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»رسولی مقدم« فرماندار سرایان شد شرکت ساحل بابک 17 سال سابقه خدمت رسانی به معلوالن دارد 5مثلث طالیی زندگی معلوالن ؛استقالل، اعتماد به نفس و  مشارکت  6 3

چه کسی به کارگران 
پاسخگوست؟!

»امروز یک عده بیکار و یک عده بدتر 
از بیکار هستند. زیرا برخی از شرکت 
ها حقوق معوقه کارگر را پرداخت نمی 
کنند و آنها نیز جرأت بیان آن را ندارند. 
بنابراین نه می توانند کار را رها کنند و 
نه ادامه دهند. مشاهده می شود همان 
شرکت هایی که حقوق معوقه کارگران 
را نمی دهند و به این صورت کارشان 
آورند.  نیز می  رتبه  برند  را پیش می 
بنابراین چنین مسائلی باید بررسی و 
امور  معاون  »سرقینی«  شود.«  حل 
معادن و صنایع معدنی وزیر صمت روز 
سه شنبه هفدهم ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*هرم پور

 

سیستم های اداری مسائل مردم 
را حل می کردند ،مشکلی نداشتیم

صفحه 6

پیامک های تهدیدآمیز،
 صدای عارف را درآورد

صفحه 6

صفحه 6

 

چه برنامه ای برای جوان گرایی 
)نه ژن خوب گرایی( داریم؟

صفحه 6

 

توصیه ظریف
 به غرب و آمریکا

وعده رئیس دیوان محاسبات کشور برای بازگشت 13 میلیارد بلوکه شده در خزانه

برگشت عواید مرز
رئیس دیوان محاسبات: خراسان جنوبی طبق ارزیابی از پاک ترین استان ها  است * استاندار : اقدامات برای احداث جاده های 
ترانزیتی  در استان کند پیش می رود * نماینده نهبندان و سربیشه : با بودجه های قطره چکانی، شاهراه حیات استان احیا نمی شود

صفحه ۵

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس  شورای اسالمی خبر داد:

پروژه انتقال آب به خراسان جنوبی
توسط وزارت نیرو اجرا می شود

صفحه ۵

 امروز گوشت گرم در بیرجند با قیمت
 43 و 44 هزار تومان توزیع می شود

صفحه ۵

برای مشارکت در تحولی بزرگ

جهاد  دانشگاهی
 در انتظار یاری

 خیران است
صفحه ۵

ری
 اکب

س :
عک

فرهنگ احترام به محیط زیست، فرهنگ احترام به 
آینده است. جای بسی افتخار است که سازنده این 

 فرهنگ باشیم. نیل به این افتخار و انتخاب شایسته به عنوان
 تنها برند )صنعت سبز( صنایع کاشی و سرامیک کشور را به 
 جناب آقای علی اکبر فالحی  و مجتمع کارخانجات کاشی فرزاد
صمیمانه تبریک عرض نموده، سرسبزی و سربلندی روز افزون 

را برای ایشان آرزومندیم.
شرکت بیمه البرز- استان خراسان جنوبی

برادر گرامی جناب سرهنگ علیرضا رضایی
رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت والده گرامی تان را تسلیت عرض نموده، 
ضمن ابراز همدردی، از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده غفران واسعه الهی

 و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

شرکت راه گستران علی سلطانپور

برادر ارجمند جناب سرهنگ علیرضا رضایی
رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 

با تسلیم به مشیت الهی، درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده
 از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت الهی و برای جناب عالی 

و خاندان محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل شهرستان بیرجند

برادر ارجمند جناب سرهنگ علیرضا رضایی
رئیس محترم پلیس راه فا.ا خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده مکرمه را تسلیت عرض نموده، 
از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما و سایر 

بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

نمایندگی مدیران خودرو - ناصری

برادر ارجمند جناب سرهنگ علیرضا رضایی
رئیس محترم پلیس راه فا.ا خراسان جنوبی
با تسلیم به مشیت الهی، ضایعه درگذشت مادر بزرگوارتان

 مرحومه کربالئیه صغری غضنفری
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده  از خداوند منان برای 

آن عزیز سفر کرده رحمت و غفران و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافر خراسان جنوبی

صنـایع ریختـه گـری بیرجنـد ذوب
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، برنج، آلومینیوم و ... شما را با حذف واسطـه 

با باالترین قیمت در سطح استان خریداریم. آدرس: نبش رجایی 23 / 09036240644

تهـران کبـاب  
واقع در خیابان معلم ، معلم 48 با موقعیت عالی به فروش می رسد. 09151145817

جناب سرهنگ علیرضا رضایی
رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

مصیبت وارده را خدمت جناب عالی تسلیت عرض می نماییم و در غم شما شریک هستیم.

جرثقیل عباس زاده

برادر عزیز جناب سرهنگ علیرضا رضایی 
رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده،
 از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

   مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

» من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق «
 بدینوسیله از لطف همه عزیزانی که مراتب محبت خود را به اینجانب

 و مجموعه پایگاه شکاری شهید سرلشکر خلبان سید حسین حسینی

 به مناسبت 19 بهمـن
 سالروز نیرو هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
 ابراز داشته اند ، به رسم ادب و ارادت متقابل تشکر می نمایم 

و توفیق روز افزون در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را از درگاه 
احدیت مسئلت می نمایم.

فرمانده پایگاه شکاری شهید سرلشکر خلبان سید حسین حسینی 
سرهنگ خلبان ستاد محمد رضا بهرام نژاد

                با تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 بزرگ خاندان

 شـادروان میـر محمـد خـزاعی
 شرکت نمودند به اطالع می رساند:

 مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده فردا یکشنبه ۹7/11/۲۸ از ساعت 
 14/3۰ الی 1۵/3۰ در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد. تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خزاعی -  عضو هیئت امناء و مدیر اجرایی امامزاده شاه سلیمان علی )ع(

* سرویس های دوره ای        
* جلو بنــدی

* تعمیر موتور                    
AMT تعمیر گیربکس *

* سیستـم بـرق و عیـب یابـی

 آماده ارائه خدمات  و تامین قطعات شرکتی 

کلینیک تخصصی مدیران خودرو

بلوار امام رضا )ع( -  امام رضا )ع( 18 - داخل کوچه
تلفـن:    32371118 - 09155632516
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ضرر 30 میلیارد دالری  قاچاق به کشور

مهر- بشیر خالقی، نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی گفت: قاچاق ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دالری کاال به کشور 
 موجب بیکاری جوانان شده است که امروزه ما شاهد بیکاری بیش از چهار میلیون نفر از جوانان کشورمان هستیم.

وی گفت: رفع مشکالت معیشتی مردم تنها با اتحاد و همدلی بین قوای سه گانه محقق می شود.

سرمقاله

چه کسی به کارگران 
پاسخگوست؟!.........
 *هرم پور

امور معادن و  ...(»سرقینی« معاون  )ادامه سرمقاله   
صنایع معدنی وزیر صمت روز سه شنبه هفدهم بهمن 
در دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بیرجند 
بعد از شنیدن این صحبت ها از زبان حاج آقای عبادی 
چه جوابی داشت؟ تقریباً هیچ! هیچ برای حتی دادن 
ذره ای امید به کارگرانی که ماههاست حقوق نگرفته 
اند؛ یعنی حق حالل و طیب زندگی شان، یعنی مزد 
زحمات و عرق جبینشان را به آنها نمی دهند، به بهانه 
رکود اقتصادی و یحتمل به هزار بهانه ی دیگر. همان 
کارگرانی که به گفته عضو کانون عالی شورای اسالمی 
کار،» با توجه به شرایط اقتصادی و فاصله ای ۵۳ 
درصدی  ایجاد شده بین خط فقر و تورم، حقوق یک 
کارگر فقط کفاف 1۰ روز از ماه را می دهد و 9۰ درصد 
کارگران از خوردن گوشت محرومند چون حقوق آنها 
کفاف خرید گوشت را نمی دهد!« تصور چنین وضعی 
واقعاً دشوار و غیر قابل تحمل است؛ کارگری که اگر 
حقوق او سِر ماه و به وقتش پرداخت شود فقط برای ده 
روزش کفاف زندگی می دهد و وااسفا که ماههاست در 
استان ما کارگرانی هستند که از نیمه دوم سال به این 
سو هنوز حقوق و یا معوقاتشان را نگرفته اند! مرثیه ی 
دردناک تر اما، بی توجهی مسؤوالن و دریغ از نهیبی به 
چنین شرکت ها و کارخانه ها و مؤسساتیست که چنین با 
زندگی ها، امیدها، آرزوها، انگیزه ها و با رؤیاهای شیرین 
نسل ها بازی می کنند. برای من هم مثل همه ی مردم 
استان،  همیشه معمای مجهول و الینحل، شیوه تعامل 
کارخانه ها و کارخانه داران با کارگرانشان در پرداخت  
حقوقشان و از آن سو، رتبه آوری های متعدد ساالنه 
در حوزه های  گوناگون است! قطعاً یک جای کار می 
لنگد. شک نکنید. از همه ی اینها که بگذریم،  شب عید 
نزدیک است. کارفرمایان محترم و عزیزی که شاخص 
انگیزه مندی و تبلیغات و الگودهی های اقتصادی شان 
در استان)که این استان را با همین شاخص ها بدبخت 
و بیچاره کرده اند( در بوق و کرنا کردن رتبه آوری های 
ساالنه ی آنهاست، اگر واقعاً اهل عدالت و انصاف و نوع 
دوستی اند، هفته های آخر سال به جای درج آگهی 
های آنچنانی از موفقیت هایشان، یک خبر دلچسب و 
امیدبخش به رسانه ها تحویل بدهند: :»حقوق و معوقات 
کارگرانمان از ابتدای سال همین حاال یکجا پرداخت 
شد«. در همین شهر، من کارگرانی  را در همین شهر، 
من کارگرانی را می شناسم که دیگر مغازه ای به آنها 
جنس نسیه نمی دهد، کارگرانی را می شناسم که از 
دخل فروش طالی همسرانشان یا از کمک هزینه ی 
پدران و مادران خودشان وهمسرانشان و یا قرض های 
بلند مدت و شبه نزولی زندگی می گذرانند، زنان کارگری 
را می شناسم که در حد اعالی عفافند  و متأسفانه برای 
به سامان رساندن چند )ادامه سرمقاله در ستون مقابل ...(

