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شرکت چند منظوره خاص جانبازان

بدینوسیله پیرو اطالع رسانی قبلی به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان می رساند: مجمع عمومی 
و پنجمین دوره انتخابات شورای این سازمان روز جمعه مورخ 97/4/1 از ساعت 9 الی 11 در محل 
نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در بلوار شهدای عبادی برگزار خواهد شد. لذا از تمامی 

اعضای محترم دعوت به عمل می آید با همراه داشتن کارت عضویت معتبر تا پایان سال 96 
شخصا حضور بهم رسانند. 

کمیته اجرایی و هیئت نظارت پنجمین انتخابات شورای سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی و پنجمین دوره انتخابات شورای 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

خاندان محترم قانونی ، زنجیری و فوائدی
با نهایت تاسف درگذشت کربالئیه خدیجه زنجیری 

را حضور شما خادمان هیئت ابوالفضلی تسلیت عرض نموده و از عموم شهروندان دعوت
می شود در جلسه ترحیم آن زنده یاد که امروز سه شنبه 9۷/3/29 از ساعت 4 الی 5 

بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، شرکت فرمایند.
خادمین افتخاری )خواهران( مساجد بیرجند ، موسسه فرهنگی 

و داراالیتام  حضرت ابوالفضل )ع( ، موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

به مناسبت سومین روز درگذشت
 فرزندی مهربان، همسری عزیز، مادری دلسوز و خواهری فداکار 

مرحومه کربالئیه خدیجه زنجیری
 )همسر غالمحسین قانونی( 

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 9۷/3/29 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
برگزاری دوره آموزشی آزاد مکتب القرآن ویژه خواهران لیسانسه خانواده های: قانونی ، زنجیری ، سفری مقدم و فوائدی 

قرآنی و رشته های مرتبط با پیش دبستانی  شرح در صفحه 2

 آگهی مزایده  محدود شماره 32 شرکت کویرتایر
 شرکت کویرتایر در نظر دارد: آهن آالت ضایعاتی موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده 
به صورت یکجا به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود 
را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/04/03 در 
پاکت های دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و 
ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل 
 نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ
 27/ 97/03 لغایت 97/04/03 در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر 

روابط عمومی شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

             آگهی مزایده  محدود شماره 33 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: بشکه های فلزی ضایعاتی موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده 
به صورت یکجا به فروش برساند.  از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود 
را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/04/03 در 
پاکت های دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و 
ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل 
 نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ
 27/ 97/03 لغایت 97/04/03 در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر 

روابط عمومی شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

             آگهی مزایده محدود شماره 35 شرکت کویر تایر
شرکت کویرتایر در نظردارد: ضایعات کارتن پالست و کاور کارتن پالست موجود در محل کارخانه 
را از طریق مزایده یکجا به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي 
خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/04/03 
در پاکت های دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و 
ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل 
نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 

97/03/27 لغایت 97/04/03 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت کویرتایرشرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

آگهی مزایده  محدود  شماره 34 شرکت کویر تایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: 3 قلم ضایعات پالستیکی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده و به 
صورت یکجا به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را 
با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/04/03 در 
پاکت های دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و 
ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل 
نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 

97/03/27 لغایت 97/04/03 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند. 
روابط عمومی شرکت کویرتایرشرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.                                

 تسلیت انهم 
خوارهم " کبرای" مغفور  و صبور                   مرقدت از رپتو حق، رغق نور

آخرت  رب تو بهشت آرزو                                        ات ابد روح و روانت رپ سرور
تسلیت رب همسر  و اوالد تو                                چون زعا  دارند عمری از تو  دور

 انقوس

به مناسبت عید سعید فطر
25 درصد تخفیف عوارض ساختمانی از مورخ 9۷/3/2۷ لغايت 9۷/4/12 
)تخفیفات شامل جرائم کمیسیون ماده صد، هزينه های آماده سازی، 

پارکینگ و پذيره نمی گردد(

ـمژده   

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

جناب آقای دکتر مروج الشریعه
استاندار فهیم و پرتالش خراسان جنوبی

حضور میدانی و بذل محبت جناب عالی و دیگر مدیران ارشد 

استان در بازدید از شهرک صنعتی و مجموعه تولیدی درنمای شرق 

دلگرمی فعاالن این صنعت را به حضور مدیران درد آشنایی چون شما 
صد چندان کرد. صمیمانه ترین تشکر این سربازان عرصه تولید در خراسان جنوبی را پذیرا باشید.

مدیر عامل و کارکنان صنایع  تولیدی درنمای شرق
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روزبه چشمی ادامه ی جام جهانی را از دست داد

روزبه چشمی مدافع استقاللی تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی خوب خود در بازی اول، با اتفاقی ناگوار ادامه بازی های جام جهانی را از دست 
داد. در تمرین تیم ملی از ناحیه عضالنی دچار آسیب دیدگی شد که پس از ارزیابی پزشکی و معاینات تکمیلی مشخص شد این بازیکن در بازیهای 
آینده قادر به همراهی تیم ملی در جام جهانی نیست اما تا پایان رقابتهای جام جهانی در کنار تیم ملی باقی خواهد ماند.

مطالبه گری با اتحاد مردمی

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در صفحه شخصی خود 

در اینستاگرام، مطلبی را منتشر کرد که بازخوردهای 
فراوانی داشت و بسیار دست به دست شد.کریمی در 
این مطلب به نیاز به اتحاد مردم اشاره کرده و نوشته 
بود باید با اتحاد و نخریدن کاالهایی مانند ماشین و 
طال و هرچیزی که گران شده است  جلوی افزایش 
قیمت را بگیریم تا به قول وی دست های پشت پرده 
قطع و مجبور به کاهش قیمت ها و بازگشت قیمت 
ها به قبل شوند. این سخنان در شرایطی مطرح شد 
که اقتصاد کشور دچار مشکالت متعددی شده است.
شاهد  ان  از  پس  که  دالر  قیمت  نجومی  افزایش 
افزایش قیمت شدیدی نیز در بازار سکه و طال بودیم. 
سپس قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش معناداری 
پیدا کرد و گمانه زنی هایی برای سرایت این افزایش 
قیمت ها به سایر اقالم نیز شنیده می شود. به نظر می 
آید در این شرایط که طبق عادت مردم تا محصوالت 
گران تر نشده به خرید روی می آورند، تحریم این 
کاالها اگر با اتحاد مردم همراه باشد، می تواند منجر به 
اتفاقات مثبتی شود. همانطور که چندسال پیش کمپین 
هایی برای نخریدن خودروهای داخلی شکل گرفت تا 
کیفیت و قیمت آن بهبود یابد. اما متاسفانه این کمپین 
که فقط حدود یک ماه دوام آورد و بازخوردهای زیادی 
نیز از طرف شرکت هدف داشت، با سیاست هایی 
فروپاشید و دوباره شاهد هجوم مردم به خرید این کاال 
بودیم که با حربه های خاصی به فروش می رسید! 
امیدواریم  کمپین نه به گرانی که حاال حامیان میلیونی 
نیز پیدا کرده است، به سرنوشت کمپین پیش گفته 
دچار نشود و مردم با اتحاد  والبته استقامت خود  به حل 
مشکالت اقتصادی و  کوتاه کردن دست دالالن و 
سودجویانی که چون زالو به جان اقتصاد کشور  افتاده 
اند، کمک کنند. جدای از موفقیت و عدم موفقیت این 
حرکت نیز، اینگونه کمپین ها که به نوعی مطالبات 
مردمی با اتحاد عمومی پیگیری می شوند، همچون 
جرقه هایی برای تالش و اتحاد و مطالبه گری بیشتر 
در سایر زمینه ها نیز می تواند باشد که خود امری 

بسیار مهم و ارزشمند محسوب می شود.

سکه دوباره از 2.5 میلیون گذشت
سکه امامی که در هفته گذشته با سقوط چشمگیر 
مواجه شده بود، از ابتدای این هفته روند صعودی در 
پیش گرفت بطوری که دوباره از 2.5 میلیون تومان 
 500 و  هزار   55 افزایش  با  امامی  سکه  گذشت. 
تومانی، 2 میلیون و 509 هزار تومان قیمت گذاری 
شد. همچنین سکه بهار آزادی 85 هزار تومان، نیم 
سکه، 30 هزار تومان، ربع سکه 5 هزار تومان و 

سکه گرمی 5 هزار تومان کاهش داشتند. 

مردم برای خرید خودرو تعجیل 
نکنند

حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از 
وضعیت آشفته و ملتهب بازار خودرو در کشور یاد کرد 
و گفت: هنوز دالر ۴200 تومانی به دست خودروسازان 
نرسیده است. شاهد افزایش قیمت بسیاری از خودروها 
و تفاوت چشمگیر قیمت ها در بازار و قیمت کارخانه 
مشکالت  عمده  سهم  اینکه  بیان  با  وی  هستیم. 
فعلی بازار خودرو بر عهده دولت است، خاطرنشان 
کرد: دولت باید با تزریق ارز ۴200 تومانی، افزایش 
نظارت و کوتاه کردن دست دالالن و مقابله با مافیای 
بازار خودرو، آرامش را به بازار برگرداند. این نماینده 
مجلس با اشاره به وضعیت ملتهب کنونی بازار خودرو، 
نکنند. عجله  خودرو  خرید  برای  خواست  مردم  از 

رجا بلیت نمی فروشد
در حالی که رسما فروش بلیت قطارهای مسافرتی 
تابستان آغاز شده، بخش قابل توجهی از ظرفیت 
بلیت ها در اختیار مسافران قرار نگرفته اند. در حالی 
که ظرفیت قطار شرکت های مختلف ریلی برای 
فروش عرضه شده است، رجا بلیت فروشی نمی کند. 
این شرکت ریلی که مدیریت آن در اختیار سازمان 
تامین اجتماعی قرار دارد، از چند روز قبل نسبت به 
سفرهای  بلیت  فروش  های  پنجره  شدن  باز  دیر 
تابستانی انتقادهایی را مطرح کرده بود. با این وجود 
نه راه آهن و نه رجا به طور رسمی عرضه نشدن بلیت 
های این شرکت در موعد مقرر را اعالم نکرده بودند. 

 جزئیات جریمه دیرکرد پرداخت 
حق بیمه کامیون داران و رانندگان
عزیزی عضو کمیته رسیدگی به مشکالت رانندگان 
گفت: مقرر شد تا رانندگان در زمان بیماری بتوانند تا 
ظرف مدت یک سال پس از آن از بیمه برخوردار باشند 
و پرداخت حق بیمه آنها تا سقف 3 ماه مشمول جریمه 
نشود. این جلسه که با حضور تعدادی از رانندگان 
حمل بار و مسافر برگزار شد، تصمیماتی اتخاذ شد 
که از جمله آن می توان به این موضوع اشاره کرد 
که چکاپ پزشکی رانندگان با سن باالی ۴5 سال، 
هر ساله یکبار و کمتر از ۴5 سال هر دو سال یکبار با 
دفترچه تأمین اجتماعی آنها و به صورت رایگان انجام 
شود. همچنین مقرر شد تا چنانچه راننده ای بر اثر 
بیماری نتوانست به کارش ادامه دهد، به مدت یکسال 
پس از آن بتواند از دفترچه بیمه خود استفاده کند.

سرمقاله

مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی به مصلحت نیست

علی مطهری نماینده مردم تهران با اشاره به نامه 
تعدادی از فعاالن سیاسی به مقامات عالی کشور 
مبنی بر انجام مذاکره بی قید و شرط با آمریکا گفت: 
با توجه به شرایط موجود االن وقت مناسبی برای 
مذاکره با آمریکا نیست. چون در حال حاضر آمریکا 
حالت آمرانه و دستوری به خود گرفته و گویی با یکی از مستعمراتش صحبت 
می کند. البته همه می دانیم که اینها همه ژست سیاسی و ناشی از ترس آنها از 

نفوذ انقالب اسالمی در منطقه و جایگاه ایران در جهان است.

فیروزآبادی ویالی لواسان را تخلیه نکرده است

محمدجواد معتمدی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: جنبش عدالتخواه 
دانشجویی در نامه ای به دادستان تهران در خصوص ویالی مصادره ای که 
سرلشکر فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح به مدت 25 سال در 
آن زندگی می کند، خواستار بازپس گیری آن شد که بعد از آن آقای فیروزآبادی 
اعالم می دارند که تا آخر اردیبهشت ماه 97 ملک مذکور را تخلیه خواهند کرد. 
به ادعای معتمدی، پس از پایان این مهلت با پیگیری های انجام شده، مسئوالن 
ستاد بیان کردند که حکم قضایی تخلیه ویال نیز صادر شده اما نیروی انتظامی 
به عنوان ضابط قضایی و مسئول اجرای حکم از اجرای آن استنکاف کرده اند.

 دهقان کاندیداي احتمالی  ریاست جمهوري 1400

روزنامه اعتماد نوشت: شنیده ها حاکي از آن است که 
سرتیپ حسین دهقان مشاور صنایع دفاعي فرمانده 
کل قوا اولین چهره نظامي با سوداي ریاست جمهوري 
است. بنا بر اخبار غیر رسمي وزیر دفاع دولت یازدهم 
عزم خود را جزم کرده تا بعد از استعفا در واپسین روزهاي 
قبل از انتخابات 1۴00 لباس نظامي را درآورده و کت و شلوار ریاست جمهوري به 
تن کند. دهقان طي سالها فعالیت در حوزه نظامي و امنیتي تجارب بسیار اندوخته 
و این طور که معلوم است اکنون مي خواهد خود را در عرصه اجرایي بیازماید.

میثم مطیعی  مأموریتی نداشته است

جریان  نماینده  مطیعی  میثم  گفت:  روزنامه شرق  به  سلیمی نمین  عباس 
اصولگرایی نبوده و مأموریتی هم نداشته است. مداحی بوده که آمده و حرفش 
را زده است. او در پاسخ به این سؤال که اگر این طور است پس چرا هیچ وقت 
نهادها یا جریان هاي سیاسي دیگر از تریبون هایي مثل نمازجمعه مورد انتقادات 
نقطه ثقل  بیشترین  قرار نمي گیرند، مي گوید: من قبول دارم که  سنگین 
و تمرکز انتقادات همواره دولت بوده اما این طبیعي است، چون دربرگیري 
مي گوید:  ادامه  در  وی  است.  دیگر  نهادهاي  از  بیش  دولت  نهاد  نقش   و 
قبول دارم که انتقاد از دولت هزینه کمتري از مثال انتقاد از قوه قضائیه دارد.

نباید هزینه را برای دانشجویان سنگین کنیم

و  آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدی  محمدمهدی 
تحقیقات مجلس با اشاره به احکام صادره از سوی قوه 
قضائیه در مورد دانشجویانی که در جریان حوادث دی 
ماه دستگیر شده بودند،  گفت: بهتر است قوه قضائیه 
تجدیدنظر  دانشجویان  این  برای  صادره  احکام  در 
کند. وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم قوه قضائیه رأفت خاصی در برخورد با 
دانشجویان داشته باشد، افزود: دانشجویان گاهی دچار احساسات می شوند نباید 
هزینه را برای آنها سنگین کنیم،  امیدواریم در تجدیدنظر، احکام تعدیل شود.

احمدی نژاد سدهایی در برابر علما ایجاد کرد

احمد کریمی اصفهانی، عضو حزب موتلفه اسالمی گفت: کسی که تا دیروز 
همه خیانت ها را در دولت نهم و دهم انجام می دهد و خودش مقابل رهبری 
می ایستد و همه سدها را در برابر علما ایجاد می کند و به توهین کردن روی 
می آورد و امروز رنگ عوض می کند و به عنوان مدافع والیت جلو می آید، 
فکر می کند که ملت ما حافظه تاریخی خوبی ندارد در صورتی که ملت ما 
آنها را می شناسند. وی افزود: وقتی در مملکتی اختالفات و کشمکش ها بین 
جناح های مختلف انجام شود به طور طبیعی به آنچه که مسیر اصلی است 
نمی رسیم به دلیل این که هرکس منافع جناحی خودش برایش مطرح است.

