمند 
عملکرد  بتوانیم  و  کرده  پیدا  انطباق  شرایط  با 
بهتری داشته باشیم. مثال فردی که قرار است به 
زودی صاحب فرزند شود، کسی که وارد دانشگاه 
می شود،  استرس ایجاد شده آمادگی بیشتری 

برای عملکرد مناسب پیدا می کند. 
ولی شیوه عمل ما در زمان استرس و مدت زمانی 
که این استرس طول می کشد درسالمت یا بیماری 
ما موثر است. بعضی از افراد در زمان استرس به 
 مبارزه با تغییرات رو می آورند، بعضی فرار می کنند 
و بعضی نیز بی عمل باقی مانده و فقط استرس را 
تحمل کرده و حالت درماندگی به خود می گیرند.

برای	مدیریت	استرس	و	تنش	:
	الف	-		محیط	زندگی	خود	را	تغییر	دهید.

	ب	-	از	تاثیر	رفتارهای	خود	بر	سالمت	تان	
آگاه	شوید	و	رفتارهای	سالم	را	یاد	بگیرید.

ج	-	مهارت	های	جدیدی	کسب	نمایید.
را	بشناسید	و	در	صورت	 باورهای	تان	 د	-	

لزوم	تغییر	دهید.
2.	افسردگی	را	درمان	کنید.
3.	خود	و	دیگران	را	ببخشید.

4.	از	سالمت	روابط	خود	مطمئن	شوید.
	5.	از	حمایت	خانواده	و	دوستان	بهره	مند	باشید.

6.	خودتان	را	دوست	داشته	باشید.
7.	ذهن	خود	را	مدیریت	کنید.

روانی	 زندگی	 داشتن	 برای	 هایی	 توصیه	
معنوی	سالم

* در زندگی اهداف واقع گرایانه داشته باشید.
)اضطراب  کنید  پرهیز  اضطراب  و  تنش  از  	*

سیستم دفاعی بدن را تضعیف می کند(
*	در صورت دارا بودن عالیم بیماری روانی مانند 

افسردگی به پزشک مراجعه کنید.
*	به طور میانگین هفت ساعت در شب بخوابید. 
شیرینی  خوردن  به  میل  کافی  خواب  نداشتن 
جات را باال و قدرت دفاعی بدن را پایین می برد. 
بدارید و به جسم و روان  *خویشتن را دوست 

خود احترام بگذارید.
*	زندگی سختی های زیادی دارد اما شاید باورهای 
 امیدوارانه یگانه راهی باشد که می توان دشواری ها 

را پشت سر گذاشت.
*	دقایقی از روز را به خلوت کردن با خود و نماز 
و نیایش بپردازید تا به آرامش برسید. به خداوند 
و حکمت او اعتماد کنید و به رحمت او امیدوار 

باشید.

پیشگیری از سرطان با سالمت روانی معنوی 

مسائل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بر سالمت و 
بیماری موثرند. به دلیل چند بعدی بودن عوامل ابتال به 
سرطان، پیشگیری از آن نیز، شامل ابعاد متعددی است. 
پژوهش های متعددی بر اثرگذاری مسائل روانشناختی 
بر سالمت صحه می گذارند. در زیر به چند نکته عمده 
که می تواند در پیشگیری از سرطان موثر واقع شود 

اشاره می شود.
*	با دیگران با مهربانی و احترام رفتار کنید،از رقابت های 

ناسالم و تنش آفرین بپرهیزید.
* به عقاید دیگران احترام بگذارید و به آنها توهین نکنید  
  *	دیگران را دوست بدارید و قضاوت زودهنگام نداشته باشید.

	*	همه آدم ها، خوبی ها و بدی هایی دارند. آن ها را همان گونه 
که هستند، بپذیرید.

*اگر کسی در حق شما بدی کرد، خشم خود را کنترل 
کنید و تالش کنید او را ببخشید.