تسنیم- رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که 
تالش می کنیم تا پایان سال سود سهام عدالت سال مالی 
9۶ شرکت های سرمایه پذیر را به حساب مشموالن واریز 
کنیم، گفت: برای یک میلیون تومان سهام عدالت 1۷۵ هزار 
تومان سود پرداخت می شود. پوری حسینی گفت: 49 میلیون 
و ۲۲۶ هزار و 19۳ نفر افرادی می باشند که ثبت نام شده 
قطعی سهام عدالت هستند که البته از این تعداد، باالی ۲ 
میلیون نفر پس از قطعیت ثبت نام سهام عدالت فوت کرده 
اند و در حال حاضر حدود 4۷ میلیون نفر از جمعیت کشور 

دارای سهام عدالت هستند.رئیس کل سازمان خصوصی 
اند  این که کسانی که فوت کرده  دلیل  به  افزود:  سازی 
کماکان سهامدار سهام عدالت هستند و ورثه آنها نیز حق 
دارند از سهام عدالت آنها استفاده کنند، بنابراین از نظر ما 
کماکان 49 میلیون و ۲۲۶ هزار و 19۳ نفر در کشور مشمول 

سهام عدالت هستند.
پوری حسینی،اضافه کرد: در حال حاضر مشموالن سهام 
عدالت نمی توانند سهام خود را خرید و فروش کنند و هنوز 
این امکان فراهم نشده و ورقه سهام یا واحدهای صندوق 

های قابل معامله به مشموالن داده نشده است و مردم فقط 
ثبت نام شده سهام عدالت هستند. پوری حسینی ادامه داد: 
با این وجود ما به صورت مجازی از طرف مشموالن، سهام 
عدالت را مراقبت می کنیم. بر این اساس سود این مشموالن 
را از شرکت های سرمایه پذیر دریافت کرده و به آنها تقدیم 

می کنیم.
 وی گفت: فعال فقط سود سهام عدالت به مشموالن پرداخت 
می شود و عین ورقه سهام در اختیار مردم نیست و این سهام 

قابلیت خرید و فروش ندارد.

خبِر خوش به دارندگان سهام عدالت

ایرنا- عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان 
گفت: اسپانیا زعفران ایران را به صورت فله خریداری و پس 
از بسته بندی دوباره، آن را به عنوان »زعفران اسپانیایی« 
صادر می کند. به همین دلیل این کشور به عنوان بزرگ 
ترین صادرکننده زعفران جهان شناخته می شود. سحرخیز 
افزود: امارات نیز زعفران ایران را به صورت روزانه و هفتگی 

توسط دالالن و تجار غیرحرفه ای خریداری می کند و پس 
از مخلوط کردن با برخی ناخالصی ها،  به صورت عمده با بسته 
 بندی های ایرانی و حتی با عالمت استاندارد ایران به کشورهای 
حوزه خلیج فارس، آفریقا و چین می فروشد. وی گفت:پس از 
اسپانیا و امارات، چین بزرگ ترین خریدار زعفران فله ایرانی 
است، همچنین افغانستان از دیگر مشتریان زعفران فله ایرانی 
است که به عنوان رقیب آینده ایران تلقی می شود؛ به طوری 
که با خرید زعفران از ایران و فروش آن به عنوان »زعفران 
افغان«، تجارت این محصول را در جهان آغاز کرده است. وی، 
عربستان و قطر را نیز جزو خریداران عمده زعفران بسته بندی 
ایران برشمرد و گفت:مردم کشورهای عربی با کیفیت زعفران 
ایرانی آشنا شده و تمایل خریدشان به این محصول به نسبت 

زعفران اسپانیایی روز به روز بیشتر می شود. 

 )ادامه سرمقاله ...( و متأسفانه برای به سامان رساندن 
چند سر عائله تحت تکفلشان، هر روز دهها پیشنهاد بی 
شرمانه را با دلی خونین و قلبی دردناک و چشمانی اشک 
آلود از سر می گذارند و بی توجه می روند. واقعاً چه کسی 
مسؤول به اجبار رفتن زن و مرد کارگر این استان به راه 
نرفته ایست که خودش و خانواده اش را به ظاهر نجات 
دهد و البته به چاله اش بیندازد؟ چه کسی تاوان اشک و 
آه و ناله و رنج شبانه ی این کارگران و سفره های خالی 
خانواده هایشان را قبول می کند؟ چه کسی مزد بی منِت 
مشت های گره کرده ی کارگرانی را می دهد که همین 
چند روز پیش در خیابانهای شهر در حمایت از نظام و 
برای گرامی داشت چهلمین سال پیروزی انقالب به 
آسمان رفت؟ چه کسی زیر بار مطالبه ی بزرگ بدبینی 
فرزندان این کارگران به نظام و انقالب می رود؟ آقای 
وزیر صمت! آقای کارخانه دار! آقای کارفرما! حال که  
ندای جرس نوع دوستی هایتان و حال که فریاد تبلیغات 
فعالیت های بیشمارتان، آسمان به آسمان می رود، در 
برابر خدا، در برابر محکمه ی عدالت و چشم های به 
انتظار نشسته ی این کارگران مظلوم، در برابر وجدان 
هایتان چه جوابی دارید؟ اگر هیچ، که بدا به حالتان، و 
اگر پاسخی دارید و اهل عملید، بسم ا...، این گوی و 
این میدان!حداقل از شرافت ایمانی و انسانی خودتان 
سخت دفاع کنید، دلی را شاد کنید و به حق، خودتان 

مبلغ خودتان باشید.
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(  

تثبیت 30۴هزار شغل
 با حمایت از ۱3۵۷ بنگاه

مهر-مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، 
با اشاره به فعالیت 1۳۵۲ بنگاه مشکل دار در کشور بر 
اساس آمار 9 ماه امسال، گفت: با حمایت موثر از 1۳۵۷ 
بنگاه اقتصادی از ریزش ۳۰4 هزار شغل جلوگیری شد. 
کریم یاوری ادامه داد: مسائل مربوط به این  واحدها 
را با جدیت رصد و پیگیری می کنیم و در جهت رفع 
مشکالت آنها برای پایداری تولید از هیچ کوششی دریغ 
نمی کنیم. یاوری، مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل 
وزارت کار تاکید کرد: استانداران به عنوان رئیس کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضای کارگروه 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که هر روز یک بنگاه 
مشکل دار و یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل 
بنگاه یا همفکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران 
کارگران مشکالت آنها را بررسی و حل و فصل کنند.