محمدرضا تاجیک از ایده پردازهای 
اصالح طلب گفت: تردید ندارم که 
بازي  ترامپ  کارت  با  امروز  اروپاي 
اروپا  امروز  حرکت  و  کرد  خواهد 

قسمتي از بازي بزرگي است که قبال 
مشخص شده است. بستگي دارد که 
در این شرایط پیچیده جهاني ما چه 
نقشي براي خود قایل هستیم و چه 

مي کنیم.  ترسیم  خود  براي  نقاشي 
این امر نیازمند این است که عالوه بر 
داشتن یک رویکرد بیروني عقالیي، 
بر درون تمرکز کنیم. در درون باید 

تالش کنیم که سرمایه اجتماعي را 
تقویت کنیم.  باید همبستگي ملي که 
به اشکال گوناگون در حال خدشه دار 
شدن است را ترمیم کنیم. و قدري 

از حاشیه هاي بازي و قدرت زمختي 
که در جامعه هست کم کنیم. باید 
از خروج سرمایه انساني و اقتصادي 
دهیم  اجازه  نباید  کنیم.  جلوگیري 
که نخبگان جوان گروه گروه بروند 
و به همان کشورهایي بپیوندند که 
ما با مشت گره کرده علیه آنها شعار 
مي دهیم و هر روز مرگ براي شان 
پا  زیر  را  پرچم شان  مي خواهیم. 
اینها  مي سازیم.  سرودها  و  گذاشته 
امروز  پارادوکس  است.  پارادوکس 
اساس  بر  که  است  این  ما  جامعه 
سیاست هاي اعالمي هیچ کشوري 
نیست که مثل ایران علیه غرب و 
خصوصا امریکا باشد. اما هیچ کشوري 
نیست که به اندازه ایران امروز نخبه 
و سرمایه اقتصادي به امریکا بفرستد. 
آیا ما عمال امریکا را فربه نمي کنیم؟ 

حزب  دبیرکل  حبیبی  محمدنبی 
از  تأسف  اظهار  با  اسالمی  موتلفه 
اصالح طلبی  مدعیان  خفت بار  نامه 
به سران نظام برای مذاکره مستقیم 
همین ها  از  برخی  گفت:  آمریکا  با 
بودند که در فتنه 88 به کنگره آمریکا 
و پارلمان اروپا رفتند و با التماس از 
آنها خواستند که تحریم ها را تشدید 
زانو  به  وقت  قانونی  دولت  تا  کنید 
در آید. وی افزود: امروز آنها پس از 
تجربه تلخ برجام و بدعهدی آمریکا 
باز اصرار دارند دولت با حکام خائن 
مذاکره  میز  سر  دوباره  سفید  کاخ 
بنشیند و به مطالبات نامشروع آنها 
پاسخ  ایران  دفاعی  قدرت  مورد  در 
و  منصف  انسان  هر  دهد.  مثبت 
بی طرفی یقین می کند که آنها منافع 
آمریکا را در ایران نمایندگی می کنند 

و کاری با منافع و مصالح ملی ندارند. 
چندی پیش ترامپ گفت، ایران به 
زودی به میز مذاکره برای پرداخت 
امتیازات بیشتر برمی گردد. منظور او 

همین نامه خفت بار بود که عوامل 
آمریکا در ایران در حال تدارک آن 
بودند. دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
مدعی  امضاکنندگان  اینکه  بیان  با 

کرد:  تصریح  هستند،  اصالح طلبی 
در  رو  و  افسادطلبی  نوعی  کار  این 
است.  ایستادن  ملت  منافع  روی 
و  غافل  جماعت  این  بین  ما  البته 

واقعی  اصالح طلبان  با  وطن فروش 
تفکیک قائل هستیم. از اصالح طلبان 
این  برابر  در  می خواهیم  واقعی 
نباشند. ساکت  خیانت بار  موضع 

پارادوکس جامعه این است که هیچ کشوري نیست که مثل ایران 
علیه آمریکا باشد و به اندازه ایران نخبه به امریکا بفرستد

نامه خفت بار مدعیان اصالح طلبی، نوعی افسادطلبی 
و رو در روی منافع ملت ایستادن است

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم ( 
نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در تاریخ  97/3/31

 مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم( سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در تاریخ  
۹۷/3/3۱ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان شهید 
مطهری برگزار خواهد شد. اعضایی که دارای عضویت معتبر هستند، حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، 
اعضایی که بدهی حق عضویت داشته باشند، می توانند بدهی خود را در همان روز نقدا پرداخت کرده و برگ 
ورود به جلسه دریافت کنند. ضمنا عزیزانی که داوطلب در سمت بازرس سازمان می باشند، مقتضی است 
حداکثر تا تاریخ  ۹۷/3/3۰  درخواست کتبی خود را به دفتر سازمان ) خیابان طالقانی - طالقانی ۱۰- نبش 
فرعی اول و دوم سازمان نظام مهندسی معدن ( ارائه نمایند. الزم به توضیح است، شرایط داوطلبین بازرس: 
تابعیت جمهوری اسالمی ایران، دارا بودن حداقل پروانه اشتغال معتبر رتبه ۲، عضویت در سازمان استان و عدم 
بدهی حق عضویت می باشد. دستور کار مجمع: شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه 
مالی سال ۱3۹۶- تصویب برنامه و بودجه سال ۱3۹۶- انتخاب بازرس- تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره 
برای تعیین حق عضویت، ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستورالعمل های 

مصوب - تعیین روزنامه کثیراالنتشار - بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده - بررسی سایر امور

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی شهرستان برجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 
۱۰  روز از تاریخ 3/3۱/ ۹۷  جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر - عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )۲ سری(- عکس 
4×3 رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر   )داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است( 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
به کارفرمای محترم شرکت بهین خدمات خاوران 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره ۱535۶ / ت 3۶۰۰5 هـ هیئت محترم وزیران 
بدینوسیله به کارفرمای محترم شرکت بهین خدمات خاوران فعال مجهول المکان ابالغ می 
گردد آقای حسن رضا سورگی با کد شناسایی بیمه ۶8۹۱4۹4۹  ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی راننده تریلی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر 
در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل 
سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱5 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل 

نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

بدین وسیله به آقای محمدرضا برات نژاد  فرزند غالمرضا با کد ملی ۰88۹۰۰448۱ به نشانی قاین ابالغ می شود که خانم 
نصرت ناصری جهت وصول مهریه خود به استناد سند ازدواج شماره ۶5۱3 - ۶۹/8/۲5 دفتر ازدواج 4۲ قاین به مبلغ 
۹۶8/35۲/۰۰۰ ریال علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۷۰۰۰85 در این اداره تشکیل شده و نظر به 

اینکه آدرس دقیقی از شما در دسترس نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 

علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناتبدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱3۹۷۶۰3۰8۰۰4۰۰۰۰۱۰- ۱3۹۷/۰۲/۲۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای 
نعمت ا... تقوی فرزند کربالیی علی به شماره شناسنامه 3554 صادره نهبندان به شماره ملی 5۶3۹۲5۶۲۶5 در پرونده کالسه 

۱3۹۶۱۱44۰8۰۰4۰۰۰۰۰5 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3۹4۲ متر مربع پالک ۲4۰ فرعی از 5- اصلی مزرعه 
خالق آباد بخش 5 نهبندان به صورت انتقالی مع الواسطه از مالک رسمی ) علی تقوی فرزند حاجی محمد( به آدرس مزرعه خالق آباد نهبندان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می 
بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.                               
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/3/29   تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/4/14        
سید مهدی پروین محبی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

 مکتب القرآن خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی )ویژه لیسانسه های سطح ۲ و رشته های مرتبط با پیش دبستانی(
 از میان خواهران با شرایط و معیارهای ذیل اقدام نماید.

معیارها و شرایط پذیرش مربیان آزاد:
۱- معتقد و مقید به دستورات دین مبین اسالم، داشتن پوشش و حجاب برتر )چادر( و حسن شهرت شخصی و خانوادگی در محل

۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، قانون اساسی و اصل والیت فقیه 3- تسلط به روخوانی و روان خوانی قرآن و آشنایی با تجوید )در حد کتاب حلیه القرآن ۲( و داشتن 
 عالقه و انگیزه الزم برای انجام کارهای فرهنگی به ویژه قرآنی و فعالیت در زمینه قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیه السالم 4- برخورداری از سالمت جسمی و روانی و توانایی الزم برای کار 

با نوآموزان دوره پیش دبستانی 5- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر، با اولویت رشته های علوم قرآنی، معارف اسالمی، علوم حوزوی، علوم تربیتی ، روان شناسی، آموزش ابتدایی و کودکیاری 
۶- حداکثر سن پذیرش داوطلبان با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر، ۲8 سال می باشد  ۷- از داوطلبان عالوه بر معیارها و شرایط فوق به صورت کتبی و شفاهی امتحان و مصاحبه به عمل آمده و پس 
از انجام تحقیقات الزم و با در نظر گرفتن همه ابعاد، افراد اولویت بندی و جهت شرکت در دوره آموزشی پذیرش می شوند. 8- پذیرش ویژه خواهران می باشد که در صورت تایید و پذیرش نهایی، پس 
 از شرکت و موفقیت در دوره آموزشی گواهینامه پایان دوره ۱۲۰ ساعته به نام آنان صادر خواهد شد. ضمنا ادارات و ارگان ها و مدارس غیردولتی در صورتی که مایلند این طرح را اجرا نمایند، می توانند 
با عقد قرارداد مربیان خود را جهت آموزش معرفی و با 2۰% تخفیف ثبت نام نمایند. مدارک مورد نیاز که باید توسط داوطلبان ارائه شود، عبارت است از: الف( تقاضای کتبی با ذکر آدرس دقیق 
پستی و شماره تلفن )ثابت و همراه(  ب( رضایت نامه ولی یا همسر ج( تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی د( تصویر آخرین مدرک تحصیلی هـ( تصویر گواهینامه دوره های قرآنی و( دو قطعه عکس 
پشت نویسی شده ز( فیش واریزی وجه شرکت در دوره به شماره حساب 5۲۹34 بانک تجارت شعبه مدرس بیرجند به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دارندگان گزینش آموزش و پرورش از اولویت جذب 

برخوردار خواهند بود(
ح( یک عدد پوشه حاوی مدارک فوق الذکر                                                                                                                                 نمایندگی مکتب القرآن خراسان جنوبي  

تذکرات مهم: جلسه توجیهی روز ۲۹ خرداد و شروع کالس ها ۹۷/4/۲ - مدت ثبت نام از تاریخ ۹۷/3/۲۷  لغایت ۹۷/3/3۱ بوده و در صورت حد نصاب شرکت کنندگان تشکیل خواهد شد. هزینه های تمام شده در دوره 
های آموزشی، شامل حق التدریس و عوامل اجرایی می باشد. مکتب القرآن تعهدی در قبال استخدام و جذب متقاضیان دوره ندارد.  مدت زمان دوره ۱4 روز کامل می باشد. تاریخ شروع کالس ها دوم تیرماه ۹۷ 

متعاقبا اعالم خواهد شد.  آدرس: خیابان قدس شرقی- پالک 34 )حدفاصل چهار راه معلم و چهار راه غفاری(        3۲3۲۶۷45 -  3۲3۲۶5۹4 همراه: ۰۹۱5۱۶۱۷4۶۱ - ۰۹۱5۶۷۰۰۱۲۲

 قابل توجه هم استانی های 
واجد شرایط

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برار رای شماره ۱3۹۷۶۰3۰8۰۰4۰۰۰۰۱۱ - ۱3۹۷/۲/۲۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
آقای نعمت ا... تقوی فرزند کربالیی علی به شماره شناسنامه 3554 صادره نهبندان به شماره ملی 5۶3۹۲5۶۲۶5 در پرونده کالسه ۱3۹۶۱۱44۰8۰۰4۰۰۰۰۰۶  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۹۲4۰ مترمربع 
پالک ۲4۷ فرعی از 5 اصلی مزرعه خالق آباد بخش 5 نهبندان به صورت انتقالي مع الواسطه از مالک رسمی )علی تقوی حاجی محمد( به آدرس مزرعه خالق آباد نهبندان محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده، اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض  می بایست ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم دادگاه است درصورتی که اعتراض در 
مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به  دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/4/14             سید مهدی پروین محبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 29 خرداد  1397* شماره 4093

آخه اینا مدارس دولتی هستند که با پر رویی تمام 
ونبود نظارت باحمایت های پنهان وآشکار آموزش 
وپرورش  پوست مردم را می کنند و مردم نیز با 
این  است  حاجات  قبله  مدرسه  اینجا  که  تصوری 

شرایط را با تحقیر و خفت تمام می پذیرند.
ارسالی به سروش آوا
آوا . روزنامه  اندرکاران  دست  همه  خدمت  باسالم 

ما تعدادی از رانندگان نفتکش استان از مسئوالن 
بزرگوار خواهشمندیم نسبت به رفع مشکل تخلیه 
واقعا  بفرمایند.  اقدام  قاین  نیروگاه  در  گازوئیل  بار 
دیگه تخلیه بار نفتکش برامون دردسر شده. از مبدا 
نیروگاه به  وقتی  مسافت طوالنی  این  با   بارگیری 
می رسیم تازه هنوز باید التماس کارگرهای تخلیه را 
بکنیم که عالفمون نکنند. یا برای نهار یا تعویص 
شیفت یا بهانه های مختلف رانندهای خسته را معطل 
می کنند. هیچ رئیسی هم جوابگو نیست. حراست 
همکاری می کنه ولی کارگرها تخلیه اذیت می کنند.
915...781

سالم اواجان لطف کن به مسئوالن اتوبوسرانی و 
شورای شهر بگو مگر مردم علی آباد  )شهرک بعثت( 
جزو مردم این شهر نیستند که روزهای جمعه یا 
شهرکی  نمیکنه  کار  اتوبوسش  رسمی  تعطیلی 
بالغ بر۳۰۰ خانوار با دو مدرسه و دو نانوایی لطف 
دهید  قرار  تعطیل  روزهای  در  دستگاه  یک  کنید 

خداخیرتان دهد. اجرکم عندا...
9۳۳...16۰

االن موتورم را یه هفته شده گرفتند من کارگر رو از 
کار بیکار کردند برای ترخیص اونی که پارتی داره 
دو روزه بهش می دهند اونی که نداره می گویند یه 
هفته تا یه ماه موتورت باید باشه شما بگوبید انصافه 
واقعا من االن کار و پول و زندگیم با همون موتور 
هست می روی راهنمایی و رانندگی با آدم جوری 
قاچاقچی  یا  دارند  طلب  انگار  کنند   می  برخورد 
گرفتند ، راهنمایی و رانندگی این نیست بخدا که 
شما فقط جریمه کنید و یه کارگر رو بیکار کنید و 
بگویید به فکر سالمتی شما هستیم ، آنهایی که 
در خیابان تک چرخ می زنند و دنبال ناموس مردم 

هستند را بگیرید اگه می توانید آوا ازت ممنونم.
9۳5...7۰1

ضمن تبریک انتخاب مسئوالن  جدید مجمع امور 
برای  کنم  می  خواهش  بزرگواران  این  از  صنفی؛ 
کار  خاتمه  و  شروع  ساعت  جوشکاری،  واحدهای 
سازی  پنجره  و  درب  واحدهای  متاسفانه  بگذارند 
مستقر در توحید ...  از ساعت 6 صبح تا پاسی از شب 

حتی روزهای تعطیل مشغول به کار می باشند. 
915...89۳

سالم.کوچه گلبهار 5 در شهرک گلها فاقد سطل زباله 
است برای بردن زباله ها مسیری طوالنی رو باید طی 
کنیم قبال ماشین حمل زباله داخل کوچه می آمد اما 
چندین ماهه که نمیاد لطفا مشکل رو حل کنید.باتشکر
915...77۰

شهر داری محترم  بیرجند ا ز یک طرف جدوالی 
قبلی رو بر می دارید و به جاش از سنگ استفاده میشه 
و از طرفی خیابان دانشگاه روبروی دارایی رو جدول 
کشی می کنید اونم با چه جدولی که از ظاهرش 
میشه فهمید کیفیتش چقدره  از بس که با شن درشت 
ساخته شده  نکته ای که خیلی برام جالب بود این که 
چرا چنین بلوکه هایی که حتی رنگ هم نخواهد شد 

از بس درشته رو کار می کنند؟؟؟
915...42۰

اقتصادی کنونی، زندگی  اوضاع  آوا جان،  با سالم. 
مردم استان خشکسال و محروم خراسان جنوبی را 
دچار مشقت نموده است.لطفا به ادارت دولتی خصوصا 
با دستفروشان و راهنمایی و  شهرداری در برخورد 
بفرمایید  سنگین  های  جریمه  اعمال  در  رانندگی 
رعایت حال مردم مظلوم استان را داشته باشند.ممنون.
915...298

باسالم ما اهالی چهکند از دست یه تعداد سواری 
ماشین و موتورسوار شکایت داریم که از ساعت یازده 
شب به بعد شروع می کنند به گازدادن و تیکاف 
بلوار وکوچه ها که آسایش و استراحت  زدن توی 
 را از ما گرفتند و ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی 
می کنند و حضور گشت کالنتری بی فایده است لذا 
عاجزانه از راهنمایی و رانندگی استان خواهش می 
کنیم که دستور بفرمایند به طور نامحسوس در این 
مکان حضور پیدا کنند  و با  این ها برخورد کنند و به 
داد ما برسند از صبح تا شب سرکاریم و شب هم با این 

برنامه ها اعصاب و روان ما را بهم ریختند.
915...۰17

سالم آوا، در یکی از روزنامه های استان گزارشی 
نظرات  مردم  و  خواندم  درختان شهر  درباره حفظ 
خودشان یا به عبارتی دفاعیه هایی در این زمینه 
داده بودند. این اولین بار نیست که این گونه مطالب 
استانی  آوا و چه سایر نشریات  در روزنامه ها چه 
چاپ می شود اما تاکنون من شهروند به چشم ندیدم 
کاری انجام شود، درختان پادگان، زمین قبلی نیروگاه 
برق و کنار باغ رحیم آباد همین طور در حال خشک 
شدن هستند و عده ای هم خود را برای استفاده از 
این زمین ها آماده می کنند. شاید کم کاری از مردم 
است که با صدای شکسته شدن هر درخت سکوت 
کردیم ولی واقعا مسئوالن این انصاف نیست، این 
همه بی خیالی نسبت به همه مسائلی که برای مردم 
سایر  از  حرفی  نیست.  درست  دارند  اهمیت  شهر 
مشکالت مثل گرانی و بیکاری و ... نمی زنم که 
باز به مسئوالن کشور حواله مان نکنید ، فقط بگویید 
برای ریزترین مشکالت این شهر چه کرده اید؟! در 
ضمن درختان رو به روی اداره اقتصاد و دارایی هم 
برای تعریض خیابان برداشته شده اند آیا آن ها را 
به جای دیگری منتقل کردید یا به سرنوشت دیگر 

درختان محکوم به فنای شهر دچار شده اند؟!
915...9۰5

نسرین کاری - مریم  تا چند وقت پیش کودک کار بود 
و در کوچه و خیابان دستفروشی می کرد اما اکنون به لطف 
مرکز مهر آفتاب بهزیستی بیرجند در مدرسه نمونه درس 
می خواند. او می گوید: 16 سال سن دارد و 4 خواهر و 
 برادر هستند. مریم ادامه می دهد: با مادرم در خانه مردم کار 
می کردم و گاهی در کوچه و بازار سبزی می فروختم، این 
شد که از تحصیل بازماندم ولی االن به کمک بهزیستی 
توانستم در مدرسه نمونه درس بخوانم و چون به خیاطی 
عالقه مند هستم،  گواهینامه خیاطی گرفتم و برای خودم 

و اقوام لباس می دوزم. 
رضا مهمان کوچولوی دیگر ما که در کالس پنجم درس 
می خواند، افغانستانی است پدرش کارگر بوده و همچنین 
 در چهارشنبه بازار هم کار می کند.  او هم قبال دستفروشی

می کرده و به خوبی به یاد دارد که در تاریخ هشتم آذر سال 
95 موسسه مهر آفتاب به او پیشنهاد داد  اگر دست فروشی 
نکند به او و خانواده اش کمک می کند. او می گوید: کمک 
های حرفه آموزی و سرمایه کار به مادرم ارائه شد، لوازم منزل 
توسط خیران آماده شده و خوشحالم که در کنار بقیه هم سن 

و سال هایم می توانم درس بخوانم و بازی کنم.  
 