*	اگر به موضوعات از دیدگاه دیگران نگاه کنید شاید 
خیلی از بدی های دیگران را راحت تر بپذیرید.

*	از خود و دیگران توقعات غیر واقع بینانه نداشته باشید 
تا باعث رنج و ناراحتی شما نگردد.

پایان  در  اما  کنید  مشورت  دیگران  با  زندگی  در  	*
خود تصمیم گیری کنید. نگذارید دیگران احساسات و 

هیجانات شما را هدایت کنند.

پیشگیری از سرطان با زندگی اجتماعی سالم

 پیشگیری از سرطان با حفظ وزن مطلوب



* ابتالی به سرطان در اقوام درجه یک
* تغییر در خال های پوستی

 * زخم های بدون بهبودی در طی دو هفته
* توده در هر جای بدن

* سرفه یا گرفتگی صدای طوالنی
* اختالل بلع یا سوءهاضمه طوالنی

* استفراغ یا سرفه خونی
* اسهال طوالنی یا بروز یبوست جدید

مدفوع،  ادرار،  غیرطبیعی  خونریزی   *
واژن، نوک پستان

* بی اشتهایی یا کاهش وزن بی دلیل عالمت های هشدار دهنده سرطان

سرطان گردن رحم نوعی بیماری است که در آن رشد بافت بدخیم از ناحیه گردن 
رحم نشات می گیرد و به طور نامنظم و فزاینده ای تکثیر و منجر به ریزش آن می شود 
سرطان گردن رحم دومین سرطان شایع دستگاه تناسلی زنان و پنجمین سرطان پس 
از سرطان های ریه، پستان، روده و جسم رحم در جهان است که حدود شش درصد کل 

سرطان زنان را تشکیل می دهد.
سرطان دهانه رحم از جمله بیماری هایی است که ممکن است بسیار دیر تشخیص 
داده شود چون متاسفانه عالئم قابل توجه و مشخصی ندارد. در حالی که این بیماری 
بسیار بد و حتی کشنده است. گردن رحم  یا سرویکس  قسمتی از دستگاه تناسلی زنان 

است و ناحیه باریک و تحتانی رحم را که به مهبل باز می شود، شامل می شود.
افراد در معرض خطر سرطان گردن رحم
1- سن : بین 65- 55 سالگی شایع است . 

2- سبک زندگی : چاقی و نداشتن فرزند از عوامل خطرند . 
3- سابقه خانوادگی : عامل قابل توجهی به شمار نمی آید .

4- زنانی که ارتباط جنسی در سنین پایین دارند ، با افراد مختلف ارتباط جنسی دارند و 
یا با فردی که با افراد مختلف ارتباط دارد نزدیکی دارند بیشتر در معرض خطر هستند.
 چون یکی از شایعترین علل سرطان دهانه رحم )95 درصد موارد سرطان دهانه رحم ( 
 بوسیله ویروسی بنام ویروس پاپیلوما ست که از طریق تماس جنسی انتقال می یابد.

5- کسانی که ضعف سیستم ایمنی به ویژه به صورت اکتسابی  مانند بیماری ایدز دارند 
یا داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند.

6- زنانی که به دخانیات اعتیاد دارند .
7- زنانی که زایمان های متعدد داشته اند.

عالیم هشداردهنده سرطان گردن رحم :
در مراحل ابتدایی هیچ نشانه ای ندارد.

1. طوالنی شدن بیش از حد معمول عادت ماهانه و یا خونریزی بیش از حد ،ازدیاد   
 ترشحات مهبل

2.  خونریزی هنگام معاینه پزشکی اندام های تناسلی  
3.    سختی، درد و یا خونریزی به هنگام نزدیکی 

4.  عفونت های مکرر مهبل   
5.  درد به هنگام ادرار  

6.  درد کمر  
در شرایطی که سرطان گردن رحم مهاجم و به دیگر اندام ها گسترش یافته 
باشد عالوه بر نشانه های فوق، عالیمی مانند یبوست، مشاهده خون در ادرار، 
 گرفتگی مجرای ادرار، باز شدن غیر طبیعی گردن رحم و کم خونی ظاهر می شود.