هواپیمایی  روابط عمومی سازمان  مدیر  میزان-  خبرگزاری 
کشوری گفت: قیمت بلیت هواپیما در شرکت های مختلف به 
دلیل آزادسازی قیمت ها و عرضه و تقاضا با هم تفاوت هایی دارد، 

اما بر اساس توافق صورت گرفته در ایام نوروز 98 افزایش قیمت 
نخواهیم داشت. جعفرزاده افزود:پیش از این سازمان هواپیمایی 
کشوری قیمت ها را به صورت تکلیفی مشخص می کرد و تمام 
شرکت ها موظف به رعایت آن بودند، اما پس از اجرای قانون 
آزاد سازی قیمت ها در سال 94، شاهد رعایت این مصوبه از 
قانون هستیم که میزان آن نیز افسار گسیخته نیست.وی  عنوان 
کرد: انجمن شرکت های هواپیمایی طی توافقی با تمامی مدیران 
هواپیمایی در ایامی که احتمال افزایش یک باره قیمت به دلیل 
وجود واسطه گران و افزایش تقاضا است، نرخ بلیت هواپیما را در 
نرخ از پیش تعیین شده ای حفظ می کند.جعفرزاده تصریح کرد: 

در برخی رسانه ها صحبتی در خصوص افزایش نرخ بلیت هواپیما 
منتشر شده بود که این موضوع صحیح نیست، زیرا اگر شما نرخ 
بلیت در ۶ ماه گذشته را رصد کنید، می بینیدکه نرخ بلیت هواپیما 
کمتر از هزینه تمام شده برای یک صندلی است. وی اظهار 
کرد: طی دستور العملی که در تاریخ 9۷/1۰/11 به شرکت های 
هواپیمایی ارسال شد به جز چند مسیر مانند کیش، قشم و مناطق 
نفتی در سایر مسیر ها بلیت هواپیما باید به صورت سیستمی به 
فروش برسد و اگر بخواهند چارتری عمل کنند بایستی در قالب 
یک بسته سفر ارائه شود.وی عنوان کرد:برای افزایش نظارت بر 
روی عملکرد شرکت، اقداماتی از سوی بازرسان دفتر نظارت 

سازمان هواپیمایی کشوری و گزارشات مردمی از طریق سایت 
سازمان هواپیمایی کشوری رصد می شود و تقاضای ما از استفاده 
کنندگان از خدمات هوایی این است که در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف در ابتدا به شرکت خریدار بلیت و پس از آن از طریق 
سایت سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کنند و ما نیز بدون 
اغماض به موارد رسیدگی می کنیم. جعفرزاده با اشاره به اینکه 
لیست دفاتر مجاز ارائه دهنده بلیت هواپیما بر روی سایت سازمان 
هواپیمایی کشوری قابل دسترس است، افزود: متقاضیان برای 
راستی آزمایی بلیت  ها می توانند از طریق سایت سازمان و 
سایت انجمن شرکت های هواپیمایی بلیت خود را چک کنند. 

سوءاستفاده اسپانیا از زعفران ایرانی

مهر- تمامی زنان 18 تا ۵۰ سال می توانند با مراجعه به 
شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور از حمایت های مقرر 
بهره مند  آزاد  مشاغل  و  حرف  صاحبان  بیمه  قانون  در 
شوند و برخورداری از این حمایت ها نیازمند تأهل و سابقه 
بیمه پردازی نیست، از دیگر ویژگی های خاص بیمه زنان 
خانه دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد 

از  بیمه است، متقاضیانی که کمتر  مبنای پرداخت حق 
۵ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند، می توانند 
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد 
مصوب شواری عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب 
کنند؛ در سال جاری حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت 
حق بیمه معادل ۳۷۰ هزار و 4۲۳ ریال و حداکثر آن نیز 
۷ برابر حداقل دستمزد است. نرخ پرداخت حق بیمه زنان 
خانه دار برای برخورداری از حمایت های بازنشستگی 14 
درصد، بازنشستگی و فوت )پرداخت مستمری به بازماندگان 
واجد شرایط( 1۶ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی 
۲۰ درصد است. ضمناً ۲ درصد از نرخ های مذکور سهم 
دولت است. انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر 

مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است.

دختران مجرد مشمول بیمه زنان خانه دار می شوند

قیمت بلیت هواپیما در نوروز ۹۸ افزایش نمی یابد
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

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

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی 
تکثیر و پرورش زالوی طبی 

سـرفصـل دوره :
آشنایی با تکثیر و پرورش زالو، درآمدزایی و صادرات

 مجوزهای الزم صنعت زالو، استحصال فرآورده های آن
 خرید تضمینی محصول ، اعطای گواهینامه

 آموزش شرکت در دوره، شغلی نوین با حداقل
تلفن تمـاس : 32213272- 0۹021632273 هزینه و درآمد عالی

بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

موسسه زالوپروران شرق
 شماره ثبت: 443

با ظرفیت محدود

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 970064 محکوم علیه آقای حمیدرضا پیراینده محکوم است به پرداخت مبلغ 
6۵/449/۸۱0  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لهم آقایان محمد حسن شمس آبادی و حامد کریم پورفرد 

 و پرداخت مبلغ ۲/9۳۸/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۱- الستیک ۲۱۵/۱6 با رینگ اسپرت 
۲ حلقه مستعمل به مبلغ ۱۸00000 ریال ۲- ۲۱۵/۱۵  پاترول وانت ۱۱ حلقه مستعمل به مبلغ ۵/000/000  ریال ۳-الستیک ۳۸۵  
 دو حلقه رو کش و یک حلقه با رینگ به مبلغ 7/۲00/000  ریال 4- الستیک سایز ۱4 سواری مستعمل ۸ حلقه و یک حلقه رینگ 
به مبلغ ۱/۵00/000  ریال ۵- الستیک روکش ۳۱۵ یک حلقه و ۱6 حلقه مستعمل به مبلغ ۱/000/000  ریال 6- الستیک ۱6۵/۱۳  ده 
حلقه مستعمل به مبلغ ۱/۵00/000 ریال 7- الستیک ۲۳۵/۱6 و  ۲۳۵/۱7 دو حلقه ۱/000/000 ریال ۸- الستیک 7۵0/۱6  روکش و  
۲۲۵/۱۵ و ۲۵0/۱۵ جمعا 4/۵00/000 ریال 9- رینگ نیسان 4 عدد ۱/۵00/000 ریال ۱0- رینگ ایسوزو دو عدد ۱/۵00/000 ریال ۱۱- 
رینگ پژو دو عدد 7۵0/000 ریال ۱۲- رینگ پراید دو عدد 6۵0/000  ریال ۱۳- رینگ ۳۱۸/۲۲.۵ سه عدد 4/۵00/000 ریال. جمعا 
به مبلغ ۳۲/400/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱۳97/۱۲/۱۱ از ساعت 9 الی ۱0 صبح در دفتر 
اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. ۱0 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱0 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

پیرو آگهی چاپ شده در روزنامه چهارشنبه ۹7/11/24 شماره 42۸6 اصالحیه آن 
به شرح ذیل می باشد:

آگهی دعوت هیئت امنای مجمع عمومی عادی بنیاد فرزانگان، پیشکسوتان 
و سالمندان صاحبدل خراسان جنوبی

ثبت شده به شماره 3۸3 و شناسه ملی 14006300۹20
بدین وسیله از کلیه اعضای هیئت امنای بنیاد دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که 
ساعت ۸/۳0 صبح روز پنجشبه 97/۱۲/۲ به آدرس خانه مهر بازنشستگان )پارک آزادی( تشکیل 

می گردد،حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: ۱- گزارش هیئت مدیره ۲- گزارش بازرسی ۳- افزایش هیئت امنا

ود  
محد

  و
یژه

ش و
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

حمل بار حمـل  اثاثیـه 

 ۱00 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

سهام داران محترم بورس
سایت احراز هویت )سجام( 

مشکل ندارد
هر چه سریعتر 

مراجعه فرمایید. 
از ۷/۳0 صبح تا 9 شب 

پاسداران - بعد از 
پاسداران 5- باهنر غربی  

دفتر پیشخوان خدمات 
دولت

۳242  ۳242 - چمنی

صاحبان محترم مشاغل 
دفتر پیشخوان خدمات دولت 

امور تخصصی بیمه و مالیات 
را به صورت تخصصی

 و تضمینی انجام می دهد
از ۷/۳0 صبح تا 9 شب

پاسداران - روبروی شعبه 
تامین اجتماعی 
 ۳242  ۳242

 چمنی

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:
 0915۳618546 
09156008546

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳9760۳0۸00۱00۵۲۸7- ۱۳97/۱۱/6 هیئت  اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی پرهیزی موسویه فرزند 
گل محمد به شماره شناسنامه ۲9۸۵ صادره از مشهد و شماره ملی 0946۲۸60۸6 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱40/۸۲ 
مترمربع قسمتی از پالک ۱۳96- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت آقای قاسم میراب خیرآباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹7/11/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹7/11/27طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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افتتاح نمایشگاه رخت ایران مهر در بیرجند

صداوسیما-سومین نمایشگاه رخت ایران مهر از هنرهای خانم سمیه مودی، در بیرجند افتتاح شد.مسئول برپایی سومین نمایشگاه رخت ایران مهر گفت: این نمایشگاه هشتاد و چهارمین نمایشگاه مد و 
لباس اسالمی ایرانی در کشور است که برای فروش، عرضه و سفارش انواع مانتو، کت دامن و سایر لباس ها با طرح های کامال ایرانی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسه فرهنگی 
روستای سیدال با توجه  به داشتن جوانان و نوجوان هنری رباب بر پا شده است. وی گفت: نمایشگاه رخت ایران مهر تا دوم اسفند هر روز از ساعت 9:30 تا 13 و 16:30 تا 21 در محل نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای بازدید عموم  دایر است.