دغدغه و  هدف  مهم  مرکز تحصیل  ، 
حرفه آموزی  و  اشتغال برای کودکان کار

و  کار  کودکان  مورد  در  ما  هفته  این  اجتماعی   نشست 
چالش های پیش روی این بچه هاست. دو کودک مورد 
که  خانواده  و  کودک  آموزشی   - حمایتی  مرکز  حمایت 
مهمان روزنامه شدند )اسامی مستعار است( امروز فارغ از 
دغدغه های زندگی به درس و تحصیل و عالقه مندی 
خود پرداخته اند. نظر به اهمیت آسیب های اجتماعی  با  
بهالگردی  داشتیم:  هایی  صحبت  حوزه  این  کارشناسان 
کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی 
استان با اشاره به اینکه  کودک کار با کودک خیابان  فرق 
دارد، گفت: کودک خیابان، خیابان را محل زندگی خود می 
داند و به خانواده وابستگی جزئی دارند و یا اصال وابستگی 
ندارد،  ولی کودک کار ساعتی در خیابان است و شب ها 
بازگشت به خانواده دارد، روز بعد  دوباره وارد خیابان می شود.

وی یادآور می شود: خوشبختانه ما کودک خیابانی در استان 
نداریم و در مرکز استان، شهر بیرجند دو مرکز شبانه روزی 
ساماندهی کودکان خیابانی )دولتی( و مرکز روزانه حمایتی 
که   دارد  وجود  )غیردولتی(  خانواده  و  کودک  آموزشی   -
مددکاران و روانشناسان در راستای توانمند سازی کودکان 

وخانواده های آنان ارائه خدمات می نمایند. 

خانواده های پرتنش، اعتیاد
مهاجرت ، حاشیه نشینی سبب افزایش

 کودکان خیابان می شود 

وی با بیان اینکه موضوع کودکان کار به عنوان یکی از پدیده 
های آسیب زای اجتماعی، خود معلول بیشماری از جمله عوامل 
خانوادگی مانند خانواده های از هم گسسته و پرتنش، فقدان 
حمایت های عاطفی از کودکان، عوامل اجتماعی مانند اعتیاد، 
مهاجرت ، حاشیه نشینی، عوامل طبیعی از جمله خشکسالی و 
سیل می باشد، بیان می کند: ناآگاهی خانواده ها و والدین از 
نیازهای مناسب با فرزندان هم در برخی از موارد موجب به 

وجود آمدن این معضل می شود.
کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی 
استان اظهار می کند: بهزیستی در سال 1۳95 اقدام به 
راه اندازی مرکز حمایتی - آموزشی کودک و خانواده مهر 
روانشناسی  و  مددکاری  خدمات  ارائه  رویکرد  با  آفتاب 
وی  خانواده  و  کودک  توانمندسازی  راستای  در  روزانه 
)خانواده محور( کرد. بهالگردی می افزاید: یکی از اهداف 
خانواده  و  کودک  آموزشی   - حمایتی  مرکز  اندازی  راه 
لفظ  حذف  و  هایشان  خانواده  و  کودکان  این  از  حمایت 
کودک کار و خیابان در راستای حذف برچسب زنی به این 

کودکان و ایجاد بار منفی برای آنان است.
 این کارشناس با اشاره به اینکه در این مرکز، بهزیستی 
کاًل دنبال کارهای پیشگیرانه است، ادامه می دهد: هدف 
ما حذف کودک از خیابان نیست بلکه هدف این است که 
اگر کودکی در خیابان کار می کند، از تحصیل عقب نماند، 
مهارت های زندگی را بلد باشد، مهارت و هنر نه گفتن 
باشد، آموزش های  امان  اعتیاد در  از معضل  بیاموزد،  را 
پیشگیرانه ایدز را بلد باشد و با آموزش های مناسب در 
برابر دیگر معضالت و آسیب های اجتماعی از او حمایت 
شود. وی با بیان اینکه کودکانی که مورد حمایت مرکز 
 قرار می گیرند، به تدریج ساعت کاری آنها کمتر می شود، 
ارائه  با  که  است  این  مرکز  اهداف  از  یکی  افزاید:  می 
یک  به  وی،  خانواده  و  کودک  توانمندسازی،  خدمات 
استقالل نسبی رسیده و دیگر کودک برای کار کردن وارد 
توانمندسازی  پروسه  اینکه  به  توجه  با  که  نشود  خیابان 
تا  از یک سال  بر بوده،  ممکن است  یک پروسه زمان 

حداقل 5 سال طول بکشد.

سیاست بهزیستی  در درجه اول تحصیل
 و سپس حرفه آموزی  کودک کار است

 بهالگردی خاطر نشان می کند: سیاست بهزیستی در درجه 

اول تحصیل کودک و سپس حرفه آموزی وی تا قبل از 
یاد  ای  تا کودک حرفه  باشد  می  سالگی  به 18  رسیدن 

بگیرد و پس از آن بتواند شغل مناسبی داشته باشد. 
وی درباره چالش مهم  در حوزه کودکان خیابان اشاره می 
کند:  برای ساماندهی کودکان  کار و خیابان طبق آیین 
نامه ساماندهی کودکان خیابان مصوبه هیئت وزیران به 
غیر از اداره کل بهزیستی 11 دستگاه دیگر نیز از جمله 
استانداری، دادگستری، نیروی انتظامی،آموزش و پرورش 
، فنی و حرفه ای ، کار و رفاه اجتماعی ، دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات درمانی، کمیته امداد امام )ره(، شهرداری، 
بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی ، صدا و سیما و هالل 
ای   کند: هر کدام وظیفه  تاکید می  احمر دخیل هستند، 
برای حل این معضل اجتماعی بر عهده دارند که برخی 
از ادارات همکاری خوبی با بهزیستی داشته ولی متاسفانه 

همکاری برخی دیگر بسیار کمرنگ می باشد. 

کمک نامتعارف به کودک کار 
او را تشویق به تکدی گری می کند

وی کمک های نقدی مردم به کودکان و یا دادن پول بیشتر 
از قیمت کاالی فروخته شده به کودکان را چالش بعدی این 
حوزه می داند و تاکید می کند: این کار باعث تقویت حس 
گداپروری در کودک شده و او را تشویق به تکدی گری می 
نماید. وی تاکید می کند: مردم بدانند که باید با کودک کار 
همانند یک کاسب برخورد کرد، حتی گاهی باید بر سر خرید 
کاال چانه زده و مثل یک فروشنده به دور از هرگونه توهین و 

بی احترامی به وی، با او رفتار شود. 
این مهم با فرهنگ سازی در بین مردم محقق می گردد. 
کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی 
خراسان جنوبی  ضمن انتقاد به اینکه خیلی از مردم و بعضی 
مسئوالن فکر می کنند وظیفه بهزیستی جمع آوری  کودکان 
کار است، ادامه می دهد: هدف ما حمایت و توانمندسازی این 

کودکان و کم کردن آسیب های وارد شده به آنها است. 
آوری قهری و ضربتی  نشان می کند:  جمع  وی خاطر 
از  کودک  حذف  موجب  است  ممکن  خیابان  از  کودکان 
خیابان و روانه شدن آنها به کارگاه های زیرزمینی برای 

کارهای سخت شود که معمواًل در این کارگاه ها هیچ نام و 
نشانی وجود ندارد و هیچگونه کنترل و نظارتی در خصوص 
یکی  این  ندارد که  نیز وجود  آن،  در  آسیب های موجود 

نگرانی های بهزیستی می باشد.

20 برنامه شناسایی از ابتدایی 
سال 97 تاکنون برای کودکان کار و خیابان

 لیال حسنی؛  مسئول امور اجتماعی بهزیستی بیرجند هم 

برنامه  تا کنون 2۰  ابتدای سال 97  از  اینکه  به  اشاره  با 
و  شهرداری  مشترک  همکاری  با  کار  کودکان  شناسایی 
نیروی انتظامی داشته ایم، می افزاید: در این برنامه حدود  
6۰ کودک کار شناسایی شده اند که همه آنها افغانی بوده 

و تنها یکی دو نفر ایرانی بوده اند.
وی ابراز تاسف می کند: بیشتر آنها چون تشویق و کمک 
دستمال  مثال   کنند.   می  هم   گری  تکدی  شوند،  می 

کاغذی را به چند برابر قیمت به فروش می رسانند.
وی با یادآوری اینکه طبق آیین نامه ساماندهی کودکان 
این  در  که  کرد  مکلف  را  دستگاه   11 دولت   ، خیابان 
معضل اجتماعی ورود پیدا کنند، ادامه می دهد: مکاتباتی 
با دستگاه های همکار در امر ساماندهی کودکان خیابان  
و  پاسخ  ها  دستگاه  از  برخی  سوی  از  که  گرفته  انجام 
نمود  اشاره  باید  نکته  این  به  لذا  نشده،  دریافت  حمایتی 
که ارائه  خدمات مددکاری و کاهش حضور کودکان در 
خیابان به تبع آن باعث کاهش آسیب های اجتماعی می 
شود که حمایت همه دستگاه های همکار و بویژه اداره 

امور اتباع و مهاجران خارجی را می طلبد. 

کودکان باید بازی و تحصیل کنند نه کار!

این  تحصیل  و  بازی  وقت  االن  کند:  می  تاکید   وی 
بچه ها  است و حضور در خیابان و رفتار سرد جامعه و کمک 
هایی که به آنها می شود، مشوق تکدی گری آنهاست و در 
سال های بعد موجب عزت نفس کم،  سرخوردگی در نهان و 
عقده اجتماعی در آنها می شود و ممکن  است خطراتی برای 

آنها و اجتماع به وجود آید. وی  تاکید می کند:  اگر نماینده امور 
اتباع و مهاجران خارجی برای شناسایی و حمایت این کودکان 
با ما همراه نباشد، تالش بهزیستی عمال فایده ای ندارد و 
 در واقع این پروسه تکرار می شود و یک چرخه را فقط دور 
می زنیم.  وی با بیان اینکه بیشتر این کودکان کار جزو اتباع 
بیگانه هستند، می افزاید: شورای اجتماعی کشور در جلسه 
دوم آبان سال 96 مقرر کرد: قوه قضائیه، دستگاه های امنیتی 
و انتظامی و امور اتباع و مهاجران خارجی موظف هستند با 
مشارکت و همکاری یکدیگر آن دسته از اتباع خارجی که دارای 

مجوز اقامت قانونی بوده و به حرفه تکدی گری و کودکان 
خیابان و کار مشغول هستند، شناسایی، جمع آوری و ضمن 
اخذ تعهد کتبی ، تذکر داده شود و در صورت تکرار ، مجوز 
اقامت آنها باطل و از کشور اخراج شوند. وی تاکید می کند: در 
خصوص افراد یا خانواده هایی که بدون مجوز اقامت قانونی در 
کشور حضور دارند ، نیز شناسایی و سریع از کشور اخراج شوند . 

فعالیت موسسه مهرآفتاب 
با شناسایی 120 کودک

زهره رضایی پور، مدیر عامل موسسه مهرآفتاب در این جلسه 
اظهار می کند : از سال 95 مرکز حمایتی - آموزشی کودک 
و خانواده مهر آفتاب با مجوز اداره کل بهزیستی و با شناسایی 
12۰ کودک از مرکز استان و شهرستان ها فعالیت خود را 
شروع کرد. وی با بیان اینکه هدف این مرکز ارتقای سالمت 
جسمی، اجتماعی، روانی، توانمندسازی کودک کار و خانواده 
اش است، می افزاید: با شناسایی و جذب کودک مددکاران و 
روانشناسان طی مصاحبه و بازدید از وضع زندگی کودک به 
حمایت و احقاق حقوق او پرداخته و سپس مشکالت و آسیب 
های کودک اولویت بندی شده و با توجه به مشکالت موجود 
برنامه کمکی توسط مددکار مرکز تدوین و سپس مرکز در 
حرفه   ، تفریحی  فرهنگی،  مسایل  توانمندسازی،  راستای 
آموزی ، اشتغال کودک و خانواده وی ارائه خدمات می نماید.

اولویت برای ایجاد نشاط  در خانواده،
 سالمت روانی و تفریح کودکان کار

رضایی پور خاطر نشان می کند: ایجاد نشاط در خانواده ها، 

سایر  و  تفریحی  فرهنگی،  اردوی  کودکان،  روانی  سالمت 
خدمات از اولویت های کاری ماست.

فرش،   دستی،  صنایع  تولیدات  نمایشگاه  برپایی  وی 
ارتباط موثر، مهارت  برگزاری کارگاه های فرزندپروری، 
های زندگی، توانمندسازی خانواده و پیگیری اشتغال پدر 
و یا مادر خانواده ، پیگیری حرفه آموزی پدر یا مادر و یا 
خود کودک ، درمان ، لوازم ضروری زندگی، اجرای طرح 
مهرانه )کمک تحصیلی در ابتدای مهر( ، چکاپ پزشکی 
کودکان، انعقاد تفاهم نامه با درمانگاه ها برای آزمایشات 

طرح  اجرای  دندانپزشکی،  خدمات  ارائه  کودکان،  اولیه 
برنامه  اهم  از  را  پوشاک(  و  غذایی  سبد  )توزیع  عیدانه 
های اجرا شده توسط مرکز حمایتی - آموزشی کودک و 

خانواده مهر آفتاب در سال 96 بیان کرد.
و  مرکز  این  فعالیت  با  کند:  می  خرسندی  ابراز  وی 
موسسات مشابه تعدادی از این کودکان کار ساماندهی 
دائمی شده اند و تعدادی از آنها حتی در مدارس نمونه 
مشغول به تحصیل هستند. وی ابراز امیدواری می کند: 
در  کودکی  هیچ  حضور  شاهد  دیگر  که  برسد  روزی 

خیابان برای تکدی گری و کار نباشیم.

دغدغه تحکیم بنیاد خانواده کودک کار 
با توانمندسازی کودک و خودکفایی اش

سید محمود فرزانه؛ مسئول فنی و روانشناس مرکز حمایتی 
به  اشاره  با  آفتاب هم  مهر  خانواده  و  آموزشی کودک   -
اینکه از اهداف اساسی مرکز دغدغه تحکیم بنیان خانواده 
یا  کار  بچه های  ادامه می دهد: غالب  بچه هاست،  این 
در معرض آسیب بوده یا آسیب دیده اند، چرا که در این 
خانواده ها بزهکاری و اعتیاد زیاد است و روابط خانوادگی 
آموزش  کنار  در  اینکه  بیان  با  باشد.وی  می  آنها ضعیف 
فرزندان  بین  موثر   ارتباط   با  آموزشی،  کارگاه  قالب  در 
بنیاد خانواده را فراهم می کنیم،  و والدین زمینه تحکیم 
مهمی  نقش  کودکان  این  توانمند سازی  کند:  تاکید می 
برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی دارد برای  زمانی 

که از مرکز خارج شوند و به خودکفایی برسند.

 همکاری کمرنگ برخی دستگاه ها درساماندهی کودکان کار در استان

دورهمی رزمندگان آیسک ، 30 سال پس از جنگ

صدا و سیما- 25۰ نفر  از رزمندگان سال های دفاع مقدس در حسینیه شهدای آیسک، ۳۰ سال پس از جنگ دور هم جمع شدند و  خاطرات خود را از سال های جنگ برای همدیگر 
و مردم بازگو کردند.مسئول مرکز فرهنگی سیدالشهدا )ع(   آیسک گفت : این دور همی رزمندگان با هدف ساماندهی و ثبت اطالعات و خاطرات این عزیزان برگزار شد و این 
مرکز آماده است تا از ظرفیت عظیم و جایگاه واالی ایثارگران برای انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان که امروز نیازمند این تصاویر و خاطرات هستند، بهره بگیرد.