نکته : در صورت عدم درمان ، سرطان رحم ممکن است به لوله های رحم و 
 تخمدان ها و سایر اعضاء مانند ریه ها و گاهی کبد منشتر شده و گسترش یابد .

پیشگیری از سرطان گردن رحم
1- معاینات منظم و دوره ای و انجام آزمایش پاپ اسمیر: 

 این تست در خانم های متاهل زیر 30 سال در صورت وجود عالئم خطر انجام  می شود 
و  در خانم های باالی 30سال  پس از سه نوبت تست منفی با فاصله یک سال به منظور 
بررسی  هر 5 سال یک بار جهت بررسی می بایست به واحدهای بهداشتی  مراجعه 

نمایند.
 آزمایش معموال دو هفته پس از اتمام عادت ماهانه و حداقل  4۸ ساعت پس از مقاربت 

جنسی توصیه می شود.
2- به تاخیر انداختن تماس جنسی : هر چه سن شروع فعالیت جنسی زنان جوان 
دیرتر باشد امکان ابتالء به بیماری های جنسی کمتر و در نتیجه احتمال آلودگی 

ویروس مولد سرطان گردن رحم کمتر خواهد بود.
3. پایبندی به خانواده:  نداشتن شرکای جنسی متعدد و استفاده از کاندوم  احتمال 

ابتال به سرطان دهانه رحم را کاهش می دهد.

سرطـان دهـانه رحـم
و  زنان  در  سرطان  ترین  شایع  پستان،  سرطان 
 اولین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان 40-44 
ساله است که به دلیل  رشد مهار نشده ی سلولهای 
 غیر طبیعی که در نواحی مختلف سینه ایجاد می شود 
اتفاق می افتد. سرطان ممکن است در بافت های 
مختلف مانند مجاری انتقال دهنده شیر، بافت تولید 

کننده ی شیر و در بافت غیر غددی رخ دهد.  
امروزه سرطان پستان به عنوان یکی از شایع ترین 
و کشنده ترین بیماری های زنان به شمار می رود 
یکی از دالیل کشنده بودن این سرطان تشخیص 
به  مراجعه  در  بیمار  تأخیر  دلیل  به  آن  دیرهنگام 

پزشکان صورت می پذیرد .
 عوامل خطر مؤثر در بروز سرطان پستان

1. سابقه ی فامیلی سرطان سینه
2. سابقه ی قبلی ابتال به سرطان سینه و یا برخی 

موارد غیر طبیعی دیگر در بافت سینه
3. بروز اولین دوره ی قاعدگی قبل از 13 سالگی 

4. یائسگی بعد از 51 سالگی 
5. افرادی که در طول زندگی باردار نشده اند و یا اولین 

بارداری آن ها بعد از 30 سالگی بوده است.
6. اضافه وزن و چاقی خصوصاً بعد از یائسگی

7. مصرف الکل 
۸. زندگی بی تحرك و فعالیت بدنی کم

9. مصرف مواد غذایی پر چرب و سرخ کرده
عالئم سرطان سینه 

1. وجود توده و یا افزایش ضخامت در سینه و یا 
ناحیه ی زیر بغل 

2. ترشح شفاف یا خونی از سینه 
3. پوسته ریزی در نوك سینه 

4. فرو رفتن نوك سینه به داخل 
5. قرمزی و یا تورم سینه 

6. فرو رفتگی پوست سینه که در آن پوست، حالتی 
شبیه به پوست پرتقال پیدا می کند. 

7. وقوع تغییر شکل سینه که موجب متفاوت شدن 
آن با سینه ی دیگر شود.  