با استعداد در زمینه  ورزشی هیچ گونه امکانت ورزشی  
ندارد. حتی یک زمینی خاکی مناسب با توجه به شور و 
اشتیاق  جوانان و نوجوانان روستا در زمینه ورزشی و با 
توجه به استعداد  جوانان این روستا  که در مسابقات جام 
فجر عربخانه  به مقام دوم رسیدن  می طلبد که مسئوالن 
مربوطه این خواسته جوانان روستا که از حداقل امکانات 
ورزشی محروم هستن را مورد بررسی قرار دهند. در 
منطقه کوه باال هیچ گونه سالن ورزشی ساخته نشده و 
جوانان این منطقه از این حیث واقعا مظلوم واقع  شدند.
ارسالی به تلگرام آوا

به شهرداری،  نباشید  و خسته  ضمن عرض سالم 
پیشنهاد میدم توی مسیرهای پیاده روی پارک خطی به 
تعداد کافی سطل آشغال با فواصل نزدیک بذارن چون 
قبال کم بود وکناره های مسیر همیشه زباله ریخته بود. 

همچنین نصب صندلی برای استراحت الزم است .
915...935
ما ساکنان مهرشهر تا کی باید به دلیل آسفالت نشدن 
معابر گرد و خاک بخوریم. خدایا شهرداری و شورای 

شهر را از خواب بیدار کن. 
915...205

می خواستم بابت سرمقاله حمله حامی گله،به گله 
تشکر کنم واقعا جای اینگونه مقاالت و فرهنگسازی 
ها در روزنامه هامون خالیه ، ما انسان ها باید بپذیریم 
و بدانیم حیوانات همسایگان مون در زمین هستند و 
مثل ما حق حیات و زندگی و احترام دارند ، زمین فقط 
متعلق به ما نیست، مخصوصا در ایران که واقعا مهلک 
ترین ضربه ها رو به طبیعت و حیات وحش و حیوانات 
اطرافمون زدیم باید آگاه سازی بیشتری صورت بگیرد
ارسالی به تلگرام آوا

اعتیاد جرم نیست به تنهایی یک بیماریست یک 
برداشته  ازش  انگاری  جرم  است  اجتماعی  آسیب 
شده به نظر من بیشترین آسیب اجتماعی بیکاریه 
که فرد دچار مشکل و اختالل روانی میشه و بعد 
منجر به بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله 
روابط نامشروع برای امرار معاش، قاچاق مواد، اعتیاد، 
آنی،  دائمی و  آزاری، جنون  آزاری، همسر  کودک 
خودکشی  ،دیگر آزاری  و خود آزاری و اغتشاش در 

اجتماع و...می شود .
ارسالی به تلگرام آوا

متاسفانه نور افشانی امسال شب بیست و دوم بهمن 
ماه، علیرغم اینکه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب بود 
و مردم هم خیلی استقبال کرده بودند، خیلی کم رنگ 
و بی روح برگزار شد. مسئولین محترم یا کاری را انجام 

ندهند یا اگر انجام می دهند خوب انجام بدهند. 
915...205
آقایان محترم راهنمایی و رانندگی محل های عابرین 
پیاده رو کنار میدان دوم سجادشهر خط کشی ندارد برای 
رضای خدا کار کنید فقط جریمه جزو وظایف نیست اگر 

ترافیک می شود تماشاگر نباشید  
915...186

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

مثلث طالیی مناسب سازی محیط زندگی معلوالن:

استقالل، اعتماد به نفس و  مشارکت در جامعه است
نسرین کاری - خانه محیطی برای آسایش و آرامش انسان 
است و باید به گونه ای طراحی شود که بتواند به نیازهای اساسی 
او پاسخ دهد. نکته  قابل توجه آن است که نیازهای انسان در 
تمام طول زندگی یکسان نیست و با افزایش سن دستخوش 
دچار  جامعه  افراد  از  بخشی  این  بر  عالوه  می شود.  تغییر 
معلولیت های جسمی - حرکتی هستند که نیازهایی متفاوت با 
افراد عادی دارند، در نتیجه خانه ای که برایشان ساخته می شود 

هم باید ویژگی های خاصی داشته باشد.
 افراد معلول یا سالمند بعضا در خانه های عادی هم می توانند 
زندگی کنند، آنها مطمئنا دچار مشکالتی می شوند و نخواهند 
توانست آن طور که باید و شاید در خانه به آرامش برسند.
حال سوال اینجاست که خانه های مناسب برای افراد معلول یا 

سالمند باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 
منظور از مناسب سازی، آماده سازی محیط برای استفاده افراد کم 
توان جسمی و معلوالن است تا بتوانند مانند افراد عادی از امکانات 
محیط استفاده کنند. این موضوع در راستای رعایت تساوی حقوق 
شهروندی افراد مطرح است. مناسب سازی، محیط را آماده می 
کند برای همه افراد که بتوانند در جامعه حضور داشته باشند این 
فرد می تواند معلول نابینا، خانم باردار، سالمند یا کسی باشد که 
زانویش درد می کند. مجموعا هدف از آماده سازی محیط این 

است که این افراد در جامعه حضوری موثر یابند. 

سال گذشته 183 منزل در استان 
مناسب سازی شده است

کارشناس مسئول توانمند سازی معلوالن خراسان جنوبی در 
گفتگو با خبرنگار آوا بیان کرد: فعالیت شخص معلول در پی 
ایجاد نقص و ناتوانی در زندگی کاهش می  یابد اما از آنجا 
که این یک ویژگی شخصی نبوده، در رابطه با  مناسب  سازی 
محیط می توان تا حد زیادی به مشارکت بیشتر این قشر در 

عرصه  های اجتماعی کمک کرد.
رزاقی،  با اشاره به اینکه هدف از این کار بهبود وضع زندگی و 
استقالل افراد معلول است، ادامه داد: پس از انجام نیاز سنجی ها 
کمک به این افراد بسته به اولویت بندی ها و شدت معلولیت 

آن ها  انجام می شود.
  وی  عنوان کرد: سال گذشته 183 منزل مناسب سازی شده که 
شامل رمپ، باال بر دستگیره، سرویس بهداشتی و کاهش ارتفاع 

سینک ظرفشویی و تجهیز وسایل منزل بوده است.  

وی خاطر نشان کرد: امکانات فراهم شده  موجب اعتماد 
به نفس و عزت نفس معلول شده و او را از خانه نشینی 
مناسب  اینکه  به  اشاره  با  آورد.وی  می  جامعه  به  و  جدا 
ضایعه  بیماران  برای  بهداشتی  سرویس  و  حمام  سازی 
از دیگر فعالیت های بهزیستی استان بوده است،  نخاعی 
هشدار  تلفن  و  ناشنوا  افراد  برای  تصویری  آیفون  افزود: 
از  خانه  سازی  ایمن  و  نشکن  های  شیشه  و  دهنده 
است. بوده  زندگی  محیط  سازی  مناسب  کارهای  دیگر 

اعالم نیاز 700 نفر برای
 مناسب سازی محیط زندگی

وی با بیان اینکه در سال گذشته 700  نفر اعالم نیاز کرده 
اند که براساس اعتبار و زمانی که داشته ایم برای موسسات 
غیر دولتی مناقصه گذاشتیم، اظهار کرد: چون طی 9 ماه هیچ 
متقاضی نبود کار به تاخیر افتاد ولی در نیمه سال کار را در 
شهرهای قاین، طبس و بیرجند با همکاری موسسات مربوطه 
شروع کردیم. کارشناس مسئول توانمندسازی معلوالن با بیان 
اینکه مناسب سازی محیط خانگی اکنون روند خوبی را طی 
می کند، افزود: در سال های قبل هزینه مناسب سازی در اختیار 
خانواده مددجو قرار می گرفت ولی گاهی برای نیازها و مناسب 
سازی محیط زندگی او استفاده نمی شد ولی اکنون مستقیم از 

طرف بهزیستی این کار انجام می شود. 

فراخوان برای موسسات خصوصی برای
 مشارکت در طرح مناسب سازی منازل

معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی  هم بیان کرد: از 
سال گذشته براساس شیوه نامه اصولی بهزیستی کشور جلسات 

آموزشی برای مناسب سازی محیط زندگی معلوالن ابالغ شد.

موسسات خصوصی  برای  فراخوان  افزود:  زاده  رضا  جمیله 
برای مشارکت در طرح مناسب سازی محیط زندگی ارائه شد، 
کارگاه آموزشی گذاشته شده و افراد متقاضی مصاحبه شدند 
سپس گزینش از بین آنها انجام شد، افراد دارای چند معلولیتی 
در اولویت قرار گرفتند. وی عنوان کرد: بخشی از وابستگی 
معلوالن از آنجایی نشات می گیرد که این افراد امکان حمل و 
نقل شهری و یا جابجایی در منزل خود را ندارند این در حالیست 
که اگر این امکان محقق شود حتی ممکن است معلوالن شدید 

نیز دیگر نیازمند مراقبت نباشند.