ری
 کا

س:
عک

لزوم توجه ، پیگیری و ساماندهی کودکان کار و خیابان از سوی اداره امور اتباع و مهاجران خارجی  

جمع آوری قهری و ضربتی کودکان کار، موجب  فعالیت زیر زمینی  و نظارت کم و آسیب  بیشتر  به آنها می شود

گاهی در کوچه بازار سبزی می فروختم این شد که از تحصیل بازماندم ولی االن به کمک بهزیستی توانستم در مدرسه نمونه درس بخوانم و چون به خیاطی عالقمند بودم گواهینامه خیاطی 
ام گرفتم و برای خودم  و اقوام لباس هم می دوزم و توانستم موفق باشم*  کمک های حرفه آموزی و سرمایه کار به مادرم شد و لوازم منزل برایشان توسط خیران آماده شده و خوشحال 
است که در کنار بقیه هم سن و سال هایش می تواند درس بخواند و بازی کند*موضوع کودکان کار به عنوان یکی از پدیده های آسیب زای اجتماعی، خود معلول بیشماری از جمله عوامل 
خانوادگی مانند خانواده های از هم گسسته و پرتنش ، فقدان حمایتهای عاطفی از کودکان ، عوامل اجتماعی مانند اعتیاد، مهاجرت، حاشیه نشینی، عوامل طبیعی از جمله جنگ، بروز خشکسالی ، 
سیل می باشدهدف ما حذف کودک از خیابان نیست  هدف این است که اگر کودکی در خیابان کار می کند، از تحصیل عقب نماند، مهارتهای زندگی را بلد باشد ، مهارت و هنر نه گفتن را 
بیاموزد، از معضل اعتیاد در امان باشد ، آموزش های پیشگیرانه ایدز را بلد باشد و با آموزش های مناسب در برابر دیگر معضالت و آسیب های اجتماعی از او  حمایت شود * مردم بدانند 
که باید با کودک کار همانند یک کاسب برخورد کرد ، حتی گاهی باید بر سر خرید کاال چانه زده و مثل یک فروشنده به دور از هرگونه توهین و بی احترامی به وی ، با او رفتار شود*این مهم 
با فرهنگ سازی در بین مردم محقق می گرددمکاتباتی با دستگاه های همکار در امر ساماندهی کودکان خیابانی صورت گرفته که از سوی برخی از دستگاهها پاسخ و حمایتی دریافت نشده، 
لذا به این نکته باید اشاره نمود که ارائه  خدمات مددکاری و کاهش حضور کودکان در خیابان به تبع آن باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود که حمایت همه دستگاههای همکار و 
مخصوصًا اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی را می طلبد* ایجاد نشاط در خانواده ها، سالمت روانی کودکان، اردو فرهنگی، تفریحی و سایر خدمات از اولویت های کاری ما است* توانمند 

سازی این کودکان نقش مهمی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی دارد برای  زمانی که از مرکز خارج شوند و به خودکفایی برسند.

چکیده گزارش
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خدا کند از گروه»مرگ« برهيم و به زندگي برسيم

مسعود فراستی، منتقد گفت: اصال فکر نمی کردم بازی با مراکش را ببریم. هر کسی هم می گفت می بریم، می گفتم از ِعرق ملی می گوید نه با منطق. 
چگونه می شود ایران قهرمان جام ملت های آفریقا را ببرد؟ آفرین به بچه های تیم ملی و آفرین به مربی مان. به نظرم -که کارشناسی نیست- با پرتغال 
می شود مساوی کرد، اگر “رونالدو” را خوب بگیریم. بردن از اسپانیا اما غیر ممکن می نماید، خدا کند از این گروه»مرگ« برهیم و به زندگی برسیم.

سه شنبه * 29 خرداد 1397 * شماره 4093

سینما و تلویزیون

پایان فیلمبرداری 
»ما همه با هم هستیم« 

فیلمبرداری فیلم سینمایی »ما همه با هم هستیم« 
به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی سیدرضا 
میرکریمی در کاخ سعدآباد تهران به پایان رسید. 
»ما همه با هم هستیم« جلوه های ویژه کامپیوتری 
سنگینی دارد که در چهار ماه آینده زیر نظر بهنام 
خاکسار پیگیری خواهد شد. همچنین مراحل فنی 
دیگر نیز همزمان انجام می شود. »ما همه با هم 
هستیم« ماجرایی کمدی درباره رازهای مسافران 
می کند. روایت  را  سقوط  حال  در  هواپیمای  یک 

رقبای سرسختی داریم

با  »شبی  برنامه  تهیه کننده  فرحانی،  جواد 
زمان پخشی  منتظر  نسیم  عبدی« گفت: شبکه 
رقیبان  از طرفی  برنامه است.  این  برای  مناسب 
ما سرسخت هستند و برنامه ما نیز باید به یک 
ساختار منسجم و محکم برسد.»شبی با عبدی« 
می رود،  آنتن  روی  عبدی  اکبر  محوریت  با  که 
یک بخش نمایشی دارد و با آثار او و کاراکترهایی 

که بازی کرده است، تولید می شود. 

پخش سخنرانی ها و تصاویر 
دکتر شریعتی از رسانه ملی

شبکه چهار سیما به مناسبت چهل و یکمین سالروز 
درگذشت دکتر علی شریعتی ویژه  برنامه ای با عنوان 
است.  کرده  آماده  پخش  برای  را  کویر«  »میراث 
پخش تصاویر کمتر دیده  شده از دکتر شریعتی به 
همراه پخش گزیده ای از سخنرانی های وی از جمله 
بخش های این برنامه تلویزیونی است. تصویربرداری 
این مجموعه در خانه موزه دکتر شریعتی صورت 
جمله  از  استاد  شاگردان  با  مکان  این  در  و  گرفته 
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی گفت وگو شده است.

تلویزیون چشم خود را روی بحث 
تجاوز بسته است

محمدمهدی عسگرپور کارگردان تلویزیون گفت: 
متاسفانه در سال های اخیر در همه بخش ها اخبار 
زیادی درباره قربانیان تجاوز می شنویم و می بینیم 
دالیل  به  تلویزیون  و  صداوسیما  همچنان  اما 
مختلف چشم خودش را بر روی تجاوز و قربانیان 

آن و این ناهنجاری بزرگ بسته است.

نسرین کاری- برای اولین بار آیین شکر گزاری و 
بازگشایی صندوق های فطریه وکفاره روزه داران در 
موسسه حضرت علی اکبر )ع( بیرجند با حضور نماینده 
ولی فقیه، ستاد شورای زکات استان، خانواده شهدا، 
مدیران و مسئوالن بهزیستی ، کمیته امداد و اعضا و 

هیئت امنای موسسه برگزار شد. 
حاج غالمحسین کریمپور، رئیس هیئت مدیره موسسه 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( در این مراسم بیان 
کرد: حدود 450 نفر مددجوی مرد و زن و سالمند 
در اینجا نگهداری می شوند که شامل کودک 3 ساله 
تا سالمند 90 ساله می شوند. وی با بیان اینکه این 
که  مشکالتی  و  جسمی  وضع  لحاظ  به  مددجویان 
دارند تکلیف الهی عبادات و انجام مسایل شرعی از 
آنها برداشته شده است، ادامه داد: به تعبیری می توان 
گفت اینها افراد معصومی هستند و ما خدمت رسانی به 

بهترین مخلوقات خدا را بر عهده داریم. 

شفاف سازی نذورات خيران و  همشهریان
 باحضور خودشان

و  سازی  شفاف  برای  مرکز   امسال  شد:  یادآور  وی 
اطمینان خاطر مردم و خیران برنامه بازگشایی صندوق 
خیران  و  مسئوالن  حضور  در  را  آنها  شمارش  و  ها 
بزرگوار  برگزار می کند. رئیس هیئت مدیره  موسسه 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( خاطر نشان کرد: ما 
هیچ هزینه ای به افرادی که مسئول پایگاه های جمع 
آوری فطریه بوده اند از ناحیه مرکز پرداخت نمی کنیم 
و جا دارد از بانک کشاورزی تشکر ویژه کنم بابت هزینه 

که برای زحمت این عزیزان پرداخت می کند.
کریمپور با اشاره به اینکه برنامه امشب یک برنامه خاص 

و برای اولین بار اجرا می شود، افزود: پس از شمارش 
مقدار جمع آوری شده فطریه و کفارات همشهریان 
مقدار آنها اعالم خواهد شد و هزینه کرد آن به اطالع 

همه مردم خواهد رسید. 
وی تاکید کرد: هر برنامه ای که در  این مرکز  انجام 
می شود توسط خیران برنامه ریزی می شود و هیچ 
هزینه ای در بطن برگزاری مناسبات از  طرف  موسسه  
پرداخت نمی شود. وی با بیان اینکه هزینه های جاری 
موسسه بسیار باال است، خاطر نشان کرد: تنها برای 
تهیه یک ماه نان موسسه مبلغ 10 میلیون تومان هزینه 
می شود، یعنی کفاره فقط صرف  نان می شود. وی 
ادامه داد: به شکرانه نعمت هایی که خدا به ما داده 

است، عهد می بندیم که خادم این مجموعه باشیم.

هزینه نگهداری و توانبخشی روزانه هر مددجو
 733 هزار تومان است

موسسه  مدیرعامل  مطلق  اکبری  محمدحسن 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(  هم در این جلسه 
با بیان اینکه سرانه نگهداری و توانبخشی هر مددجو 
در ماه حدود  733 تومان بدون در نظر گرفتن تورم 
سال 97 است، اظهار کرد: به طور متوسط روزانه حدود 
11 میلیون تومان، در ماه 330 میلیون تومان و ساالنه 
حدود 3 میلیارد و نهصد و شصت هزار تومان در مرکز 

حضرت علی اکبر )ع( هزینه می شود. 
نیازهای  از  هایی  گوشه  تنها  کرد:  نشان  خاطر  وی 
موسسه را اعالم می کنم. به عنوان مثال مصرف برنج 
در سال 14 تن، گوشت قرمز و سفید 18 تن،  حبوبات 
3 تن است و نیز در سال 120 الی 130 میلیون تومان 

فقط صرف خرید دارو می شود.

موسسه حضرت علی اکبر )ع( تنها موسسه ای 
که معافيت مالياتی دارد

وی عنوان کرد: توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( در بین 
موسسات غیردولتی استان تنها موسسه ای است که 
به استناد ماده 172 قانون مالیات مستقیم از معافیت 
مالیاتی برخوردار است )یعنی 100 درصد کمک خیران 
از سقف عملکرد مالیاتی سال مالی آنان کم می شود(

که این موضوع پس از استعالم از مالیات مورد تایید 
اداره مالیات بیرجند می باشد.

اکبری مطلق ادامه داد: همه کارکنان این مرکز مقید 
به مصرف  واقفین در محل خودش  هستیم نذورات 
برسد؛ مثال اگر خیری خواسته است نذرش صرف دارو 
شود مطمئنا صرف خرید داروی مددجویان شده، چرا 

که ما امانت دار مردم هستیم. 

به  صراحت اعالم می کنم تمام حساب  و کتاب
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( شفاف  و  روشن 

است
اکبر)ع(   توانبخشی حضرت علی  مدیرعامل موسسه 
افزود: با صدای بلند اعالم می کنم توانبخشی به کمک 
مردم خیر و نیکوکار بیرجند و نیکوکاران مقیم ایران و  
زیر نظر سازمان بهزیستی استان اداره می شود و تمام 
حساب و کتاب های این موسسه شفاف و روشن است. 
وی با بیان اینکه برای اولین بار امسال آیین بازگشایی 
و شمارش نذروات مردم را با حضور خود شما خیران 
برپا می کنیم، تاکید کرد: مردم و خیران مطمئن باشند 
ریال به ریال نذروات آنها در محل خودشان که خواسته 
اند هزینه خواهد شد و نتیجه شمارش به محض اتمام 

کار به اطالع عموم همشهریان خواهد رسید.

برپایی آیین  شکرگزاری  و بازگشایی 
صندوق های فطریه و کفاره روزه داران 

در موسسه حضرت علی اکبر )ع( برای اولین بار

تگزاس
14:301821:30شروع سانس

خجالت نکش
16:1523شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

همشهریـان گـرامی 
با آرزوی قبولی طاعات  و عبادات شما نيک اندیشان گرامی و حاميان گرانقدر موسسه خيریه حضرت رسول ا... )ص( آمادگی خویش را جهت دریافت 

کمک های نقدی ، غير نقدی، نذورات و ... اعالم می دارد. دعای خير محرومين بدرقه راهتان باد

شماره حسابشماره کارتنام بانکنوع نذر

60379911995112330105543248003ملی فطریه عام

606373700001023968131134661731قرض الحسنه مهر ایرانفطریه سادات

5859837000047049474054780تجارتکفاره روزه

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند- کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان  با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

آدرس: خیابان حکیم نزاری 
بین حکیم نزاری 8 و 10 

 پالک 4/123 
تلفن: 05632225600 

09155616521

* انجام کلیه امور حسابداری 
شرکت ها

* تنظیم اظهارنامه مالیاتی
* تنظیم اظهارنامه مالیات بر 

ارزش افزوده
* مشاوره در زمینه حسابداری

 شمارشگـر
شرکت حسابداری

شماره ثبت: 4598

09351356628- 09910736538- اکبری

پارکينگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسيون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتيو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسيان سقف مرکز خانه های پيش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 09153617611  - حاشيه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

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

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

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

مرکـز آبزیـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185

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

05632323179 - 09153634767

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بيمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174
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راه حل ساده تري نيز وجود دارد

در يك شركت بزرگ ژاپني كه توليد وسايل آرايشي را برعهده 
داشت، يك مورد تحقيقاتي به ياد ماندني اتفاق افتاد شكايتي از 
سوي يكي مشتريان به كمپاني رسيد. او گفته  بود كه هنگام 
خريد يك بسته صابون متوجه شده بود كه آن قوطي خالي 
است. بالفاصله با تاكيد و پيگيريهاي مديريت ارشد كارخانه 
اين مشكل بررسي، و دستور صادر شد كه خط بسته بندي 
اصالح گردد و قسمت فني و مهندسي نيز تدابير الزمه را برای  
پيشگيري از تكرار چنين مسئله اي اتخاذ نمايد. مهندسان نيز 
دست به كار شده و راه حل پيشنهادي خود را چنين ارائه 
دادند: پايش خط بسته بندي با اشعه ايكس.بزودي سيستم 
مذكور خريداري شده و با تالش شبانه روزي گروه مهندسين،  
دستگاه توليد اشعه ايكس و مانيتورهائي با رزوليشن باال نصب 
شده و خط مزبور تجهيز گرديد. سپس دو نفر اپراتور نيز جهت 
كنترل دائمي پشت آن دستگاهها به كار گمارده شدند تا از 
عبور احتمالي قوطيهاي خالي جلوگيري نمايند. نكته جالب 
توجه در اين بود كه درست همزمان با اين ماجرا، مشكلي 
مشابه نيز در يكي از كارگاههاي كوچك توليدي پيش آمده 
بود اما آنجا يك كارمند معمولي و غيرمتخصص آنرا به شيوه 
اي بسيار ساده تر و كم خرجتر حل كرد: تعبيه يك دستگاه 
پنكه در مسير خط بسته بندي تا قوطي خالي را باد از خط 
توليد دور كند!نكته:معموال در بسياري از موارد راههاي ساده 

تري نيز براي حل هر مسئله و يا مشكلي وجود دارد. 

انيشتين: دنيا جای خطرناكی برای زندگی است. نه به 
خاطر مردمان شرور، بلكه به خاطركسانی كه شرارتها 

را می بينند و كاری درمورد آن انجام نمی دهند.

انسان اميدوار در جايی كه ديگران شكست را می بينند، 
موفقيت را می بيند و در جايی كه ديگران تاريكی و 

طوفان را می بينند، نور خورشيد را می بيند.

چون چرخ بكام يك خردمند نگشت
خواهی تو فلك هفت شمر خواهی هشت

چون بايد مرد و آرزوها همه هشت
چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی 
موفق می گردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از 
ديگران باشد و اين مشكل است زيرا او ديگران را 

خوشبخت تر از انچه هستند تصور می كند.