۸. زخم در پوست سینه که بهبود پیدا نکند. 
نکته : اگرچه این بیماری در زنان بسیار شایع تر است 

اما در مردان نیز روی می دهد.
پیشگیری از سرطان پستان 

اگر این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود، 
قابل درمان است. که این تشخیص بیشتر از طریق 
 خودآزمایی پستان توسط خود خانم صورت می گیرد . 
به ویژه افرادی که دارای سابقه ارثی در این زمینه 
هستند و اقوام نزدیک آنان مانند مادر، خواهر، خاله و 
عمه به سرطان پستان مبتال بوده یا هست، بایستی 

از سنین پایین تر اقدام به انجام خودآزمایی نمایند
خودآزمایی پستانها توسط زنان باید به صورت ماهیانه 
شناسایی  عمل،  این  منفعت  حداقل  شود.  انجام 
مختـصر  اقدامات  با  که  است  کوچکی  های  توده 
های  توده   %65 از  بیش  درمانند.  قابل   جراحی 

پستانی توسط خود بیماران کشف می شوند. 
نحوه انجام خود آزمایی پستان 

روزهای 5 تا 7 سیکل قاعدگی، بهترین دوران برای 
انجام معاینة پستان است. 

الف - مقابل آینه : 
بدون پوشش روبروی آینه بایستید. 

به دقت  دارید ودراین حالت  نگه  آویزان  را  دستها 
به هرگونه عدم تقارنی بیش ازحد معمول یا شکل 

غیرطبیعی پستان ویا فرورفتگی آن توجه کنید. 
 همین عمل را در حالی که دست ها را باالی سربرده اید

انجام دهید. 
سپس دستها را به پشت سربرده درهم قفل کنید، 
حالت  دراین  بکشید،  عقب  سمت  به  را  ها  شانه 
)درصورت  گیرند.  می  ازیکدیگرفاصله  ها  پستان 

وجودچسبندگی این حالت ایجاد نمی شود( 
ب - هنگام استحمام: 

به منظورتشخیص بهترهرنوع توده ای ودرحالی که 
پستانها صابونی هستند با سطح نرم انگشتان همانند 

روش قبل تمام حجم پستان را کنترل نمایید. 
سپس نوك پستان را بین انگشت شست ونشانه به 
مالیمت فشاردهید وترشحات خونی را درنظر داشته 

باشید . 
درمرحله آخرخم شده دستها را به صورت آویخته 
دردوطرف بدن قراردهید، پستان ها باید براساس وزن 
بافت خودآویزان شوند. چنانچه چسبندگی وجود 

داشته باشد این حالت ایجاد نمی شود. 
نکته مهم :

تمام خانمها ازسن 20 سالگی به بعد بایدهرماه پس 
ازاتمام قاعدگی پستانهای خود را معاینه کنند ونیز 
 سالی یکبارتوسط پزشک یا فرد دوره دیده معاینه شوند.

پیشگیری:
 اقداماتی که در پیشگیری از سرطان پستان می تواند 

نقش داشته باشد عبارتند از :
1. عدم مصرف دخانیات 

2. تنظیم وزن در حد طبیعی و مناسب 
3. ورزش مرتب

4. عدم مصرف الکل 
5. داشتن رژیم غذایی سالمی که حاوی مقادیر زیادی 

از سبزیجاتی و میوه ها باشد 
6. انجام ورزش منظم 

مامای  و  پزشک  توسط  پستان  معاینه  انجام   .7
 مجرب ) زیر 40 سال هر دو سال و باالی 40 سال ، 

یکبار در سال (
۸ . انجام اولین ماموگرافی در 40 سالگی و سپس هر 
دو سال یک بار تا 49 سالگی و از 50 سالگی به باال 

سالی یک بار
درمان:

درمان سرطان سینه به عوامل مختلفی بستگی دارد. 
ممکن است درمان جراحی به صورت برداشتن جزئی 
تا کامل سینه انجام شود و درمانهای مکمل مانند 
و  درمانی  شیمی  هورمونی،  درمان  دارویی،  درمان 

رادیوتراپی انجام گیرند.