اعتبار 220 میلیونی برای مناسب سازی
 محیط زندگی در ۹ ماهه  سال جاری

برای  میلیونی  اعتبار 400  در سال گذشته  تاکید کرد:   وی 

مناسب سازی اختصاص داده شد و در  9 ماهه امسال 220 
میلیون تومان اعتبار برای مناسب سازی محیط زندگی تعلق 
گرفته است چنانچه اعتبار افزایش یابد برای افراد معلول هزینه 
خواهد شد. وی عنوان کرد: درصد مهمی از افراد هر جامعه 
را معلوالن جسمی - حرکتی تشکیل می  دهند که به رغم 
محدود شدن توانایی  هایشان در انجام بسیاری از فعالیت ها 
نمی توان به راحتی از شایستگی و استعدادهایشان در اجتماع 
صرف نظر کرد.وی ادامه داد: اگرچه فعالیت شخص معلول در 

پی ایجاد نقص و ناتوانی در زندگی کاهش می  یابد اما از آنجا 
که این یک ویژگی شخصی نبوده، در رابطه با محیط زندگی 
با مناسب  سازی آن محیط می توان تا حد زیادی به مشارکت 
بیشتر این قشر در عرصه  های اجتماعی کمک کرد. رضازاده 
با اشاره به اینکه تالش می کنیم زندگی روزمره معلوالن را 
برای آنها تا حد امکان ایده آل کنیم، بیان کرد: امسال در برنامه 
کاری وسایلی از جمله باال بر تخت و وان بادی خریداری شد 
تا زندگی افراد معلول را تسهیل کند.وی خاطر نشان کرد: به 
عنوان مثال با وان های بادی معلوالن بزرگسالی که حمل و 
نقل آنها مشکل است به راحتی در همان اتاق شسته می شوند 
و با یک شلنگ که لوله کشی شده آب تخلیه شده و جمع می 
شود. معاون توانبخشی بهزیستی استان ضمن اشاره به لیوان 
 هایی با دستگیره خاص برای معلوالن ادامه داد: دستگیره های

باال بر  برای وسایلی که در دسترس نیستند و گیره برای 
پوشیدن کفش و جوراب برای افرادی که نمی توانند خم شوند 

از دیگر فعالیت ها در این زمینه بوده است.  

فضای زیاد و راهروی پهن برای افراد ویلچری

وی با بیان اینکه بسیاری از این افراد برای راه رفتن از وسایل 
کمکی مثل کراچ و عصا استفاده می کنند، افزود:  برای این 
افراد یک درگاه بلند مثل مانع عمل می کند افرادی که از ویلچر 
استفاده می کنند احتیاج به فضای زیاد و راهروی پهن دارند چرا 
که وجود پلکان، شیب های تند، آستانه درها مانع دسترسی و 
عبور و مرور این افراد می شود. رضازاده با اشاره به اینکه نوع و 
طراحی درها برای افراد ناتوان بسیار مهم است،  ادامه داد: دری 
که با مشکل و به سنگینی باز می شود و یا به طور اتوماتیک کار 
می کند و سریعا بسته می شود همچنین درهای گردان که قفل 
می شود برای این افراد مثل مانع عمل می کند.وی تاکید کرد: 
استفاده از وسایل تنظیم کننده ، دکمه ها ، دسته ها ، کلیدها و 
غیره بستگی به این دارد که چطور آنها طراحی و جاسازی شوند. 
وی با بیان اینکه اندازه ، فاصله از سطح ، جا و محل کلیدها از 
مواردی است که باید برای افراد ناتوان در نظر گرفته شود ، خاطر 
نشان کرد: برای مثال یک آسانسور خیلی بزرگ اگر کنترل آن 
در ارتفاع باالیی باشد ممکن است برای افراد ناتوان قابل استفاده 
نباشد. بسیاری از افراد ناتوان در استفاده از کلیدهای صاف که نیاز 
به فشار انگشتان دارد مشکل دارند در صورتی که کلیدهای جلو 

آمده به راحتی قابل فشار دادن هستند.

مناسب سازی منزل موجب مشارکت
 بیشتر معلوالن در جامعه می شود

به گفته رضا زاده، مناسب  سازی محیط زندگی برای معلوالن 
موجب مشارکت بیشتر آنان در عرصه  های اجتماعی می شود.
این مقام مسئول با اشاره به لزوم اجرای طرح مناسب سازی 
به گونه ای  باید  شهری  معابر  کرد:  اضافه  کشور،  در  معابر 
مناسب سازی شود که فرد معلول بتواند از خدمات ارائه شده 
بهره مند شود و به سهولت نیازهای اجتماعی خود را مرتفع کند.

وی اجرای مناسب سازی محیط شهری را وظیفه شهرداری و 
دیگر نهادها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: همراهی جامعه برای 

بهبود زندگی معلوالن جامعه ضروری است.
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با خاور مسقف و کارگر ماهر
 داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
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پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
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موفقیت و انرژی

قانون افزایش

هر کاری را از ته دل انجام دهید

راحت ترین راه برای تبدیل کردن هر کاری به یک 
عادت این است که اول از همه برای انجامش دلیلی 
بیابید. وقتی از ظاهر دیگران تعریف می کنید یا به 
دوستی به خاطر پیشنهاد شغلی خوبی که دریافت 
با  را  کار خود  این  تبریک می گویید،  است  کرده 

احساس ناخشنودی همراه نکنید.
اگر از چیزی تعریف می کنید اجازه دهید از ته دل 
باشد. با این کار لذت تجربه چندباره این احساس 

شما را به تکرار آن تشویق خواهد کرد.
محبت کردن به دیگران هزاران شیوه مختلف دارد 
که با کمی توجه به اطراف، آنها را بسیار ساده و 

دست یافتنی خواهید یافت.
اغلب افراد این تصور را دارند که مهربانی کردن به 

دیگران کاری پر دردسر و زحمت آفرین است. 

افراد باهوش چطور با کسانی که
 خوش شان نمی آید رفتار می کنند؟

در یک دنیای ایده آل، هر فردی که با او برخورد 
مالحظه کار،  خوش برخورد،  مهربان،  داریم 
مثبت  صفت های  بسیاری  دارای  و  سخاوتمند 
تعریف  ما  که  لطیفه هایی  آنها  است.  دیگر 
می کنیم را می فهمند و ما هم لطیفه های آنها را 
می فهمیم. در این دنیا همه ما در فضای سراسر 
هیچوقت  هیچکس  که  می کنیم  زندگی  شادی 
ناراحت، افسرده یا عصبانی نیست. ولی متاسفانه 

ما در دنیای ایده آل زندگی نمی کنیم.
مرز  تا  که  می کنند  عصبانی مان  آنقدر  بعضی ها 
دیوانگی پیش می رویم. خود ما هم این بال را سر 

افراد دیگر می آوریم.
افرادی  نمی آید  مان  خوش  ازشان  که  آنهایی 
خراب  را  مان  شخصیت  که  هستند  بی مالحظه 
می برند  سوال  زیر  را  مان  انگیزه های  می کنند، 
یا خیلی ساده از لطیفه هایی که تعریف می کنیم 
خوش شان نمی آید ولی از ما توقع دارند که از ته 

دل به لطیفه هایشان بخندیم.
شاید دل تان بخواهد بدانید که آیا ممکن است 
با کسی که مدام از دست شما عصبانی است یا 
کسی که اصاًل دل تان نمی خواهد کنار او ناهار 
بخورید، عادالنه برخورد کنید یا نه. شاید دل تان 
بخواهد بدانید که آیا باید دوست داشتن همه آدم 

ها را یاد بگیرید یا نه.
انسان  با  برخورد  برای  باهوش  افراد  راهکارهای 
ساتن  رابرت  نظر  براساس  منفی!  موج  های 
این  استنفورد(  )پروفسور علوم مدیریتی دانشگاه 
کار نه ممکن است و نه حتی ایده آل است که 
از همه کسانی تشکیل دهید که حاضرید  تیمی 

هر هفته با آنها مهمانی بدهید.

فواید
 میوه موز

موز میوه پرطرفدار و پرخاصیتی است که به گفته 
کارشناسان تغذیه از زمان برداشت تا فروش، راهی 

طوالنی را پشت سر می گذارد.
 

این میوه اغلب برای افزایش سریع انرژی بدن بین 
حال  عین  در  می شود.  مصرف  غذایی  وعده های 
پوست موز نیز فایده های بسیاری دارد. برای مثال 
می توان آن را خشک کرد و به عنوان کود پای 

گلدان های خانگی ریخت.