“می دونم حاال مجبورم چه كار كنم، بايد به 
نفس كشيدن ادامه دهم چون فردا خورشيد طلوع 
خواهد كرد.  كی می دونه جزرومد با خودش چی 
»Cast Away – خواهد آورد؟ »فيلم دورافتاده

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیات روز  

و از آنچه خداوند روزی شما گردانيده حالل و پاكيزه را بخوريد و از آن خدايی كه بدو 
ايمان داريد پروا داريد. سوره المائده، آيه 88

حدیث روز  

مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور، چون كه او همانند شمشيری زهرآلود، بّراق است كه ظاهرش زيبا و اثراتش زشت و 
خطرناك خواهد بود. امام جواد )ع(

سبک زندگی

چه کسانی بیشتر به خرافات گرایش دارند؟
منطق  هيچ  با  كه  هستند  باورهايی  انسان  هر  ذهن  در 
توجيه  هيچ  با  آنها  به  اعتقاد  و  ندارند  همخوانی  علمی 
در  گاهی  و  دارند  وجود  اما  نيست؛  درك  قابل  منطقی 
زندگی كاركردهايی می يابند كه می تواند مسير زندگی 
فرد را تغيير دهد. كم و زياد اين باورها در هر فرد بسته به 

شخصيت و ديدگاه های فرد متفاوت است.
دانشگاه،  استاد  و  روانشناس  چراغی،  دكتر  گفته   به 
شخصيت های منفعل بيشتر از ديگران در معرض اعتقاد 
به باورهای خرافی قرار دارند.وی با بيان اينكه اعتقاداتی 
مانند سركتاب باز كردن و دعانويسی برای افزايش محبت 
بين يك زن و شوهر و يا گشايش رزق و روزی در افرادی 
شود،  می  مشاهده  بيشتر  دارند  منفعل  شخصيت   كه 
خانوادگی،  يا  و  درونی  های  شكست  برخی  گويد:  می 
افراد را به سمت باورهای خرافی و مظاهر عملی آن مانند 
دعانويسی و يا فالگيری سوق می دهد و مبالغ هنگفتی نيز 

بابت اين اعتقادات می پردازند.
خودشيفته ها بيشتر به خرافه گرایش دارند 

افراد  در  خرافی  اعتقادات  بروز  به  اشاره  با  چراغی 
اينكه  دليل  به  نيز  افراد  اين  دهد:  می  ادامه  خودشيفته 
نشان  ديگران  از  تر  آگاه  و  باالتر  را  خود  خواهند  می 
خرافی  باورهای  به  نامعلوم  آينده  از  آگاهی  برای  دهند 

و كارهايی مانند فالگيری گرايش دارند.
وی با بيان اينكه ممكن است باورهای خرافی وغلط نسل 

به نسل در يك خانواده منتقل می شود، می افزايد: با شگون 
بودن فالن روز و يا پوشيدن فالن لباس برای انجام كارهای 
مهم از جمله اعتقاداتی است كه در ميان نسل های مختلف 

ديده شده و به ديگران نيز انتقال يافته است.
تاييد  برای  افراد  برخی  اينكه  بيان  با  دانشگاه  استاد  اين 
كارهای خود و همچنين اطالع از آينده حاضرند پول های 
كالنی به رماالن و دعانويسان بپردازند، می گويد: اين در 
حالی است كه همين افراد برای پرداخت ويزيت يك مشاور 
و يا روانشناس كه با چند جلسه مشاوره مشكالت خانودگی و 

شخصيشان را حل كرده هزار اما و اگر می آورند.
انفعال تقویت کننده خرافات 

را  گفتن  نه  كه  منفعل  های  چراغی شخصيت  گفته  به 
از ديگر تيپ های شخصيتی هستند كه  اند  ياد نگرفته 
باورها و رفتارهای خرافاه گرايانه قرار دارند.  در معرض 
قرار  ديگران  القائات  تاثير  تحت  سرعت  به  كه  كسانی 
 می گيرند و به خيال داشتن تصوری از آينده به كارهای 

غير عقالنی روی می آورند.
از  نسبی  افراد رضايت خاطر  از  بسيای  اينكه  بيان  با  وی 
رفتارها و اعتقادات خرافی كسب می كنند كه آنها را بيشتر 
به اين سمت می كشاند، خاطرنشان می كند: تصورهای 
غلط ذهنی و مشكالت خانوادگی در خانواده های متزلزل 
افراد منفعل را به سمت باورهای واهی و اقدامات خرافی 
می كشاند كه باعث آسيب ديدن بيشتر خانواده و بدتر شدن 

شرايطشان می شود.
روان درمانی با تلقين مثبت 

اين روانشناس با اشاره به اثرات تلقين بر زندگی افراد، می 
گويد: در روانشناسی تلقين و كمك گرفتن از ماوراءالطبيعه 
يكی از تكنيك های درمانی در حل مشكالت است. كارهايی 
مانند دعا كردن و يا توسل به امامان از جمله توصيه هايی 
است كه ممكن است يك روانشناس برای حل مشكالت 
مراجعه كننده داشته باشد اما برخی افراد سودجو مانند رماالن 
استفاده سوء  افراد  زندگی  در  تلقين  اثرات  از  فالگيران   و 
آنها،  برای  ذهنی  غلط  تصورات  ايجاد  با  و  كنند   می 

بر زندگيشان تاثير منفی می گذارند.
نيست و در  به شرق  اينكه خرافات منحصر  بيان  با  وی 
غرب نيز اعتقادات خرافی در ميان افراد زيادی وجود دارد، 
اضافه می كند: هر چقدر افراد بيشتری در جامعه باورهای 
جامعه  منطقی  باشند حركت  داشته  غيرمنطقی  و  خرافی 
كندتر می شود و هزينه های اقتصادی و اجتماعی بيشتری 

به كشور تحميل می شود.
 مرز باریک دین و خرافه 

دكتر چراغی مرز بين باورهای دينی و اعتقادات خرافی را يك 
مرز بسيار باريك می داند و می افزايد: افراد با كوچكترين 
اشتباهی می توانند از اين مرز باريك عبور كنند و باورهای 

خرافی در آنها جايگزين اعتقادات دينی شود.
وی با تاكيد بر اينكه قرآن برای زدودن خرافات و جهل از 

زندگی انسان آمده است، اظهار می كند: اما برخی از همين 
استفاده  غيرعقالنی  باورهای  و  خرافه  ترويج  برای   كتاب 
می كنند و با كارهايی مانند سر كتاب باز كردن يا دعا نويسی 

از اعتقادات مردم برای رسيدن به منافع خود سود می برند.
خرافه اعتقادات دینی را متزلزل می کند 

تبديل  افراد  در  خرافات  اگر  اينكه  بيان  با  روانشناس  اين 
بود،  خواهد  سخت  بسياری  آن  دادن  تغيير  شود  باور   به 
می افزايد: ايجاد وسواس های فكری و عملی از جمله آسيب 
های روانشناختی است كه افراد با باورهای خرافی را درگير 
می كند. ضمن اينكه باعث تقويت شخصيت نارسيستيك 

و افزايش انفعال فكری و رفتاری در افراد منفعل می شود.
و  كند  می  اشاره  خرافات  اجتماعی  های  آسيب  به  وی    
می گويد: افزايش اختالفات خانوادگی و آسيب ديدن روابط 
به  گرايش  افزايش  پيامدهای  از  جامعه  در  افراد  اجتماعی 

باورهای خرافی است كه افراد را درگير می كند.
كاذب  های  عرفان  به  آوردن  روی  به  اشاره  با  چراغی 
شايع  پی  در  جمعی  دسته  غيرعقالنی  رفتارهای  يا  و 
تاكيد  جمع،  يك  ميان  در  خرافی  باورهای  برخی  شدن 
می كند: اين اعتقادات و باورهای خرافی كه شبكه های 
تواند  آنها كمك می كند می  به گسترش  نيز  اجتماعی 
با  و  كند  دور  دينی  و صحيح  اصيل  اعتقادات  از  را  فرد 
 تضعيف اين اعتقادات جامعه را در برابر باورهای نادرست 

و آسيب های مختلف بی دفاع سازد.
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تفکر نقادانه؛ مهارتی که خيلی ها ندارند

تفكر نقاد يكی از مهارت های ده گانه است كه سازمان 
بهداشت جهانی، آموزش آن را به افراد توصيه كرده 
است و كسب اين مهارت ها به ما می آموزد هر چيزی 
را به سادگی و دربست قبول يا رد نكنيم. ابتدا خوب 
كنيم،  استدالل  و  سوال  موضوع  آن  مورد  در  است 

سپس بپذيريم يا رد كنيم. 
كسانی كه از تفكر نقادانه برخوردارند، فريب ديگران 
را نمی خورند و به راحتی جذب گروه ها و افراد و... 
نمی شوند، چرا كه هميشه با سوال كردن به عاقبت 
كار فكر می كنند و اهل هم نوايی بدون فكر با جمع 
نيستند و درواقع قدرت تشخيص خوب از بد را پيدا 
می كنند.بعد از اين كه تفكر نقاد را در زندگی به كار 
برديد به اهميت ان پی می بريد. اين مهارت به شما 

قدرت های زيادی می دهد:
تا  كند  می  كمك  شما  به  نقادانه  تفكر  مهارت   .1
صحيح  گيری  تصميم  يك  برای  اساسی  اطالعات 

جمع آوری كنيد.
2. مهارت تفكر نقادانه اين قدرت را به شما می دهد 
كه بتوانيد از ميان اطالعات و پيشنهادهای فراوانی كه 
به شما می شود، پيشنهادهای سالم را از پيشنهادهای 

ناسالم تشخيص بدهيد.
3. مهارت تفكر نقادانه به شما كمك می كند واقعيت 

ها را بيابيد و خود را محدود به حدس و گمان نكنيد.
روانی،  های  آسيب  از  نقادانه  تفكر  مهارت   .4
اجتماعی، خشونت، بی توجهی به قوانين و مقررات 

پيشگيری می كند.
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هدننیرفایگنران15

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی 
نیرو )با روابط عمومی باال( دارد

بازاریاب - مدیرفروش
32357311 - 09155628902

به دو نفر خانم جهت همکاری 
در پوشاک با حقوق و مزایای باال 

نیازمندیم.
بازار نو - پوشاک دادرس

09152695168

یک شرکت معتبر جهت انجام امور 
حسابداری به دو نفر حسابدار خانم 
با سابقه و یک مدیر فروش خانم 

نیازمند است.
 09365403880

32230873 

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

را تجربه کنید.   09158668002

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

به تعدادی جوشکار اسکلت ترجیحا مجرد و جوان 
جهت کار در شهرک صنعتی نیازمندیم.
شماره تماس صبح ها: 09157234706
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سالن عروس سی تل ارائه می دهد:
تخفیـف پکیـج استثنـایی
 گریـم و شنیـون عروس
با خدمات رایگان: رنگ مو، 

دو جلسه پاکسازی پوست، اصالح صورت 
و ابرو، رنگ ابرو، کاشت مژه و کاشت ناخن 

)به همراه تخفیف ویژه آتلیه و مزون(
توجه داشته باشید رزرو این پکیج فقط 

تا آخر خرداد ماه می باشد و زمان استفاده 
از این پکیج در هر تاریخی از سال 97 

امکان پذیر می باشد.

32354549 - 09037847024 
هنگام مراجعه زنگ درب را بزنیدآدرس: بین مدرس 11 و 13 

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

فروش باغ پسته یک و نیم هکتار سال 
سوم حدود 900 درخت ، یک و نیم هکتار 
 20 پسته  باغ  متر   7500  ، زراعی  زمین 
منزل  همراه  درخت   250 حدود   ، ساله 
مسکونی محدوده چاه، واقع در جلگه ماژان    

09155014963- قنبری

استودیو تصویر برداری 
و آتلیه با کلیه امکانات و 

تجهیزات اعم از )دکور آتلیه، 
فالش ، کرین ، دوربین و ...( 

و دکوراسیون مغازه 
با 20 سال سابقه در بهترین 

موقعیت شهر 
به فروش می رسد.
09154476069

به یک نفر تلفنچی آقا جهت کار 
در آژانس پارک نیازمندیم.
09365613536- واحدی

به دو نفر شاگرد خانم مسلط به اصالح ، به صورت تک 
شیفت برای سالن زیبایی محدوده معلم نیازمندیم. 

32455303 -09399441888

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498
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فواید باورنکردنی نوشیدن آب گرم 
با معده خالی

مصرف آب گرم با معده خالی تاثیر مستقیم روی 
دستگاه گوارش داشته و باعث تقویت سیستم 
یک  شود.  می  بدن  از  سموم  حذف  و  ایمنی 
فنجان آب گرم و نوشیدن آن با معده خالی منجر 
به دفع سموم از بدن شده و سیستم گوارشی را 

برای هضم بهتر مواد غذایی تحریک می کند. 
نوشیدن آب گرم باعث بهبود حرکت روده ها و 
مبارزه با یبوست می شود. یک فنجان آب گرم 
گاهی می تواند بهترین راه برای کاهش دردهای 
دمای  گرم  آب  باشد.  سردرد  حتی  و  قاعدگی 
افزایش می دهد.  را  بدن و سوخت و ساز آن 
با این اتفاق سوخت چربی باال رفته و عملکرد 
دستگاه گوارش و کلیه ها نیز بیشتر می شود.

 عالئم چسبندگی رحم

چسبندگی رحم یا سندرم آشرمن نوعی بیماری 
نادر و اکتسابی رحمی است. در این بیماری، به 
علت بروز برخی آسیب ها، نوعی بافت زخمگاهی 
یا چسبندگی در رحم ایجاد می شود. اکثر زنان 
با  قاعدگی هایی  رحم،  چسبندگی  به  مبتال 
پریود  اصال  یا  دارند  کم  بسیار  خونریزی های 

نمی شوند. خونریزی کم نشان می دهد که فرد 
پریود است، اما بافت های زخمگاهی، راه خروج 
خون را مسدود کرده اند. البته این امکان وجود 
دارد که عوامل دیگر نیز موجب بروز قاعدگی های 
مانند:  عواملی  شوند.  قاعدگی  عدم  یا  نامنظم 
چاقی  وزن،  ناگهانی  کاهش  استرس،  بارداری، 
مفرط، ورزش بیش از حد، مصرف قرص های ضد 
بارداری،یائسگی، سندرم تخمدان پلی کیستیک.

 خواص شگفت انگیز پوست کیوی 
که نمی دانید

پوست نازک و پرز دار کیوی برای خوردن مناسب 
و امن است. این پوست کرکی و پرزدار به نظر 
هنگامی  اما  رسد،  نمی  برانگیز  اشتها  و  جالب 
که تصمیم می گیرید کل میوه را بخورید، به 
مقدار 3 برابر فیبر دریافت می کنید. عالوه بر 

این، پوست کیوی پر از ویتامین C است  که 
آنتی اکسیدان قوی است و می تواند به مبارزه 
کمک  پیری  روند  شدن  کند  و  ها  بیماری  با 
کند. بخش عمده ویتامین E، در پوست کیوی 
موجود است. توصیه می شود که این میوه را به 
خوبی شسته و با پوست مصرف نمایید. همچنین 
کسانی که مشکالت کلیوی یا مرتبط با کیسه 
کنند. اجتناب  کیوی  خوردن  از  دارند  صفرا 

نخ دندان استفاده کنیم یا خیر؟
  

 استفاده از نخ دندان ارجحیت بیشتری نسبت به 
استفاده از مسواک دارد. استفاده منظم از نخ دندان 
به میزان سه مرتبه در روز، بیشتر از استفاده از 
مسواک مفید است. استفاده از نخ دندان بیشتر 
به افرادی توصیه می شود که دندان های طبیعی 
و با فاصله های طبیعی دارند. در صورت استفاده 

به  مرور  به  دارد  امکان  دندان،  نخ  از  نامناسب 
از  استفاده  اصول  اگر  و  وارد شود  آسیب  لثه ها 
آن را رعایت نکنیم، ممکن است سالمتی لثه ها 
تهدید شود. استفاده از مسواک های بین دندانی 
برای دندان هایی که دارای پروتز هستند، توصیه 
می شود؛ همچنین برای دندان هایی که به دالیل 
خاصی دارای فضای بین دندانی زیادی هستند 
نوع مسواک ها توصیه می شود. این  از  استفاده 

 فواید سرکه بالزامیک را  بدانید

از سرکه بالزامیک در ساالدها و غذاهای مختلف 
به  منحصر  و  لذیذ  طعم  و  شود  می  استفاده 
ترکیبات  حاوی  بالزامیک  سرکه  دارد.  فردی 
اکسیدان  آنتی  و  استیک  اسید  ضدمیکروبی، 
زمان  مرور  به  توانند  می  ترکیبات  این  است. 
رنگ و روی چهره را بهبود بخشند. این نوع 

سرکه را می توان برای درمان آکنه به صورت 
بالزامیک  سرکه  وقتی  کرد.  استفاده  موضعی 
همراه غذا مصرف شود، قند خون را تنظیم می 
کند. اسید استیک موجود در سرکه بالزامیک، 
که  است  پروبیوتیک  دارای  و  فعال   ترکیبی 
می تواند به هضم غذا کمک کند. پروبیوتیک 
های موجود در سرکه بالزامیک کمک می کند 
که فرد احساس سیری طوالنی تری داشته باشد.

یادداشت

یادداشت

 تیم علوم پزشکی قهرمان مسابقات والیبال
 جام رمضان کارکنان دولت بیرجند

قلي پور - به مناسبت ماه رمضان مسابقات والیبال کارکنان دولت 
بیرجند گرامیداشت 2000 شهید استان در مجموعه ورزشی راهداران 
بیرجند برگزار شد. رئیس ورزش های همگانی بیرجند افزود: در این 
مسابقات تعداد 20 تیم شرکت داشتند که در دو دسته یک و 2 با انجام 
31 بازی در سالن مجموعه ورزشی راهداران بیرجند با هم به رقابت 
پرداختند. محمود عرفی افزود: در این دوره از مسابقات در دسته یک 
تیم های علوم پزشکی، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بیرجند و 
اداره کل راه و شهرسازی مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند و 
در دسته 2 این مسابقات نیز تیم های شرکت گاز، سازمان حمل و نقل 

بار و مسافر و مخابرات مقام های اول تا سوم را کسب نمودند. 

توقیف محموله شتر قاچاق در بشرویه

مسیر  در  که  شتر  محموله  گفت:  بشرویه  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
بشرویه - بردسکن در حال تردد بود به دلیل نداشتن سابقه بهداشتی 
شد.  توقیف  دامپزشکی  ای  قرنطینه  بهداشتی  مجوز  و   مشخص 
سید حمید عبدی افزود: دام های کشف شده توقیف و متخلفان به مراجع 
قضایی معرفی شدند. وی با بیان اینکه حمل غیرمجاز دام سبب انتشار 
بیماری های واگیردار دامی، بیماری های مشترک انسان و دام و  همچنین 
موجب تهدید امنیت بهداشت عمومی می  شود، گفت: طبق قانون سازمان 
دامپزشکی کشور جابجایی و حمل و نقل هر نوع دام و طیور و فرآورده های 

خام دامی بدون اخذ مجوز و گواهی بهداشتی دامپزشکی ممنوع است.