سرطــان پستــان

مدیر مسئول: غالمرضا جعفرپور مقدم       
 طراح و صفحه بند: لیال خودکار

تهیه و تنظیم: مدیریت بیماری ها، گروه بیماری های غیرواگیر
با همکاری: مرکز بهداشت بیرجند

با تشکر از: کمیته بررسی رسانه های معاونت بهداشتی
منابع: دستورالعمل های وزارت بهداشت، کتاب اپیدمیولوژی سرطان ها  

)دکتر یاوری و همکاران(، سامانه آموزش سالمت همگانی 
 ) www.iec.behdasht.gov.ir (

1- شایعترین سرطان در زنان کدام است ؟
الف( معده         ب( مری     ج( سرویکس     د( پستان 

2- شایعترین سرطان در مردان  کدام است ؟
الف( معده       ب( مری      ج( پروستات          د( مثانه  

3- کدام ویتامین در در پیشگیری  از سرطان نقش دارد؟
           D ب(   ویتامین         B الف ( ویتامین

 ج(  ویتامین A                د( هیچکدام 
4- مهمترین زمان برای انجام معاینه پستان کدام است؟

الف( روز های 5 تا 7 قاعدگی   ب( روز های 1تا 5 قاعدگی  
ج( روز 5 قاعدگی    د( روز 7 قاعدگی 

5- پس از چند سال از ترک سیگار خطر مرگ ناشی 
ازبیماری های قلبی و ریوی نسبت به فرد سیگاری

 فعال نصف می شود؟
الف( 4 سال                      ب( 3 سال                      

 ج( 2 سال                             د( 5 سال 
6- میزان شاخص توده بدنی )BMI( طبیعی کدام یک از 

گزینه های ذیل می باشد؟
الف( زیر 18.5       ب( بین 18.5 تا 24.9     ج( بین 25 تا 

29.9        د( بین 30 تا 39.9
7- کدامیک از عالیم ذیل مربوط به نشانه های سرطان 

روده بزرگ نمی باشد ؟
الف( دردکمر             ب( خونریزی از مدفوع      

ج( کاهش اشتها و وزن     
د( یبوست و کم شدن قطر مدفوع 

اسامی برندگان ویژه نامه قلب سالم
  مهدی حسن تبار

 بابل 
09393761756

شعبان نادر علیپور  
09115801778

علی لطفی -  بیرجند 
09151608353

سعید آبیاریان- یاسوج 
09373580691

بتول حسن زاده - بیرجند 
09159648031

از 25 بهمن جهت دریافت جوایز به 
روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی مراجعه فرمایند

 روده بزرگ چند قسمت دارد و سرطان در هر کدام از این قسمت ها 
 مي تواند شروع شود . هر کدام از این قسمت ها دیواره اي 
اولیه  منشاء  توانند  مي  که  دارند  الیه  چندین  از  متشکل 

سلولهاي سرطانی باشند .
سرطان روده بزرگ و راست روده ممکن است به تدریج و 
در طي سالیان دراز رشد نماید . اکثر این سرطان ها در ابتدا 
بصورت پولیپ ) تومورهاي خوش خیم که از دیواره به داخل 
روده رشد مي کنند (  تظاهر مي نمایند و برداشتن به موقع 
دارد.  از سرطان  جلوگیري  در  مهمي  نقش  ها  پولیپ   این 

مهمترین عالئم هشدار دهنده
* خونریزی از مدفوع

* مدفوع آبکی که بیشتر از دو هفته باقی مانده باشد
* یبوست و کم شدن قطر مدفوع

* کاهش وزن و کاهش اشتها
* احساس عدم تخلیه کامل مدفوع
* رنگ پریدگی و کمبود آهن خون

* وجود دردهای مقطعی در ناحیه شکم
* سابقه مثبت فامیلی

مهم ترین عوامل ایجاد کننده:
* سن باالی 50 سال

* مصرف غذاهای پرچرب
* کم مصرف کردن میوه و سبزی

 * سابقه فامیلی 
راههای پیشگیری:

* استفاده از سبزی و میوه تازه 5 نوبت در روز
* داشتن فعالیت بدنی و پیاده روی هر روز به مدت 30 تا 

45 دقیقه
* کم مصرف کردن گوشت قرمز

* عدم استفاده از غذاهای آماده و سرخ شده
* استفاده از لوبیای سویا

* انجام معاینات مستمر پزشکی برای افراد باالی 50 سال
اقدامات کنترلی:

تست مخفی مدفوع )تست فیت(: 
انجام این تست هر ساله در افراد باالی 50سال انجام میشود. 

)حساسیت آن 50درصد می باشد.(
سیگموئیدوسکوپی:

حساسیت این روش بیشتر از 60 درصد است. این تست هر 
5 سال برای افراد باالی 50 سال انجام میشود

کولونوسکوپی:
 این تست هر ده سال در افراد باالی 50 سال انجام میشود.

سایر روش ها: 
تست و  اسکن  تی  ماده ی حاجب، سی  با  برداری  عکس 

DNA در مدفوع.

سرطان روده بزرگ

طبیعی
واژن

دهانه رحم

رحم

سرطان دهانه رحم

ی
ـک

مـ
 پیا

ـه
قـ
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م

به پنج نفر از کسانی که پاسخ صحیح خود را تا 
25/12/96 از طریق پیامک به شماره 3000484844 
ارسال نمایند جوایز نفیسی از سوی مرکز بهداشت 

بیرجند اهدا خواهد شد

 برای حفظ سالمت خود و پیشگیری از سرطان و بیماری های 
قلبی و عروقی و دیابت  و رسیدن به شادی و نشاط  و کمک 
به کاهش آلودگی  هوا، برای رفت و آمد و انجام کارهای 
به  ما  نکنید توصیه  استفاده  از خودروی شخصی  روزانه 
 شما پیاده روی و استفاده از وسایلی مانند دوچرخه است.



 سرطان مری يکي از سرطانهای دستگاه گوارش است که در 
 افراد زير ۴۰ سال نادر مي باشد و ميزان بروز آن در طي دهه هاي 

بعدي عمر افزايش مي يابد 
مهم ترین عالئم هشدار دهنده:

اشکال در بلع به صورت گير کردن غذای سفت و اشکال در بلع 
مواد آبکی در مراحل پيشرفته بيماری

درد در هنگام بلع غذا 
درد در قفسه سينه و ناحيه پشت

سوزش سر دل )ترش کردن(
کاهش وزن

کاهش اشتها 
رنگ پريدگی و کم خونی

مهم ترین عوامل ایجاد کننده: 
مصرف مواد غذايی و نوشيدنی داغ

کاهش مصرف ميوه و سبزی
مصرف سيگار
مصرف الکل

مصرف ترياک و سوخته آن
عوامل ژنتيکی

سن باالتر از ۴۰ سال
راههای پیشگیری:

عدم مصرف مواد غذايی و نوشيدنی داغ
افزايش مصرف ميوه و سبزی

عدم مصرف سيگار 
روش های تشخیصی:

آندوسکوپی
نمونه برداری

     سرطـان مـري 

 سرطان معده در طي ساليان و با آرامي رشد مي کند ولي 
قبل از اينکه سرطان ايجاد شود ، تغييراتي در اليه هاي معده 
رخ می دهد  که اين تغييرات بندرت عالئم ايجاد کرده و 

تشخيص داده نمي شوند . 
مهم ترین عالئم هشدار دهنده:

احساس ناراحتی در باالی شکم
بی اشتهايی

الغری
خونريزی های جزئی و مکرر معده

در بعضی موارد خونريزی های شديد و کم خونی
وجود غده ای بر جسته در باالی استخوان ترقوه و گردن

لمس توده در ناحيه شکم و کبد
التهاب مزمن  بيماری های خوش خيم معده مانند  سابقه 

معده و پوليپ
مهم ترین عوامل ایجاد کننده:

استفاده از غذا های دودی و نمک سود
استفاده از غذاهای آماده و پرچرب و سرخ شده

استفاده از غذاهای شور و شوريجات
استفاده از غذاهای مانده

استفاده از دخانيات
سابقه عفونت معده با ميکروب هليکو باکتر

راههای پیشگیری:
 عدم مصرف دخانيات

عدم مصرف نوشابه های الکلی
استفاده از ميوه و سبزی به مقدار کافی

داشتن فعاليت بدنی
عدم داشتن استرس

    سرطـان مـعده

شایعترین سرطان ها بر اساس آخرین گزارشات  منتشر شده 
شایع ترین سرطان ها در کل کشور در زنان؛ به ترتيب سرطان پستان با شيوع ٣١.٣ در هر ١۰۰ هزارنفر، سرطان روده بزرگ ١١ 
در هر ١۰۰ هزارنفر، سرطان پوست ١١ به ازاي هر ١۰۰ هزار نفر، سرطان معده ٩.٨ به ازاي هر ١۰۰ هزارنفر و سرطان تيروييد ٧ در 

هر ١۰۰ هزار نفر است
شایع ترین سرطان ها در کل کشور در مردان؛ به ترتيب سرطان معده با عدد ٢١ تا ٢٢ در هر ١۰۰ هزارنفر، سرطان پوست ١٨.٦ 
به ازاي هر ١۰۰ هزارنفر، پروستات ١٦ تا ١٧ به ازاي هر ١۰۰ هزارنفر، روده بزرگ ١٥ به ازاي هر ١۰۰ هزارنفر و سرطان مثانه ١٣ به 

ازاي هر ١۰۰ هزارنفر است  

سرطـان و باورهـای نـادرست
 * درمان قطعی سرطان کشف شده است، ولی شرکت های بزرگ داروسازی اجازه نمی دهند که این درمان به کار رود! 
هر از گاهی چنين مطالبی بخصوص در فضای مجازی انتشار می يابد. اطمينان داشته باشيد که چنين چيزی صحت ندارد. 
بسياری ازپزشکان، صاحبان شرکت های دارويی و افراد  مشهور وافراد پرنفوذ دنيا بر اثر سرطان جان خود را از داده اند. اگر چنين 

درمانی وجود می  داشت قطعاً اينگونه افراد از آن بهره می جستند.
* آیا با انجام رادیوتراپی و شیمی درمانی برای یک بیمار، ضرری متوجه اطرافیان می شود؟  

شيمی درمانی و راديوتراپی يکی از شيوه های درمان بيماری است و بيماری که با اين روش ها درمان  می شود ضرری را متوجه 
اطرافيان نمی کند و از قضا اگر اطرافيان فرد مبتال به سرطان، دچار بيماری حاد عفونی باشند می توانند در دوره ای که بيمار مبتال 

به سرطان در حال شيمی درمانی است او را در معرض خطر بيماری عفونی قرار دهند و بايد از او دوری کنند.
* آیا استفاده ازظروف و بسته بندی های پالستیکی در مایکروفر سبب بروز سرطان می شود؟

حقيقت اين است که استفاده از ظروف پالستيکی که برای استفاده در مايکروفر طراحی و ساخته شده اند خطری ندارد. ولی 
استفاده از ظروف پالستيکی معمولی )که برای استفاده در مايکروفر ساخته نشده اند( برای گرم کردن غذا در مايکروفر سبب آب 
شدن پالستيک و نشت يک سری مواد شيميايی در غذا می شود که ممکن است سرطان زا باشند. برای پخت حتماً بايد از ظروف 

مخصوص اين کار استفاده کنيد.
* آیا مردمان خوب و درست کار سرطان نمی گیرند؟

بسياری از بيماران مبتال به سرطان تصور می کنند سرطان  عقوبت گناهی است که در گذشته مرتکب شده اند، اين موضوع 
صحيح نيست. اگر اينطور باشد، چرا کودکان کم سن مبتال به سرطان می شوند. انسان های درست  کار نيز همانند انسان های 

گناه کار ممکن است به سرطان مبتال شوند. سرطان مانند تمام بيماري هاي مزمن فقط يک بيماري است.