با رژیم غذایی پرفیبر
  خواب عمیق و راحت داشته باشید

رژیم غذایی پر فیبر به همراه دریافت کم قند و شکر و 
دیگر کربوهیدرات های ساده می تواند یک خواب عمیق 
و راحت را در پی داشته باشد. رژیم غذایی پر پروتئین با 

کاهش عالئم بی خوابی در ارتباط است و افرادی که 
در رژیم غذایی روزانه خود از غذاهایی مانند گوشت 
قرمز، گوشت ماکیان، ماهی، تخم مرغ و محصوالت 

لبنی استفاده می کنند، کمتر دچار بی خوابی می شوند.
علت این امر ممکن است مربوط به مقادیر باالی 

تریپتوفان موجود در منابع پروتئینی باشد.

آب کیوی موثر در کاهش آسیب های 
پوستی  وکاهش سرعت پیری

آنتی اکسیدان های کیوی از قبیل ویتامین ث و ویتامین 
ای، برای کاهش آسیب های پوستی ناشی از رادیکال 
های آزاد بسیار مفید است. ویتامین ث موجود در کیوی 

به تولید کالژن کمک می کند؛ با افزایش سن تولید 
کالژن کاهش یافته و خاصیت ارتجاعی پوست از 
دست می رود. مواد تحریک کننده کالژن مانند عصاره 
کیوی به محصوالت مراقبت از پوست اضافه می 
 شوند تا با استحکام بخشیدن به بافت پوست، ظواهر

 و نشانه های پیری پوست را به تعویق بیندازند.

غذاهای با سدیم باال خطر ابتال 
به سرگیجه را شعله ور می کند

یک رژیم غذایی با سدیم باال، با به هم زدن تعادل 
مایعات بدن، می تواند افزایش خطر ابتال به سرگیجه 
را شعله ور کند. این در حالی است که یک چهارم 

قاشق چای خوری نمک، حاوی ۶۰۰ میلی گرم سدیم 
است؛ یعنی بیش از یک سوم میزان نیاز روزانه یک 
فرد بزرگسال به سدیم. نمک بیش از حد، غذاهای 
شور، سبزیجات کنسرو شده و منجمد و غذاهای 
پردازش شده، چیپس های سیب زمینی،کراکر و چوب 

شور را از رژیم غذایی خود حذف کنید.

تصفیه کننده  های خون
 را بشناسید

گیاه ریحان به کبد و کلیه ها کمک می کند تا سموم 
ساخته شده را از بین ببرند. در واقع مصرف ریحان 
گوارشی  عفونت های  و  مشکالت  کننده  برطرف 

هرگونه  بردن  بین  از  برای  این،  بر  عالوه  است. 
سم مخفی از خون شناخته می شود. گیاه گزنه نیز 
حاوی آهن است و کم خونی را کاهش می دهد. گزنه 
برای تصفیه سریع خون و حذف توکسین های آن 
فوق العاده است. این گیاه ادرارآور بوده و برای تمیز 

کردن کلیه ها و کبد مؤثر عمل می کند.

شکالت تلخ به جهت فواید تقویتی برای سالمت و زیبایی پوست، همچنان در صدر فهرست مواد غذایی مفید 
قرار دارد. نتایج تحقیقاتی مشخص نموده است که شکالت تلخ می تواند سرعت صدمات ناشی از افزایش سن و 
رادیکال های آزاد را کند کنند. اطمینان از این که رژیم غذایی شما سرشار از آنتی اکسیدان هاست، کمک خواهد 

کرد تا آسیب رادیکال های آزاد، خنثی و از این رو از پوست شما محافظت می شود.
خوردن شکالت به صورت مداوم در مجموع، به زیبا تر شدن بافت و رنگ پوست تان نیز کمک خواهد کرد، 
چرا که سلول های پوست می توانند به راحتی خودشان را اصالح کنند. بر اساس نتایج تحقیقاتی در این زمینه، 
اشخاصی که به مدت ۱۲ هفته هر روز نوشیدنی شکالتی ویژه ای خوردند، پوست شان به نسبت دیگر اشخاص  

۲۵ درصد کمتر در برابر اشعه UV ملتهب شد، در عین حال رنگ پوست شان نیز بهبود پیدا می کند.

اگر جوش کف سر به خاطر گرمای زیاد باشد آلوئه ورا بهترین درمان خانگی است. آلوئه ورا دمای کف سر را 
پایین می آورد و آن را مرطوب نگه می دارد.

بوی بد سیر با شامپو زدن از بین می رود پس نگران استفاده از آن نباشید. سیر حاوی سالیسیلیک اسید است که 
در بسیاری از پمادهای درمان جوش کاربرد دارد. 4 حبه سیر له شده را با مقداری آب مخلوط کنید تا به صورت 

پوره شود. آن را به تکه ای پنبه زده، به جوش بزنید و بگذارید 3۰ دقیقه روی آن بماند.
آب گوجه فرنگی نیز حاوی سالیسیلیک اسید است. همچنین گوجه فرنگی به تنظیم ph پوست و از بین بردن 
چربی اضافه آن کمک می کند. 3 گوجه فرنگی را در مخلوط کن له کرده و با کمی آب ترکیب کنید. این محلول 

را روی پوست اسپری کرده و بگذارید 3۰ دقیقه بماند.

درمان جوشآیا خوردن شکالت هم برای پوست مفید است؟

قبل از آنکه پیغام تان را برای طرف مقابل ارسال کنید، یک بار 
دیگر آن را بخوانید. آیا طرف مقابل تان متنی که می خواهید 

ارسال کنید را به درستی دریافت می کند؟ 
اگر می خواهید در مورد موضوع مهمی صحبت کنید، یک 
پیغام به طرف مقابل تان بدهید و قرار مالقات بگذارید. حتی 
می توانید چکیده ای از آنچه می خواهید در مورد آن صحبت 
کنید را در متن تان بنویسید تا او نیز آمادگی الزم را برای 
صحبت کردن داشته باشد، اما از بیان جزییات بپرهیزید. اگر 
متاهل هستید، شانس با شماست زیرا هنگام دعوا می توانید 
حضوری با شریک زندگی تان صحبت کنید اما اگر از او دور 

هستید، بهتر است که از دعوا کردن در پیام ها خودداری کنید. 
از این جهت که طرف مقابل نمی تواند زبان بدن یا لحن شما 
را از پشت پیامک ها درک کند، بنابراین احتمال سوءتفاهم زیاد 
است و رابطه تان نه تنها بهتر نشده که بدتر هم می شود. پس 
اگر شریک زندگی تان با پیام های پی در پی شروع به دعوا 
با شما کرد، بهتر است به او بگویید که ترجیح تان گفتگوی 

رو در رو است.
از آنجا که امروزه زندگی ما وابسته به تکنولوژی است، سخت 
است که برخی حرف های خود را در پیام هایمان فیلتر کنیم، 
اما از خودتان بپرسید که چقدر امنیت اطالعاتی که رد و بدل 

می کنید، برایتان مهم است؟ از آنجا که پیغام ها به راحتی 
می توانند برای دیگران ارسال شوند، یا در صورت گم شدن 
گوشی، دست شخص دیگری بیافتند، بهتر است که از ارسال 

اطالعات شخصی تان خودداری کنید.
نوشتن »معذرت می خواهم« ساده اما گفتن آن سخت است. 
شاید برای شما هم راحت تر باشد که احساس تاسف و پشیمانی 
خود را در پیغامی بنویسید و آن را ارسال کنید اما آیا می دانید 
ندارد؟  نوشتن وجود  تاثیری که در کالم حضوری است، در 
بنابراین اگر می خواهید عذرخواهی تان تاثیری روی طرف 

مقابل داشته باشد، آن را حضوری بیان کنید.

گفتن این جمالت در پیامک، ممنوع!