جریمه 40 میلیون تومانی برای قاچاقچی برنج

انصاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: فردی که قصد 
زابل  به  تهران  از  را  بدون مجوز گمرکی  برنج هندی  حمل 10 تن 
داشت با تالش مأموران انتظامی سرایان این محموله کشف و پرونده 
 40 محموله  این  شد.  داده  ارجاع  تعزیرات  به  رسیدگی  برای  متهم 

میلیون تومان جریمه شد

 کشف بیش از 23 کیلو گرم حشیش در کامیون

بازرسی  و  ایست  مأموران  گفت:  شهرستان طبس  انتظامی  فرمانده 
یک  به  عبوري  خودروهای  کنترل  هنگام  طبس  شهرستان  دیهوک 
دستگاه کامیون مشکوک شدند وخودرو را به الین بازرسي هدایت کردند. 
سرهنگ محمود علي پور افزود: در بازرسی از این خودرو 23 کیلو و 800 
گرم حشیش که به طرز ماهرانه اي جاسازی شده بود، کشف شد. وی 
گفت: در این زمینه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شد.

ورزش استان

حوادث استان

کاریکاتور  داده نما

حیوانات  کنه  نیش  طریق  از  کنگو  کریمه  دهنده  خونریزی  تب 
ناقل  عنوان  به  اهلی  حیوانات  می شود.  منتقل  دام ها  و  اهلی 
بیماری  از  مشخصی  عالمت  هیچ  و  می کنند  عمل  بیماری 
بزند،  نیش  را  آلوده  حیوان  یک  کنه  وقتی  نمی دهند.  بروز  را 
درد  و  شدید  تب  کند.  منتقل  انسان  به  را  آلودگی  می تواند 
از  می دهد  رخ  آنفلوآنزا  در  آنچه  مانند  استخوانی  و  عضالنی 
و  خونی  تظاهرات  بعد  مراحل  در  است.  بیماری  این  عالئم 

در  می کند.  بروز  گوش  و  بینی  مانند  بدن  مجاری  از  خونریزی 
صورت داشتن عالئمی مانند تب شدید و درد عضالنی حتما به 
بیماری  عنوان یک  به  بیماری  این  کنید.  مراجعه  درمانی  مراکز 
مشترک بین انسان و دام با عالمت تب حاد است که راه اصلی 
انتقال آن از طریق کنه است. تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
از طریق نیش کنه حیوانات اهلی و دام ها منتقل می شود. حتی 
باعث  می تواند  نیز  انسان  بدن  پوست  روی  بر  کنه  کردن  له 

انتقال این بیماری شود. تماس با الشه، خون، ترشحات، پوست 
بیماری  انتقال  های  راه  دیگر  از  نیز  آلوده  دام  احشا  و  امحا  و 
طریق  از  کنگو  کریمه  دهنده  خونریزی  تب  است.  انسان  به 
منتقل  افراد  سایر  به  می تواند  نیز  آلوده  بیمار  ترشحات  و  خون 
شود. احتمال انتقال تنفسی بیماری بین انسان ها ضعیف است و 
نگهداری  ایزوله  به صورت  بیمارستان  در  را  بیمار  افراد  معموال 

می کنند.

عالئم »تب کریمه کنگو« را بشناسید

آموزشگاه علمی آزاد امام علـی )ع( 
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:

کالس های تقویتی 
* دوره ابتدایی* دوره اول دبیرستان )هفتم، هشتم، نهم( 
* دوره دوم دبیرستان )دهم، یازدهم، دوازدهم( * کنکور

* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی
 * گروهی- خصوصی

آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسد زاده 3 
تلفن: 32232943 - 09157571866

امالک و 
مستغالت

  

فروش زمین مسکونی در امیرآباد 
حدود۱۷۰متر، فی ۷۰ م

معاوصه با خودرو
تلفن تماس:

۰۹۱۵۰۹۱۲۳۹۴

 فروش زمین مغازه تجاری ۵۰ متر 
معصومیه- خیابان تالش

آینده دار، دوکله ، قیمت استثنایی
تلفن تماس:

۰۹۱۵۱6۰۹۳۰۹

فروش آپارتمان دو طبقه درمزارکاهی 
دو مغازه تجاری، امیتاز نانوایی لواش 

صنعتی، طبقه دوم، سه خوابه 
زمین ۱۲۰متر ، زیربنا ۱۰۰متر 
فی ۷۰ م   ۰۹۱۵۵6۱۱۳8۲ 

سوله فروشی در شهرک صنعتی 
بیرجند، با ۴۰۰۰ متر مربع زمین
 و حدود ۱۷۰۰ مترمربع زیربنا،
 ارتفاع 8 متر، سند ششدانگ 

۰۹۱۵۱6۰۳۷۴۰

فروش طبقه تجاری اداری، حاشیه 
بلوار مدرس، هفتاد و هشت متر، 
دارای سند تک برگ،۲8۰ م تومان

تلفن تماس:
۰۹۹۰۲۲۴۲۴۹۲ 

 
فروش آپارتمان،8۲ متری

 خیابان جرجانی، طبقه آخر
فول امکانات، آفتابگیر 

تلفن تماس:
۰۹۱۹8۱6۰6۵۰

فروش مغازه در بازار سرپوش
 یا معاوضه با آپارتمان در مشهد 

شماره تماس
۰۹۳۳۰۷۵۱6۹6 

مغازه رهن و اجاره
 در سجادشهر ، حاشیه خیابان اصلی 

تلفن تماس:
 ۰۹۱۵۱6۱۱8۹6 

منزل ویالیی یا آپارتمان سه خواب 
با پیلوت

  برای اجاره در جنوب شهر بیرجند 
نیازمندیم

۰۹۹۴۴۲۴۵۰۲۹

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس اینترنتی 

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰۹۳8۵6۱۵۲۴۴

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده تمام وقت 

و نیمه وقت نیاز دارد
تلفن تماس:

۰۹۳۹۵۲6۵۱۲۰
 

آژانس  با زنگ خور باال و درآمد 
تضمینی به تعدادی راننده 

با خودرو نیاز دارد
تلفن تماس:

۰۹۹۰۵6۳۷۲8۳
 

آژانس واقع در منطقه آوینی، 
با زنگ خور باال به تعدادی راننده 

 تمام وقت و نیمه وقت 
جهت همکاری نیاز دارد

۰۹۱۵۴۹۴۴۰8۰

به یک نیروی با سابقه در زمینه  
ساندویچی و پیتزا برای مدیریت 

آشپزخانه نیازمندیم
تلفن تماس:

۰۹۱۲۹۱۵۰۳۵۵  

به نیروی آقا جهت سالن داری 
رستوران در شیفت شب

 نیازمندیم 
تلفن تماس:

۰۹۱۲۹۱۵۰۳۵۵ 

به تعدادی راننده 
جهت کاردرآژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
 ۰۹۱۵۷6۰۰۴۵۹

به یک نیروی ساده 
جهت کار در کارگاه ام دی اف 

نیازمندیم 
تلفن تماس:

۰۹۱۲۷۰۲۵8۳8

به یک همکارآقا با روابط عمومی باال 
 در امالک

به صورت درصدی نیازمندیم
تلفن تماس:

۰۹۱۵۵6۱8۳۹6

 
به چند نیروی با سابقه کار 

 فست فود نیازمندیم
تلفن تماس 

۰۹۱۲۹۱۵۰۳66 
 

به یک سالن دار جهت کار 
  در فست فود نیازمندیم .

تلفن تماس 
۰۹۱۲۹۱۵۰۳۵۵ 

   

راننده جهت کار 
در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
۰۹۱۵۴۷۱۲۲۴6

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده تمام وقت
 و نیمه وقت نیاز دارد    

تلفن تماس:
۰۹۳۹۵۲6۵۱۲۰  

به یک نیروی ماهربه کارواش 
شیفت بعدازظهرازساعت۳تا۱۱شب 
نیازمندیم. روزی۱۲الی۱۳هزارتومان

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵6۱۵۷86

به تعدادی راننده باماشین 
جهت کار درآژانس نیازمندیم.

تلفن تماس:
۰۹۱۵۹6۵886۰

جویای کار سرایداری، نگهبانی
دارای گواهینامه، سابقه بیمه

 با پراید ۱۳۲
تلفن تماس:

۰۹۱۵۹6۲۱۲۱۴

متفرقه

فروش پمپ باد
۱۵۰،تمیز
فی:توافقی

۰۹۱۵۷۲۱۱۷۳۲

فروش کولر ۲8۰۰ سالم۲۵۰تومان 
وکولر ۷۰۰۰با موتور سوخته

 ۵۰۰ تومان
۰۹۱۵6۰۰۴۱۵۲

فروش تعدادی ۴ لیتری
 تمیز 

تلفن تماس:
۰۹۱۵۱6۱۳۳6۰
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16 طرح کشاورزی در سربیشه افتتاح شد

و 230  میلیارد  اعتبار 39  با  کشاورزی   16 طرح 
کشاورزی  جهاد  هفته  با  همزمان  ریال  میلیون 
در سربیشه افتتاح شد.به گزارش ایرنا، مدیر جهاد 
کشاورزی سربیشه در آیین افتتاح این طرح ها که با 
حضور نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، گفت: با افتتاح این طرح 
ها اشتغال 117 نفر در شهرستان تثبیت شد. جوادی 
اولین مرکز خصوصی تولید عوامل  افتتاح   بایگی، 
یا  آفات گیاهی  بیولوژیک  ارگانیسم کنترل  ماکرو 
انسکتاریوم و بهره برداری از طرح آبیاری کم فشار 
در چاه شماره 3 دشت سربیشه را از مهمترین طرح 
های شهرستان سربیشه برشمرد که به نمایندگی از 

سایر طرح های به بهره برداری رسید.

لزوم ایمن سازی نقاط پر حادثه 
محورهای حوزه استحفاظی بیرجند 

کاوش-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
بیرجند، اظهار کرد: ایمن سازی تقاطع ها با توجه به 
اینکه جزو نقاط مستعد حادثه می باشند مورد توجه 
و  سازی  ایمن  گفت:  رضایی  دارد.  قرار  اداره  این 
تعریض تقاطع های گوگچین، القار و سرچاه واقع در 
محور اسدیه و تقاطع های امیرآباد، شمس آباد، چهکند 
و حسین آباد سادات واقع در محور بیرجند- خوسف 
و تقاطع حنبل واقع در محور بیرجند-قاین صورت 
پذیرفته که این ایمن سازی ها شامل تعریض محل، 
زیر سازی، اجرای آسفالت و نصب عالئم اخطاری 
و انتظامی افقی و عمودی می باشند.وی افزود: ایمن 
سازی تقاطع های واقع در محور بیرجند- شوشود با 
توجه به حجم ترافیک عبوری از این محور با عالئم 
بازده در حال  اخطاری و هشداری به صورت زود 
انجام می باشد که ان شاء ا... کاهش سوانح جاده ای 

در این محور را نیز شاهد خواهیم بود.

قطع گاز در آیسک

دادرس مقدم-گاز تعدادی از مشترکان شهر آیسک 
خواهد  قطع  ساعت   7 مدت  به  امروز  شهرستان 
بود. شرکت گاز استان در اطالعیه اعالم کرد: گاز 
چهارراه  از  )ع(  رضا  امام  بلوار  طرف  دو  مشترکان 
شهدا تا میدان شهرداری آیسک، امروز سه شنبه 29 
خرداد از  ساعت 8 صبح تا 1۴ به دلیل توسعه شبکه 
گازرسانی، قطع می باشد . همچنین وصل گاز  توسط 

نیروهای امداد گاز صورت خواهد گرفت.

وقف هزار جلد قرآن کریم دراستان

صدا و سیما- هزار جلد قرآن کریم در طرح ملی وقف 
در خراسان جنوبی وقف شد. معاون فرهنگی اجتماعی 
اوقاف و امورخیریه استان گفت: طرح ملی وقف قرآن 
کریم همزمان با ماه مبارک رمضان در استان آغاز شد 
که تاکنون هزار جلد توسط مردم خریداری و وقف شد.

حجت االسالم مختاری با بیان اینکه این طرح با هدف 
تأمین قرآن های مورد نیاز حسینیه ها، مساجد، بقاع 
متبرکه و آستان امامزادگان)ع( آغاز شده است، افزود: هم 
اکنون هزار جلد قرآن دیگر در اوقاف و امورخیریه موجود 
است و خیران می توانند این کتاب های آسمانی را 
خریداری و برای مراکز آموزش قرآن و مساجد وقف کنند.

بازپیرایی بلوار شعبانیه انجام شد

غالمی-سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری گفت: در راستای اجرای پروژه های عمرانی، 
پروژه زیباسازی بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان دولت تا 
نیرو هوایی در دستور کار این سازمان قرار گرفت و در 
حال انجام می باشد. جهاندیده اظهار کرد: هدف از اجرای 
این پروژه تامین پارکینگ پارک معتمدنژاد، تعریض معبر 
و تسهیل در تردد وسایط نقلیه می باشد. وی با اشاره به 
عملیات اجرایی این پروژه تصریح نمود: در این راستا 
جدول گذاری جوبه به میزان 210 متر، تک جدول و 
کانیو به طول 100 متر و 650 مترمربع زیرسازی و 
آسفالت صورت پذیرفته است. جهاندیده هزینه اجرای 

این پروژه را ۴65/000/000 ریال اعالم نمود. 

درنمای شرق میزبان دومین 
کارگروه رفع موانع تولید

امین جم - ظهر دیروز استاندار با تیم همراه خود که 
و  اجرایی،معاونان  های  دستگاه  مدیران  از  متشکل 
روسای بانک های استان بود از سه واحد صنعتی واقع 
در شهرک صنعتی بیرجند بازدید کردند.در این بازدید 
مدیران عامل واحدهای صنعتی و تولیدی سامان فوالد 
بیرجند،کارخانه ایجاد لبنیات قهستان و درنمای شرق ، 
دغدغه ها و مشکالت خود را با استاندار مطرح کردند.

گفتنی است در ادامه این بازدید نیز جلسه کارگروه 
استانی تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل سالن 

جلسات کارخانه درنمای شرق برگزار شد. 

نگاه مسئوالن به بخش کشاورزی
 حذفی و کاهشی نباشد

گروه خبر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
نگاه مسئوالن به بخش کشاورزی نباید نگاه حذفی 
و کاهشی در حوزه تولیدات و اشتغال باشد بلکه باید 
نگاه ترمیمی به آن داشته باشیم. ولی پور مطلق 
روز گذشته در دیدار با نماینده ولی فقیه اظهار کرد:  
35 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است 
به  نسبت  کشاورزی  فعالیت های  افزوده  ارزش  و 
ارزش افزوده کل فعالیت های اقتصادی 29 درصد 
بوده که باالتر از میزان کشوری است. وی با بیان 
اینکه  ۴1 درصد جمعیت استان روستایی بوده که 
باز هم از متوسط کشوری باالتر است، تصریح کرد: 
وضع کشاورزی و جامعه شاغالن استان متفاوت 
کشاورزی  بخش  به  نگاه  باید  که  بوده  کشور  با 
بر  تأکید  با  مطلق  پور  ولی  باشد.  متفاوت  استان 
اینکه نباید نگاه مسئوالن به بخش کشاورزی نگاه 
حذفی و کاهشی در حوزه تولیدات و اشتغال باشد 
بلکه باید با نگاهی ترمیمی به این بخش بنگرند، 
اظهار کرد: اگر می خواهیم مصرف آب در بخش 
کشاورزی را کاهش دهیم باید اشتغال جایگزین 

برای کشاورزان ایجاد کنیم.

»سفر به کویر« مهمان مخاطبان 
شبکه خاوران می شود

مهر- مدیرکل صدا و سیما از پخش ویژه برنامه 
»سفر به کویر« طی ایام تابستان از سیمای استان 
خبر داد. به گزارش مهر، آیینه دار روز گذشته در 
تابستانی  برنامه های  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
صدا و سیمای استان بیان کرد: ایجاد فضای شاد 

و مفرح برای مخاطبان در تمام برنامه های تولیدی و 
تأمینی مورد توجه قرار گرفته است.وی با بیان اینکه 
سری جدید برنامه کارستان در کنداکتور پخش قرار 
می گیرد، گفت: این برنامه از ابتدای سال جاری با 
اعالم شعار سال کار ضبط و تولید خود را آغاز کرده 
است.آیینه دار از پخش مستند » 100 فرسخ« خبر 
داد و گفت: این برنامه با رویکرد معرفی روستاها 
پخش می شود. وی اظهار کرد: برنامه موج ورزش 
هم از یک ماه آینده با رویکردی جدید پخش خواهد 
شد.وی»گفتمان هفته، بازتاب و جنگ شبانه« را از 
دیگر برنامه های ویژه تابستان عنوان کرد و گفت: 
همچنین 36 برنامه با عنوان »سفر به کویر« پخش 
خواهد شد.آیینه دار با بیان اینکه از هفته آینده »شب 
های زعفرانی« روی آنتن می رود، افزود: 60 درصد 
از برنامه های صدا و سیما مربوط به شهرستان ها 
با اشاره به برنامه های حوزه رادیو  بود. وی  خواهد 
بیان کرد: برنامه های »صد گل، گلدشت و موسیقی 
و شعر« از جمله تولیدات شاخص حوزه صدا بوده که 
برای تابستان پیش بینی شده است. مدیرکل صدا و 
سیمای خراسان جنوبی با اشاره به جام جهانی فوتبال 
بیان کرد: این برنامه در سراسر استان از شبکه سه 
سیما پخش می شود و اگر در هر خانه ای مشکل 

پخش وجود داشت، پاسخگو هستیم.