اطالعیــه مهــم
کلیه افراد باالی 30 سال جهت دریافت مراقبت های بهداشتی و بررسی از نظر سرطان به نزدیک ترین مرکز یا 

پایگاه خدمات جامع سالمت  محل سکونت خود مراجعه نمایند.

برخی اقدامات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان ها

*   اجرايی کردن تفاهم  نامه  بين سه معاونت؛ تحقيقات و فناوری، بهداشت و درمان که بر اساس اين تفاهم  نامه، سه معاونت به يک زبان 
مشترک رسيدند و اطالعات مربوط به بيماری سرطان جمع آوری گرديد 

*  تشکيل دبيرخانه ثبت سرطان در معاونت بهداشتی که مديريت برنامه های مرتبط با سرطان را مطابق  دستورالعمل های کشوری 
برعهده دارد.

* دريافت اطالعات تشخيصی از مراکز پاتولوژی و درمانی با همکاری معاونت درمان دانشگاه
* اجرای کمپين ملی سرطان در سطح استان

خراسان جنوبی در قالب برنامه های تحول سالمت و هماهنگی های الزم با معاونت محترم درمان دانشگاه  جهت اقدامات تشخيص طبی 
در مرکز تيپ ١ سرطان واقع در بيمارستان وليعصر )عج(

* ارايه آموزش بصورت کارگاه های استانی وشهرستانی در هفته سرطان  در قالب کمپين ملی سرطان در سطح استان
* ثبت اطالعات بيماران مبتال به سرطان در سامانه يک پارچه مديريت اطالعات با عنوان " سيمای سرطان" 

* انجام فرايند کنترل کيفی داده های سرطان  با همکاری اداره سرطان وزارت بهداشت

مرکز راديوتراپی انکولوژی ايران مهر بيرجند در سال ١٣٩۰ 
ملکی  زمين  در  مترمربع  بنای ٦۰۰۰  زير  با  در يک طبقه 
آغاز شد که هزينه های ساخت و تجهيز آن توسط خيرين 
و دانشگاه علوم پزشکی بيرجند تامين شد.اين مرکز دارای 
شيمی  بستری  درمانی،  شيمی  راديوتراپی،  بخش  چهار 
درمانی است و در تاريخ ١٣٩٥/١٢/١٦با حضور وزير بهداشت 

درمان و آموزش پزشکي به بهره برداري رسيد.

یادمان باشد:
عامل ایجاد سرطان در بدن انسان كاماًل شناخته شده نيست، بنابراین نمي توان صد در صد جلوي ایجاد آن را در بدن گرفت، امـا با رعایـت 
ایـن نكات، شانس ایجاد سرطان كاهش می یابد.طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت 40 درصد از سرطان ها قابل پيشگيری هستند و مواردی 

هم كه قابل پيشگيری نيستند، اگر زود تشخيص داده شوند، درمان پذیر خواهند بود.

بيش از 5 واحد ميوه و سبزي در روز مصرف كنيم . غالت را به 
 طور كامل مصرف نموده و از گوشت قرمز پرچرب استفاده نكنيم.

هفته اي 5 بار و در هر وعده 30 تا 45 دقيقه فعاليت فيزیكي 
متوسط تا شدید داشته باشيم.

مراقب وزن خود باشيم چرا كه چاقي و اضافه وزن ما را در معرض 
خطر سرطان قرار مي دهد.

از مصرف دخانيات و الكل بپرهيزیم چرا كه مصرف مداوم انواع 
 فرآورده هاي تنباكو و الكل، به خصوص اگر همزمان باشد،
 ما را به شدت در معرض انواع سرطان ها قرار مي دهد.