آیه روز

بگو من بشری چون شمایم جز اینکه به من وحی می  شود که خدای شما خدایی یگانه است پس 
مستقیما به سوی او بشتابید و از او آمرزش بخواهید و وای بر مشرکان. )سوره فصلت/ آیه ۶(

سخن روز

قدردانی ات را می کنم ای خدا، نمازم کم و بیش خوانده شده اما بال بر سرم نیامده،  نعمتت را کفران 
کردم اما مصیبتی ندیدم. ناراحتت کردم اما بازم می بخشی مرا.
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ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
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10سال ضمانت

شعبه دیگری ندارد         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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

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

09155614521- زارع

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.  09158254172

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

حمـل و نقل بار 
و هرگونه کاالی صنعتی
از جمله کاشی، سرامیک ، چوب، 
ضایعات و ... به تمام نقاط کشور

 با کامیون  تک 
ده چرخ ، تریلی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

سیم کشی ساختمان
 )با قیمت مناسب متری 6۰/۰۰۰ ریال(

نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
  ۰9159598392 - رمضانی

قسطـی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

رنگ آمیـزی کنـاف 
و سـاختمـان

 09155610111 - رحیمی

شرایـط : 
حداقل 2سال تجربه فروش یا بازاریابی 

ترجیحا مرتبط
مسئولیت پذیر و متعهد به کار

مسلط به تکنیک های فروش و بازاریابی
روابط عمومی قوی و لحــن صحبت مناسـب

دارای روحیه کار تیمی و شرایط مطلوب اخالقی
برنامه ریزی، کنترل و نظارت و آموزش

 تیم فروش
تدوین برنامه های عملیاتی دستیبابی به اهداف 

و برنامه ها
تایم کاری: 8 الی 14 و 17 الی 20 

 حقوق: 800/000 الی 1/400/000 تومان
بازه سنی: 18 تا 28 سال   

تماس: 09105470072
همچنین در سمت های کاربر کامپیوتر، طراح و مترجم 
به عمل می آید. از متقاضیان مجرب دعوت   نیز 

یک شرکت کامپیوتری  
به تعدادی کارشناس فروش 

با حقوق و مزایای عالی نیازمنداست:

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156705323- عبدالهی

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتاح شد 
کلیه اجناس فقط و فقط 5۰۰۰ تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10
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جهاد دانشگاهی در انتظار یاری خیران است افزایش تسهیالت جبران خسارت سیل درمیان

سامانه بارشی جدید در استان

غالمی- کارشناس هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید از عصرجمعه وارد استان شده و احتمال وقوع روان آب و آبگرفتگی معابر وجود دارد.نخعی افزود: از امروز تا فردا 
با نفوذ و استقرار امواج ناپایدار جوی در منطقه وزش تندباد، بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. وی ادامه داد: میزان بارش در نواحی مرکزی و به 
ویژه در شهرستان  های نیمه شمالی استان از جمله سرایان، بشرویه، فردوس، بیرجند، خوسف، قاین، زیرکوه و تا حدودی طبس از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وعده رئیس دیوان محاسبات کشور برای بازگشت 13 میلیارد بلوکه شده در خزانه

خراسان جنوبی ، از پاک ترین استان هاست

 مدیر جهاد کشاورزی درمیان خبر داد:  برای مشارکت در تحولی بزرگ

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: سال گذشته 
یک میلیارد تومان تسهیالت برای جبران خسارت ناشی از 
سیل و حوادث غیرمترقبه به شهرستان اختصاص یافت که 

امسال این رقم 9 برابر افزایش داشته است. 
امسال  افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  احمدی  ضیائیان 
برای جبران خسارت سیل  90 میلیارد ریال تسهیالت 
و حوادث غیرمترقبه بخش کشاورزی به این شهرستان 
تسهیالت  میزان  این  داد:  ادامه  یافت.وی  اختصاص 
بر  دیده شهرستان  کشاورز خسارت  و 592  یکهزار  به 
اثر سیل، تگرگ و سرمازدگی پرداخت می شود. مدیر 

جهاد کشاورزی درمیان گفت: به ازای هر هکتار اراضی 
کشاورزی، سه میلیون تومان تسهیالت با کارمزد پنج 

درصد و بازپرداخت 6 سال پرداخت می شود.
مدیر جهاد کشاورزی درمیان عنوان کرد: سال جاری هزار 
و 539 هکتار از اراضی و باغات شهرستان )میانگین 30 

درصد( بر اثر سیل خسارت دیده اند. 
ضیائیان احمدی افزود: بر اثر بارش باران و وقوع سیل هفته 
گذشته نیز خسارت هایی به بخش کشاورزی شهرستان 
وارد شد که کارشناسان جهاد کشاورزی در حال برآورد 

میزان خسارت هستند.

غالمی- اولین دهکده گیاهان دارویی که به همت همکاران 
و متخصصین توانمند جهاد دانشگاهی استان و حمایت 
دفتر  جهادکشاورزی،  ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
مرکزی جهاد دانشگاهی، فرمانداری خوسف و فرمانداری 
بیرجند با هدف ایجاد اشتغال مستقیم برای 100 نفر و 
اشتغال غیر مستقیم برای 250 نفر و با تمرکز بر محصوالت 
راهبردی و فوق استراتژیک استان و ایجاد ارزش افزوده 
حداکثری از طریق بهینه سازی تولید، انجام پژوهش های 
مرتبط و تولید فرآورده های فراسودمند طراحی و از ابتدای 
سال 95 آغاز شده است، برای تکمیل و تحقق نهایی تا 

پایان سال 1399، نیازمند حمایت جدی خیران گرامی استان 
مساعدت  با  متناسب  دارد  آمادگی  است.جهاددانشگاهی 
خیران، بخش های مختلف دهکده گیاهان دارویی را به 

پاس خدمات این بزرگواران نام گذاری کند.

ورزشی

خبر ویژه

امروز گوشت گرم با قیمت 43 و 
44 هزار تومان توزیع می شود

محمودآبادی- صبح امروز در 10 مرکز عرضه مستقیم 
گوشت قرمز بیرجند گوشت گرم با قیمت 43 و 44 
هزارتومان به فروش می رسد.مدیر توسعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی دراین باره به آوا 
گفت: 4 تن و 300 کیلوگرم گوشت گرم استرالیایی وارد 
استان شد که قرار است صبح امروز در 10 مرکز فروش 
بیرجند عرضه شود.مهندس بیجاری افزود: هر الشه 
گوسفند دارای وزن 18 تا 20 کیلوگرم است که به چهار 
قسمت تقسیم می شود. وی ادامه داد: قطعه مشتمل 
بر کل ران و مقداری از راسته و دنده ها هر کیلو 44 
هزار تومان است. بیجاری قیمت قطعه مشتمل بر کل 
سردست،گردن و مقداری از راسته و دنده ها را هر کیلو 
گرم 43 هزار تومان عنوان کرد. مدیر توسعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
 این سری توزیع فقط در شهرستان بیرجند خواهد بود ،
افزود: چون می خواهیم سایر فروشنده های شهر از 
مزایای فروش این گوشت بهره مند شوند 10 مرکز 
جدید انتخاب شده است. روزنامه آوا  برای رفاه حال 
شهروندان این 10 مرکز را به شرح زیر اعالم می کند: 

1.بازار روز پاسداران )آقای خزیمه(
2.خیابان توحید روبروی پارک گنجی)صباغ پور(

3.خیابان شهید آوینی نبش صدف)لطفی(
4.بین کارگران 6 و 8 )تخمگرزاده(

5.مهر شهر خیابان حافظ شرقی) وحدتی(
6. خیابان شهید منتظری نبش منتظری 12 )چوبدار(

7. خیابان حکیم نزاری نبش حکیم نزاری 8 و 10 )نباتی(
8. خیابان نیرو هوایی بین نیروهوایی 20 و 22 نبش 

بیست متری نرجس غربی)جعفری(
9. مهرشهرنبش ابن سینا)دالکه(

10. مهرشهر خیابان ولی عصر)عج( نبش عمار 29
شهروندان می توانند با ارائه کارت ملی از این مراکز 
گوشت تنظیم بازار را خریداری کنند. )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

“خطبه های آدینه”

مردم از وضع نابسامان اقتصادی گالیه دارند
امام جمعه موقت بیرجند گفت: مردم از وضع نابسامان 
اقتصادی گالیه دارند ولی بین بی تدبیری برخی از 
مسئوالن و آرمان های انقالب تفاوت قائل هستند.

حجت االسالم نصیرایی در خطبه های نماز جمعه 
بیرجند با اشاره به حماسه راهپیمایی 22 بهمن افزود: 
این حضور حماسی پیام های متعددی برای دوستان و 
دشمنان داشت که مهمترین آن پیام قدرت، عظمت و 

اتحاد ملت ایران بود.
انتقام خون شهدای مدافع

 امنیت کشور را خواهیم گرفت
سربازی- امام جمعه موقت فردوس در خطبه های 
نماز جمعه اظهارکرد:  دشمنان نظام، شیرینی و حالوت 
حضور گسترده مردم را در راهپیمایی 22 بهمن برنتابیدند 
لذا با عملیات تروریستی  27 نفر از پاسداران را به شهادت 
و جمعی را مجروح کردند. حجت االسالم کامجو تاکید 
کرد: دشمنان این ملت باید بدانند که اراده آهنین ملت 
ایران با این اقدامات شوم، مستحکم تر می شود و 
جمهوری اسالمی درموقع مناسب انتقام خون این شهدا 

را از آنان وسردمداران شان  خواهد گرفت.