ریشه امر به معروف و نهی از منکر 
دلسوزی است

نماینده ولی فقیه گفت: ریشه اصلی امر به معروف 
و نهی از منکر، دلسوزی بوده و این دو فریضه بر 
عبادی  ایرنا،  گزارش  به  است.  واجب  مردم  آحاد 
یکشنبه شب در دیدار اعضای شورای امر به معروف 

و نهی از منکر شهرستان سربیشه افزود: اگر شیوه 
امر به معروف و نهی از منکر به درستی انجام شود، 
مخاطب حرف شنوی پیدا می کند. حجت االسالم 
عبادی گفت: کسانی که در یک شهرستان مسئولیت 
می پذیرند، زندگی شان را به آن منطقه ببرند اگر 
واقعا قصد خدمت دارند و این موضوع را می توان 
زیرمجموعه  تا  کرد  تقاضا  استان  عالی  مقامات  از 
مدیریت ها ملزم به ساکن شدن در شهرستان ها 
و پاسخگوی نیاز آنها باشند.وی اظهار کرد: بسیاری 
از مشکالت ما تحمیلی است که از بیرون مرز یا 
ناآگاهانه و مغرضانه در داخل مرز است، بیگانگان در 
اتاق فکر خود برای ما برنامه ریزی می کنند که اگر 

به عملی شود، می توان با آنها مبارزه کرد.

برپایی سیاه چادر عشایر استان در نمایشگاه بین المللی تهران

نماینده عشایر استان در نمایشگاه بین المللی صنعت اسب، حیوانات همزیست و فرآورده ها حضور یافت. به گزارش صدا و سیما، عربی معاون گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان گفت: نماینده سربیشه ای عشایر استان با برپایی دو تخته سیاه چادر در این نمایشگاه شرکت کرده و موسیقی مقامی، پخت نان سنتی، عرضه سوغات و صنایع دستی و معرفی قابلیت های گردشگری 
استان را به بازدید کنندگان ارائه خواهد کرد. نمایشگاه بین المللی صنعت اسب ، حیوانات همزیست و فرآورده ها  از امروز تا 31 خرداد در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار می شود.

*با هدف ایجاد چشم اندازی زیبا از بلوارها، عملیات 
کاشت بلوار شهدای عبادی با استفاده از ۴000 بوته 

گل دائمی انجام شد.
*120 میلیون و 600 هزار تومان اعتبار به کانون های 

فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی پرداخت شد.
جهاد  هفته  مناسبت  به  گفت:  خوسف  فرماندار   *
کشاورزی، دو پروژه در روستاهای مهدیه و دولت آباد 

شهرستان خوسف  به بهره برداری رسید.
*مدیرکل دامپزشکی گفت: طی تشدید نظارت های 
بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان چهار تن فرآورده 

خام دامی غیر بهداشتی در استان معدوم شد.
*مدیر آموزش و پرورش قاین   از اختصاص پنج آموزشگاه 
جهت اسکان مسافران تابستانی در این شهرستان خبر داد.

*مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی خراسان  جنوبی 
از رشد 19 درصدی کمک های خیران در جشن های 

گلریزان استان نسبت به سال گذشته خبر داد.
*مدیر جهاد کشاورزی بشرویه گفت: امسال افزون بر 
یکهزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان به صورت 

تضمینی خریداری شد.
*معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: میزان فطریه 
 965 و  میلیارد  دو  فطر  عید  در  جمع آوری شده 

میلیون ریال بوده است.

اخبار کوتاه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: 
به  موظف  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  تمامی 
اجرای نظام کنترل پسماند هستند و مراکزی 
که همکاری نکنند باید تعطیل شوند. به گزارش 
مهر، علوی مقدم روز گذشته در کارگروه مدیریت 
پسماند استان با تاکید بر اینکه سالمت مردم امری 
مهم است، اظهار کرد: موضوع مدیریت پسماند 
در استان را نباید نادیده گرفت. وی با تاکید بر 
اینکه مدیران استانی باید شخصا در کارگروه های 
استانی شرکت کنند، گفت: پسماند مهم است و 
اینکه برخی مدیران در این کارگروه شرکت ندارند 
دلیل بر بی توجهی آنهاست. وی اذعان کرد: تا 
چه زمانی می خواهیم با طرح مسایل بومی و 
غیر بومی بودن وقت را تلف کنیم.وی با اشاره 
دام،  سالمت،  بحث  در  اکنون  هم  اینکه  به 
پسماندهای خانگی، صنعتی و سایر پسماندها در 
استان مشکل اساسی وجود دارد، گفت: مدیران 

نباید فقط با پول بیت المال مسئولیتی را یدک 
بکشند که توان خدمت به مردم را ندارند.

مهلت یک ماهه برای ارائه برنامه مدون 
مدیریت پسماند در استان

اینکه تمامی دستگاه های ذیربط  با بیان  وی 
در مدت یک ماه وقت دارند برنامه مدون برای 
مدیریت پسماند ارائه دهند، چرا که در غیر این 
صورت از طریق مقامات قضایی پیگیری خواهد 
شد، گفت: تمامی مراکز بهداشتی و درمانی موظف 
به اجرای نظام کنترل پسماند هستند و مراکزی که 
همکاری نکنند  باید تعطیل شوند.معاون هماهنگی 
امور عمرانی با بیان اینکه متاسفانه استان در برخی 
موارد پزشکی عقب است، عنوان کرد: شهرداری 
ها باید نسبت به دفن زباله ها حساسیت و جدیت 
بیشتری داشته باشند.وی با اشاره به اینکه زیباسازی 
شهری، جمع آوری زباله و ایمنی و سالمت مردم 

از وظایف اصلی شهرداری است، بیان کرد: بیماری 
های پوستی و سالک عمدتا از نخاله های زباله 
است لذا شهرداری ها باید به وظایف خود به خوبی 
عمل کنند. علوی مقدم با بیان اینکه همه مراکز 
درمانی بخش خصوصی موظفند تابع نظام کنترلی 
علوم پزشکی باشند، افزود: امنیت مردم از اهمیت 
خاصی برخوردار است لذا همه بخش ها باید به این 

مسئله توجه ویژه داشته باشند.

کارهای بر زمین مانده در خصوص 
مسائل بهداشتی زیاد است

وی با اشاره به اینکه کنترل باید در خصوص 
ها  زباله  گفت:  شود،  انجام  ویژه  پسماندهای 
از  باید  و  دارند  ارزش غذایی  حدود 85 درصد 
این ظرفیت ها استفاده کرد.وی با بیان اینکه 
اگر بخش خصوصی را پرورش دهیم مطمئنا 
اطالع  کرد:  عنوان  ایم،  کرده  عمل  موفق 

رسانی و فرهنگ سازی باید از طریق اصناف 
به صورت جدی در دستور کار مراکز بهداشتی 
قرار گیرد.علوی مقدم با اشاره به اینکه فرصت 
ها را نباید از دست داد، بیان کرد: در خصوص 
موضوعات بهداشتی باید در رسانه های عمومی 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی شود.وی با بیان 

اینکه کارهای بر زمین مانده در خصوص مسائل 
بهداشتی زیاد است و تا کنون خروجی ها به درد 
مردم نخورده است، اظهار کرد: اگر کسی پشت 
میز بنشیند و وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد 
در واقع غصب کرده است لذا همه مسئوالن باید 

وظایف خود را به درستی انجام دهند.

گروه خبر- استاندار گفت: ناهماهنگی بین بانک 
و دستگاه اجرایی در پرداخت تسهیالت، بیماری 
است.  یافته  توسعه  کمتر  های  استان   مزمن 
مروج الشریعه روز  گذشته در نشست مشترک 
کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی 
بانک ها افزود: مدیران دستگاه های اجرایی که 
برای اشتغالزایی به بانک ها طرح معرفی می کنند 
باید پیگیر طرح های ارسال شده خود باشند. وی 
بیان کرد: همچنین طرح هایی که از دستگاه های 
شهرستانی به بانک معرفی می شوند، نماینده 
دستگاه در شهرستان باید در پیگیری پرداخت 
تسهیالت به طرح ها مداومت کند.استاندار اظهار 
کرد: برای پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 
در استان سقفی در نظر گرفته نشده و تمامی 
فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی باید برای 
معرفی طرح بکوشند. وی افزود: شهرستان های 
سرایان و نهبندان صفر درصد تسهیالت دریافت 
کردند که باید عوامل دخیل در این موضوع به 

درستی مطرح و پیگیری شود.

توجه ویژه بانک ها در پرداخت 
تسهیالت به  نهبندان

وی گفت: تعداد طرح های معرفی شده توسط این 
شهرستان ها عددی نیست که رفع محرومیت 
کرده یا مشکلی را حل و فصل کند اما انتظار می 
رود دستگاه های اجرایی و بانک ها عنایت ویژه 
ای به این شهرستان ها به ویژه شهرستان مرزی 

و محروم نهبندان داشته باشند.
های  بانک  پیشنهادات  از  یکی  افزود:  وی 
انجام پایش  استان به ویژه بانک کشاورزی 
برای  اجرایی  دستگاه  توسط  طرح  اولیه 

اما  است  تسهیالت  پرداخت  گرفتن  سرعت 
در شهرستانی مانند نهبندان حتی پایش اولیه 
انجام و  بانک  باید خیلی سریع توسط  طرح 
برای پرداخت تسهیالت اقدام شود.وی گفت: 
نهبندان با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم 
می کند که برای برخی مسائل تدابیر زیادی 

اندیشیده شده اما همچنان نیاز به توجه بیشتر 
قدیم طرح  از  اینکه  داد:  ادامه  استاندار  دارد. 
توسعه این شهرستان طراحی شده بی دلیل 
نبوده است و برای رفع مشکالت این منطقه 

تمامی دستگاه ها باید مساعدت کنند.

تایید 6 طرح ملی در استان برای 
دریافت تسهیالت بانکی

وی با اشاره به معرفی 9 طرح ملی با تسهیالت 
128 میلیارد تومان در استان گفت: تاکنون 6 

طرح تایید شده اما 2 طرح ملی با 18 میلیارد 
شرکت   2 به  مربوط  نیاز  مورد  اعتبار  تومان 
بانک  تسهیالت  گردونه  از  زراعی  سهامی 
الشریعه  مروج  است.  خارج شده  استان  های 
مربوط  اجرایی  های  دستگاه  کرد:  تصریح 
نباید این فرصت ها را از دست بدهند و باید 

در هر صورت این طرح ها دوباره به گردونه 
بانک برگشته و اعتبار موردنیاز آن جذب شود.
سایر  و  موانع  مشکالت،  مسائل،  افزود:  وی 
پایدار  اشتغال  اعتبارات  به  مربوط  تقاضاهای 
باید هوشمندانه  مناطق روستایی و عشایری 
توسط دستگاه های اجرایی مربوط جمع آوری 
شود. وی گفت: در ارتباط با فرایند، دستورالعمل 
باید جمع  ها، سقف تسهیالت و سایر موارد 
با  تحلیل  که  چرا  شود  انجام  اصولی  بندی 

مصداق مستند و مستدل بسیار مهم است. 

عملکرد پرداخت تسهیالت
اشتغال روستایی و عشایری 

به تفکیک اعالم شود
استاندار بر رعایت توزیع متوازن سهم شهرستان 
ها در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار مناطق 
روستایی و عشایری تاکید کرد و گفت: با ارائه 

نشدن طرح و پرداخت تسهیالت کاری نکنید 
در  را  مخرب  های  کانون  خود  به دست  که 

شهرستان های همجوار ایجاد کنیم.
مروج الشریعه افزود: تراز نهایی عملکرد پرداخت 
بین  عشایری  و  روستایی  اشتغال  تسهیالت 
شهرستان ها به تفکیک توسط دستگاه اجرایی 
باید اعالم شده و فلوچارت متعادل منطقه ای 
باشد وی گفت: دستگاه های اجرایی باید تا 31 
خرداد ماه جاری نسبت به گزارش طرح های 
معرفی شده به بانک، تسهیالت پرداخت شده 

و در دست اقدام اقدام کرده و فقط تا 31 تیر 
مهلت دارند اعتبارات تسهیالت مشاغل پایدار 

روستایی و عشایری را جذب کنند.

دستگاه های اجرایی و بانک های استان 
راه و روش پیگیری را یاد بگیرید

وی گفت: طرح های ملی نیز فرصت مهم و 
مغتنمی است که باید از این فرصت نهایت استفاده 
را ببریم.مروج الشریعه اظهارکرد: مسئوالن دستگاه 
روش  و  راه  استان  های  بانک  و  اجرایی  های 
پیگیری را یاد بگیرید زیرا آزمون و خطا کافی 
تسهیالت  پرداخت  روند  اگر  گفت:  است.وی 
اشتغال روستایی و عشایری توسط دستگاه اجرایی 
یا بانک ها به درستی رعایت و دنبال شود گپ ها، 
مسامحه ها و بحث های بیهوده حذف می شود، 
کارگروه استان نیز در تعیین پروژه های شهرستان 

ممکن است توصیه کند اما مداخله نمی کند.

۱۵.۵ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
در خراسان جنوبی پرداخت شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این 
تومان  میلیارد  مجموع 38  از  گفت:  نشست 
طرح های مصوب اشتغال تا کنون 15 میلیارد 
و 577 میلیون تومان تسهیالت پرداخت شده 
است.رکنی اظهار کرد: 560 طرح تا کنون به 
بانک های عامل با مبلغ 172 میلیارد تومان 
 ۴۴2 اینکه  بیان  با  است.وی  شده  معرفی 
های  بانک  در  طرح  هزار   900 و  میلیون 
شهرستان نهبندان پرداخت شده است، عنوان 
کرد: تا کنون 560 طرح نیز از سوی دستگاه 

های اجرایی به بانک ها معرفی شده است.

صفر درصد ! تسهیالت دریافتی نهبندان و سرایان

استاندار خواستار پیگیری شد

لزوم اجرای نظام کنترل پسماند در مراکز درمانی

ناحیه  اجتماعی  فرهنگی  معاون  خبر-  گروه 
از  اینکه  بیان  با  بیرجند  سپاه  بسیج  مقاومت 
معضالت مناطق حاشیه نشین فقط موادمخدر 
نبوده بلکه اشتغال و بیکاری است، گفت: حاشیه 
شهر بیرجند از فضای ورزشی و تفریحی محروم 
بوده و در این راستا غفلت شده است. عنایتی 
در شورای موادمخدر بیرجند اظهار کرد: تاکنون 
آموزش و  با موادمخدر جز  برای هفته مبارزه 
ادارات  بقیه  دیگر  دو دستگاه  یکی  و  پرورش 
برنامه های خود را اعالم نکرده اند. وی گفت: 
به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر 
در  فعالیت  حوزه  در  چشم گیری  برنامه های 
مبارزه با موادمخدر داریم و جزو سه استان برتر 
کشور هستیم. عنایتی بیان کرد: عمده برنامه 
اعتیاد،  از  پیشگیری  نمایشگاه های  برگزاری 
برگزاری  روی،  پیاده  و  ورزشی  همایش های 
و  است  شهر  سطح  در  آموزشی  کارگاه های 
در آموزش و پرورش و دانشگاه ها با توجه به 
تعطیلی برنامه ها منتقل به آبان ماه می شود اما 
برای کارمندان برنامه وجود دارد. عنایتی گفت: 
قرارگاه جواد االئمه )ع( در دو سال اخیر برای 
منطقه  دو  در  موادمخدر  معضالت  با  مبارزه 
بیرجند اقدامات همراه با آسیب شناسی انجام 

داده و مواردی که بیشترگریبانگیر جامعه هدف 
است را بررسی کرده است. وی افزود: باید برخی 
معضالت آسیب شناسی شود که عمده موارد 
در بحث اشتغال است و باید همتی برای رفع 
این آسیب شود چون در ایجاد فضای ورزشی 
و تفریحی در محالت حاشیه شهر غفلت شده و 

باید رسیدگی بیشتر صورت گیرد.معاون فرهنگی 
اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند اظهار 
کرد: برخورد با خرده فروشان خیلی مهم است 
و مردم در دو منطقه شناسایی شده درخواست 
برخورد داشتند و همچنین روشنگری مردم در 

این محالت برنامه ریزی خواهد شد.

ظرفیت کانون های فرهنگی مساجد در 
کاهش آسیب های اجتماعی استفاده شود
پایگاه های  نیز گفت:  تبلیغات اسالمی  رئیس 
جنوبی  خراسان  مساجد  اجتماعی  و  فرهنگی 

ظرفیت بسیار مناسبی برای اجرای برنامه های 
است.  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
استاد  تأمین  به  شرط  لطفی  حجت االسالم 
کارگاه های  برگزاری  آماده  مربوط  مدرس  و 
پیشگیری از مواد مخدر و آشنایی با معضالت 

آن در زمان مناسب در مساجد خراسان جنوبی 
هستیم، چرا که فرهنگ سازی در این زمینه را 

ازجمله اولویت ها می دانیم.

کارگاه های پیشگیری از مواد مخدر
 با محتوایی اثربخش  ارائه شود

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی همچنین در 
این جلسه گفت: کارگاه های آشنایی با آسیب های 
مواد مخدر در راستای تأثیرگذاری باید با محتوایی 
اثربخش تر ارائه شود. ارجمندی بیان کرد: مواد 
مخدر به  واسطه سود اقتصادی برای فروشنده و 

به دلیل خوشی های آنی و موقت جسمی برای 
مصرف کننده لذت بخش است که این مسئله کار 

مبارزه با مواد مخدر را سخت می کند.

بهره مندی ۴۳۰ نفر از مشاوره گروهی
 در راستای پیشگیری از اعتیاد

مدیر کمیته امداد منطقه دو بیرجند نیز با بیان 
اعتیاد در سال  از  پیشگیری  راستای  اینکه در 
گذشته ۴30 نفر از مشاوره گروهی بهره مند شدند، 
گفت: شناسایی خانواده های در معرض آسیب به 
اعتیاد و انجام مشاوره های فردی ازجمله اقدامات 
کمیته امداد در راستای پیشگیری از مواد مخدر 
بوده است. خزاعی ادامه داد:  همچنین در سال 
گذشته تعداد 21 نفر به کمپ های ترک اعتیاد 
معرفی شدند که 50 درصد هزینه آنان را کمیته 
هماهنگی  را شورای  دیگر  درصد  و 50  امداد 

مبارزه با مواد مخدر پرداخت کرده است.
جلسه  این  در  نیز  بیرجند  بهزیستی  رئیس 
اعتیاد  ترک  هزینه های  همه  پرداخت  گفت: 
از سوی نهادها و سازمان های دولتی راهگشا 
نیست چراکه تجربه ثابت کرده اگر فردی خود 
کند  پرداخت  را  اعتیادش  درمان  هزینه های 

احتمال بازگشت مجدد او کاهش می یابد.

“محرومیت”  تفریح حاشیه نشینان بیرجند
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1397۶۰3۰۸۰۰۴۰۰۰۰12-  1397/2/22 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای نعمت ا... تقوی فرزند کربالیی علی به شماره شناسنامه 3۵۵۴ صادره نهبندان به شماره ملی ۵۶392۵۶2۶۵ در پرونده کالسه 139۶11۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۴ نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۰۵7 مترمربع پالک ۴21 فرعی از ۴- اصلی مزرعه سوقات بخش ۵ نهبندان به صورت انتقالی مع الواسطه از مالک رسمی )علی تقوی فرزند حاجی محمد( به آدرس مزرعه سوقات نهبندان محرز گردیده است.  لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی 

تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/29    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/14                سید مهدی پروین محبی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
بِـُرّوا آباَءُکْم یَبِـُرُّکْم أَبْنـاُؤُکْم

به پدران خود خوبی کنید، تا پسرانتان هم به شما خوبی کنند.
)غررالحكم: ج3، ص267(

 

سیده الهام حسینی- اولین و بزرگترین کارگاه نساجی سنتی کشور 
 با حضور جمعی از مسئوالن استانی و شهرستان بیرجند صبح دیروز در 
حاجی آباد افتتاح شد. علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
ضمن تشکر از آقای حاجی آبادی بانی خیر در راه اندازی این کارگاه ، عنوان 
کرد: خیر مدرسه ساز، مسجد ساز و حتی شهرساز تاکنون زیاد داشته ایم 
اما امروز، بنا به فرمایش رهبری و هم شرایط جامعه ، نیاز به خیر کارآفرین 

بیشتر احساس می شود.
وی با اشاره به همت، تالش و انگیزه مضاعف خانم دهقان ، موسس این 
کارگاه، ادامه داد: ایشان فرمایش رهبری که اقتصاد مقاومتی است را در 
عمل به اثبات رسانده اند و ما مسئوالن خود را موظف به حمایت از این 
افراد می دانیم. علوی مقدم با تاکید بر این که مردم این سرزمین بی همت 
نیستند، اضافه کرد: اگر مسئوالن از آنها حمایت کنند، مردم راه را، خود 
بلدند و قدم هایشان برای پیشرفت استوار است. وی راه اندازی این کارگاه 
را بخش کوچکی از کار دانست و افزود: اگر قرار بر پایداری کار است باید به 

آموزش های نوین و روش های به روز توجه کرد.
قول اعطای وام قرض الحسنه 5 میلیون تومانی به هنرآموزان 

این کارگاه
معاون هماهنگی امور عمرانی  استاندار همچنین ایجاد بازار و بازاریابی برای 
محصوالت صنایع دستی را بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت: اداره کل 
میراث فرهنگی در این زمینه باید تمام تالش و جدیت خود را به کار گیرد و 

از نمایشگاه ها برای نشان دادن این محصوالت غافل نشود.
علوی مقدم قول هایی نیز برای قوت گرفتن دستان این بانوان هنرمند داد 
و بیان کرد: با همه محدودیت هایی که وجود دارد ، برای اعطای وام 120 
میلیون تومانی مورد نیاز خانم دهقان در سال جاری هماهنگی های الزم را 

انجام خواهیم داد، همچنین به هر کدام از خانم های هنرآموزی که با موفقیت 
گواهینامه پایان دوره را دریافت کنند، 5 میلیون تومان وام قرض الحسنه برای 
خرید دار و راه اندازی کار اعطا خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنانش 
به همت باالی مردم ایران که پشتوانه ای برای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران هستند، اشاره کرد و افزود: دشمن به دنبال ناکارآمد نشان دادن این نظام 
است و حتی با ایجاد تفرقه و چند دستگی سعی در رسیدن به اهداف خود 

دارد ، لذا حمایت همه جانبه از نظام، همیشه موثر بوده است.
گردش چرخ اقتصاد روستا با هنر توبافی

ناصری فرماندار شهرستان بیرجند نیز در این مراسم، با ستایش همت و 
این کارگاه، خاطرنشان کرد:  حس مسئولیت خانم دهقان سرمایه گذار 
ایشان مشکالت روستا و بانوان آن را درک کرده بود و قبل از این که به 
فکر راه اندازی کارگاهی برای خودش باشد، به فکر ایجاد مجموعه ای برای 
فعالیت دختران و بانوان حاجی آباد بود. وی ابراز امیدواری کرد: با ثبت ملی 
این هنر و ثبت جهانی روستای خراشاد ، می توان برندی برای استان داشت 
و ادعا کرد که توبافی به عنوان یک صنعت و هنر پایدار و مبتنی بر فرهنگ 
بومی ، متعلق به این استان بوده و قطعا در رشد و رونق اقتصادی و ایجاد 

اشتغال موثر است.
مرحله بعدی کار تولید لباس از منسوجات کارگاه است

رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز با اشاره به 
این که استان خراسان جنوبی تنها تولید کننده پارچه به شیوه توبافی است، 
ادامه داد: استاندارد این شیوه پارچه بافی را نیز هنرمندان استان در کشور 
نوشته اند. وی با بیان این که در این کارگاه عالوه بر توبافی، گلیم بافی، تراش 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و تابلو فرش نیز آموزش داده می شود ، اضافه 
کرد: در آینده نیز تولید لباس با منسوجات تولیدی کارگاه عملیاتی خواهد شد. 

به گفته وی این پارچه ها از الیاف و رنگ های طبیعی است و تولید لباس 
از این پارچه ها بازار بسیار خوبی خواهد داشت. مدیر کل میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری از آموزش 120 نفر در بخش پارچه بافی سخن 
گفت و افزود: مجموعه تمام بخش ها ظرفیت آموزش به 300 نفر را دارد. 
رمضانی با تاکید بر این که این کارگاه می تواند آغازی برای راه اندازی کارگاه 
های دیگر باشد ، یادآور شد: در تمام شهرستان ها هر فرمانداری که اعالم 
آمادگی کند و فضاهایی از این دست را در اختیار قرار دهد، قول می دهیم کار 

تجهیز ، راه اندازی دوره آموزشی و ایجاد کارگاه را فراهم کنیم.
اتمام بازسازی و تحویل واحدهای کاروانسرای امینی تا پایان 

سال 97
وی در ادامه از اتفاق های خوبی که در حوزه صنایع دستی و گردشگری رخ 
داده است سخن گفت و عنوان کرد: در ابتدای سال 96، در حوزه صنایع دستی، 
حدود 45 سهمیه استفاده از تسهیالت مشاغل خانگی در نظر گرفته شده بود 
اما این میزان تا پایان سال به 250 نفر رسید. مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری با بیان این که 35 میلیارد تومان تسهیالت با یارانه نیز 
به فعاالن حوزه گردشگری اعطا شد، اضافه کرد:  معتقدیم با آن چه که باید 
باشیم، فاصله داریم اما آینده روشنی در پیش رو است و مطمئنم با توفیقات 
الهی و کمک دست اندرکاران به ویژه معاون عمرانی استانداری و فرمانداران 
شهرستان ها، عقب ماندگی های گذشته جبران خواهد شد. رمضانی همچنین 
از تبدیل کاروانسرای امینی به بازارچه صنایع دستی خبر داد و یادآورشد: سال 
گذشته و امسال از منابع ملی برای بازسازی این کاروانسرا اعتبار گذاشته شده 
است و پس از اتمام کار ، بنا به خواسته آقای امینی خّیر و مالک این مکان، 
60 واحد تجاری در دو طبقه در اختیار فعاالن صنایع دستی معرفی شده از 
طرف اداره کل میراث فرهنگی قرار خواهد گرفت. به گفته وی، کار بازسازی و 

تحویل واحدها تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
کارگاه فعلی عالوه بر جنبه آموزشی ، به اشتغال زایی و کسب 

درآمد نیز توجه دارد
حوا دهقان موسس و سرمایه گذار این کارگاه با بیان این که بالفاصله پس 
از بازنشستگی به فکر افتادم تا فعالیتی را دنبال کنم، عنوان کرد: ابتدا در 
استانداری و بخشداری طرح خودم را مطرح کردم و خواستار حمایت آنها 
شدم. هر چند عده ای ابتدا استقبال نکردند ولی کار خودم را آغاز کردم. وی 
با اشاره به این که از 15 اردیبهشت کالس های پارچه بافی با مربی گری 
خانم نظری شروع به کار کردند، اضافه کرد: از 18 اردیبهشت نیز کالس های 
گلیم بافی با مربی گری خانم هاشم نیا آغاز شدند. به گفته وی بعد از 15 روز 
هنرآموزان توانستند پارچه با کیفیتی تقریبا باال را تولید کنند. این کارآفرین 
با تاکید بر این که کارگاه فعلی عالوه بر جنبه آموزشی ، به اشتغال زایی و 
کسب درآمد نیز توجه دارد، خاطرنشان کرد: پس از همکاری های فرمانداری 
با سازمان مردم نهاد توانمندسازی ، اشتغال و رفاه بانوان آشنا شدیم، از این 

طریق اطالعیه های خودمان را به بانوان اعالم کردیم.
راه اندازی برند »جمعه سرا«

به گفته دهقان دو کارگاه آموزشی اعتماد به نفس با تدریس خانم قندریزان و 
 کالس عزت نفس با آقای اسدپور برگزار شد که در آن خانم ها با توانمندی های

خودشان آشنا شدند. وی با اشاره به این که این خانم ها ابتدا 6 ماه کار 
می کنند تا کیفیت کارشان باال برود، بیان کرد: پس از آن، این افراد را بر 
 اساس خالقیت ها، کیفیت کار و خصوصیات اخالقی ارزیابی می کنیم و 
می توانند روزانه این جا کار کنند. سرمایه گذار این کارگاه با بیان این که 
هدف بیشتر تولید لباس نوزاد است، اضافه کرد: قصد ساخت برند »جمعه 

سرا« و صادرات محصوالت به سایر نقاط کشور را داریم.

گردش چرخ اقتصاد روستا با هنر توبافی بانوان
بزرگترین کارگاه نساجی سنتی کشور در حاجی آباد بیرجند افتتاح شد

عکس:   جواد رضایی

صیانت از حقوق بیمه ای، صیانت از حقوق مردم است
عکس: جواد رضایی

جواد رضایی- روز گذشته در نشست خبری مدیر کل بیمه سالمت استان که در راستای 
اطالع رسانی کارآمد به بیمه شدگان برگزار  شد بر لزوم آگاهی مردم از حق و حقوق بیمه ای و 

همچنین نقش موثر آنان در مدیریت منابع بیمه ای تاکید شد.
مدیر کل بیمه سالمت استان بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان بیمه سالمت، سازمانی، دولتی، فراگیر 
و به دلیل نقش آن در تأمین منابع سالمت، یکی از مردمی ترین سازمان های کشور است و از طرفی 
چون درمان، موضوع تخصصی است، سبب می شود این سازمان در جایگاه ویژه ای در زمینه سالمت 
قرار بگیرد. دکتر اربابی با اشاره به محدود بودن منابع بیمه ای بر لزوم استفاده صحیح و مدیریت منابع 
موجود تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به محدود بودن منابع بیمه ای باید به گونه ای عمل کرد که 
خدمات ارائه شده به مردم محدود نشود و این منابع در جای درست هزینه شود. وی ادامه داد: این 
موضوع نیازمند فرهنگ سازی در بین آحاد مردم است تا با  تغییر نگاه در استفاده از منابع بیمه ای و 
کاهش درخواست ها و مراجعات غیر ضرور به مراکز درمانی بتوانند نقش مهمی در صیانت از منابع بیمه 
ای داشته باشند و صیانت از حقوق بیمه ای، صیانت از حقوق مردم است،که این آگاهی با کمک رسانه 
ها امکان پذیر است تا مردم عالوه بر آشنایی با حق و حقوق خودشان، در جریان محدود بودن منابع 
بیمه ای نیز قرار بگیرند. دکتر اربابی افزود: عالوه بر مردم، پزشکان محترم نیز باید از تجویز خدمات 
پاراکلینیک و داروهای غیر ضرور و گرانقیمت خوداری کنند، تا منابع بیمه ای به جا و در مسیر درست 
هزینه شود و این موضوع باعث خواهد شد که گستره ی خدمات رسانی سازمان های بیمه ای وسیع 

تر شود و منابع محدود آن به جای پرداخت های غیرضروری در محل مناسب هزینه شود.
برگزاری همایشی با عنوان مدیریت منابع و مصارف

وی همچنین از برگزاری همایشی با عنوان مدیریت منابع و مصارف، با رویکردهای نوین در 
تجویز منطقی خدمات پزشکی در روز پنج شنبه 31 خرداد ماه سال جاری خبر داد. مدیرکل 
بیمه ی سالمت استان افزود: این همایش توسط شورای منطقه 9 سازمان بیمه سالمت کشور 
به دبیری اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبی و با همکاری دو استان دیگر عضو منطقه یعنی 
خراسان شمالی و رضوی و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مشهد به میزبانی این اداره کل در 
سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار خواهد شد. وی با اشاره به ارائه 12 
مقاله با موضوع مدیریت منابع و مصارف به همایش، اظهار کرد:دراین همایش سخنرانان کشوری 

از جمله دکتر پوررضا، استاد دانشگاه تهران با تخصص اقتصاد سالمت حضور خواهند داشت و 
درمورد مسائل مربوط به بیمه سالمت به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت تا با بررسی مسائل 
مربوط به این حوزه و بررسی مقاالت ارائه شده راهی برای سامان دهی منابع و مصارف بیمه ای 
اندیشیده شود و نهایتا منجر به حذف عوامل ایجاد کننده هزینه های مازاد و ایجاد آسایش و 

رفاه بیش تر در بین مردم شود.
راه اندازی سامانه ی »استحقاق سنجی بیمه شدگان »از ابتدای تیر ماه«

دکتر اربابی همچنین با تاکید بر لزوم سامان دهی زیر ساخت های الکترونیکی در حوزه ارائه خدمات 
بیمه ای بیان کرد:یکی از راه هایی که می تواند درصد قابل توجهی از هدر رفت منابع را کاهش دهد، 
الکترونیکی کردن خدمات و حذف دفترچه های بیمه است که امیدواریم تا آخر سال این موضوع 
عملیاتی شود و بتوان از این طریق بسیاری از همپوشانی های بیمه ای و همچنین استفاده ی غیر 
ضرور کاهش پیدا کند. مدیر کل بیمه سالمت استان با بیان اینکه،در مورد همپوشانی بیمه ای باید به 
سمتی حرکت کنیم که هر نفر فقط یک دفترچه بیمه داشته باشد،تصریح کرد: برای تحقق این موضوع 
سامانه ای با عنوان »استحقاق سنجی بیمه شدگان« در بخش های بستری بیمارستان های دولتی 
دانشگاهی استان سامان دهی شده که از ابتدای تیرماه سال جاری راه اندازی و عملیاتی خواهد شد که 
بیمه شدگان با ارائه کد ملی در هنگام پذیرش در بیمارستان از  وضعیت بیمه ای خود آگاه خواهند 

شد و زمینه های الزم برای حذف دفترچه در بخش بستری فراهم خواهد شد.
ابطال دفترچه ی بیمه سالمت ،57 هزار693 نفر به دلیل همپوشانی بیمه ای  

فاطمه شریف زاده ،رییس اداره بیمه گری و درآمد نیز در مورد همپوشانی بیمه ای بیان کرد:در 
گذشته بانک اطالعاتی سازمانهای بیمه ای ارتباطی با یکدیگر نداشته اند و افراد می توانستند 
همزمان از چند نوع بیمه استفاده کنند،ولی از نیمه ی دوم سال 96  بیمه سالمت،کمیته ی امداد 
و تامین اجتماعی تبادل اطالعات دارند و در صورتی که بیمه شده ای در یکی از این سازمانها بیمه 
شده باشد با ارائه کد ملی می توان تمام سوابق بیمه فرد را بررسی کرد.  وی ادامه داد: با توجه به 
اقدام صورت گرفته در این حوزه 57 هزار 693 نفر در استان به دلیل همپوشانی با بیمه های دیگر و 
نیز فاقد اعتبار بودن دفاتر بیمه ای آنان به مدت دو سال، دفترچه های بیمه سالمت شان در سامانه 

امید سازمان بیمه سالمت کشور باطل شده است.