تیم هندبال سپاهان اصفهان فاتح مسابقات 
هندبال نونهاالن جنوب کشور شد

سربازی-تیم هندبال نونهاالن فوالد مبارکه سپاهان 
جنوب  نونهاالن  هندبال  مسابقات  فاتح  اصفهان 
مسابقات  این  آوا،  خبرنگار  گزارش  به  شد.  کشور 
به مدت سه روز در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور 
فردوس برگزارشد.در دیدار پایانی این مسابقات  تیم 
هیئت هندبال فردوس به عنوان نماینده خراسان 
جنوبی و سپاهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند 
که تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با در اختیار 
داشتن بازیکنانی بلند قامت توانست با نتیجه 24 
بر 15 تیم هندبال فردوس را شکست داده و جام 
قهرمانی را باالی سر ببرد. همچنین در دیدار رده 
بندی تیم هندبال خمینی شهر با برتری مقابل تیم 
کهگیلویه و بویر احمد مقام سوم این مسابقات را به 
دست آورد. در این دوره از مسابقات هشت تیم: خمینی 
شهر، کهگیلویه و بویر احمد، فردوس، فوالد مبارکه 
سپاهان اصفهان، بندر کنگان، چهار محال و بختیاری، 

شهرکرد و زارچ یزد شرکت داشتند.

اعزام تیم هندبال زغال سنگ طبس 
به مرحله نهایی لیگ دسته اول  کشور

تیم هندبال زغال سنگ طبس به مرحله نهایی لیگ 
دسته اول باشگاه  های کشور اعزام شد. این مسابقات، 
روز گذشته به میزبانی استان یزد آغاز شد.تیم های اول 
و دوم این مسابقات، مجوز حضور در مسابقات لیگ 

برتر سال آینده را کسب خواهند کرد.

افتتاح نخستین سالن  شبیه ساز
 تیراندازی در بیرجند

نخستین سالن شبیه ساز تیراندازی در بیرجند افتتاح 
شد. این سالن برای ارتقای سطح تیراندازی کارکنان و 
یگان های بسیج و خانواده آنان ، کاهش هزینه سالن 
های ورزشی تیراندازی و جلوگیری از خطرات احتمالی 
در میدان تیر جنگی ، از سوی بسیج سپاه پاسداران راه 
اندازی شده است. عالقه مندان به این رشته می توانند 
به سالن ورزشی تیراندازی در کانون فرهنگی ورزشی 

بسیج بیرجند مراجعه کنند.

شرکت هزار و 700 نفر در پیاده روی 
خانوادگی  بیرجند

بیش از هزار و 700 نفر در پیاده روی خانوادگی شمال 
شهر بیرجند شرکت کردند. این پیاده روی به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در روستای 
شکراب شهرستان بیرجند برگزار شد.در این پیاده روی 
هزار و 700 نفر مسیر 4 کیلومتری ورودی روستا تا 

مسجد شکراب را پیمودند.

درمان  افسردگی ماژور با کتامین

صداوسیما-برای اولین بار در خراسان جنوبی درمان 
افسردگی ماژور یا افسردگی مقاوم به درمان با داروی 
و  روان  و  اعصاب  گرفت.متخصص  انجام  کتامین، 
سرپرست بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند گفت: یک 
بیمار مبتال به افسردگی مقاوم به درمان که با سایر 
کتامین  داروی  تزریق  با  بود  نشده  روش ها درمان 
واکنش نشان داد. اسماعیلی با بیان اینکه این بیمار، از 
چند سال قبل افسردگی ماژور داشته و علیرغم مصرف 
تقریبا تمامی داروها و پروتکل های درمانی، بهبودی 
نداشته است، افزود: بعد از این که فرد در نوبت بستری 
و درمان با داروی کتامین قرار گرفت بنا به گفته خودش 
بعد از سال ها توانست با دوستان خود در فضایی با نشاط 
گفتگو کند. وی با بیان اینکه کتامین دارویی بیهوشی 
است که به علت تاثیرش در سیستم نوروترانسمیتری 
گلوتامات در مغز، اثرات ضد افسردگی آن اخیرا مورد 
توجه قرار گرفته است، گفت: اثر بخشی ضد افسردگی 
آن بسیار سریع بوده و پس از دو ساعت از تزریق آثار 
ضد افسردگی آن ظاهر و بیمار از درد و رنج افسردگی 
و نا امیدي رهایي مي یابد.وی با بیان اینکه درمان با 
کتامین بر روی افرادی با افسردگی ماژور انجام می شود، 
افزود: این افراد در صورت واکنش نشان دادن در اولین 
تزریق، با ادامه درمان در 6 جلسه بهبودی پیدا می کنند.

جشنواره ملی مجسمه های نمکی
 تاالب »کجی« نمکزار برگزار می شود

تسنیم-معاون امور هنری و سینمایی ارشاد خراسان 
مجسمه های  ملی  جشنواره  دومین  گفت:  جنوبی 
جنوبی  خراسان  نمکزار  »کجی«  تاالب  نمکی 
فروردین سال آینده برگزار می شود. سید علی زمزم 
در نشست بررسی آثار رسیده به این جشنواره اظهار 
کرد: این جشنواره پس از یک وقفه یک ساله که به 
دلیل خشکسالی و خشک شدن تاالب برگزار نشد 
خوشبختانه با بارش های اخیر در نهبندان و آبگیری 

تاالب، این رخداد فرهنگی برگزار  می شود. 

»رسولی مقدم« فرماندار سرایان شد

»ابراهیم  کشور  وزیر  از سوی  فارس-طی حکمی 
رسولی مقدم« به عنوان فرماندار جدید سرایان منصوب 
»ابراهیم  کشور،  وزیر  سوی  از  حکمی  طی  شد. 
رسولی مقدم« که پیش از این به عنوان سرپرست 
و معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری سرایان فعالیت 
می کرد به عنوان فرماندار این شهرستان منصوب شد.

104 وقف جدید   ثبت شد

 ایرنا -معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 104 
وقف جدید در استان ثبت شد که تا پایان سال طبق 
برنامه باید به 136 مورد برسد. مختاری اظهار کرد:این 
وقف ها بیشتر با نیت های قرآنی، عزاداری، دارو و 
درمان، ترویج فرهنگ شهادت و امور اجتماعی بوده 
است. وی افزود: این موقوفه ها شامل آب و اراضی، 
ملک مسکونی و تجاری و سهام شرکت ها است 
اند. مختاری  نیت خیر خود وقف کرده  با  افراد  که 
تاکید کرد: تا پایان سال طبق برنامه پیش بینی شده 
باید تعداد وقف های جدید به 136 مورد برسد که تا 
حدودی به این برنامه نزدیک شده ایم. وی گفت: 
 شهرستان سربیشه با 25 موقوفه بیشترین سهم را از 

وقف های جدید امسال داشته است. 

برگشت عواید مرز

حسینی- رئیس دیوان محاسبات کشور به 18 
میلیاردی که از بازارچه ماهیرود به خزانه رفته و 
فقط 5 میلیارد آن برگشت به استان داشته اشاره 
کرد و گفت: قول بررسی این موضوع و بازگشت 
کامل را می دهم. صبح پنجشنبه گذشته شورای 
اداری استان با حضور رئیس دیوان محاسبات 
کشور برگزار شد. “عادل آذر” با بیان این که 
دیوان محاسبات پول و اعتبار در اختیارش نیست 
که به استانی بدهد ، اضافه کرد: اما می توان ساز 
وکارهایی را برای کمک به استان ایجاد کنیم. 
وی با اشاره به این که دیوان محاسبات پاسدار 
بیت المال است و بر دستگاه هایی که به نحوی 
از بودجه کشور استفاده می کنند، نظارت دارد، 
ادامه داد:  راهبرد ما نیز انجام نظارت پیشگیرانه، 
هدایت گرانه و مقتدرانه است ، زیرا بخش اعظم 
شما  که  است  انسانی  نیروی  کشور  سرمایه 
مدیران در بروز و ظهور آن نقش موثری دارید. 
رئیس دیوان محاسبات کشور به آموزش مدیران 
در حوزه اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: در 
این راستا طرح بینا در خراسان جنوبی اجرا  و به 
کسانی که بودجه در اختیارشان است، آموزش 

حقوق مالی ارائه می شود.
آذر، با بیان اینکه در نتیجه پرونده های تشکیل 
 شده طی 15 سال گذشته برای مدیران می توان

گفت بیش از 97 درصد مدیران پاکدست و امین 
بیت المال بودند، خاطرنشان کرد: اغلب پرونده ها 
نشان داد که برداشت از قانون اشتباه بوده است 
و باید تالش شود پیچیدگی های قانون تسهیل 
شود. وی با تاکید بر این که تمام سرمایه دانش 
ما در اختیار مدیران برای آموزش قرار می گیرد، 
تصریح کرد: البته پس از آموزش نباید از مدیر 
هیچ تعهدی گرفته شود زیرا در برخی موارد مدیر 
تصمیم می گیرد اعتبار را در جای دیگری که به 

صالح و صرفه منطقه است استفاده کند.

گزارشات واصله از استان درباره
 شبکه و پیوندسازی برای مزایده ها

رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین توصیه 
کرد: دستگاه هایی که حساب در بانک های غیر 
دولتی دارند باید هرچه زودتر نسبت به انتقال حساب 
در بانک های دولتی اقدام کنند، همچنین معامالت 
خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( انجام دهید. به گفته وی سامانه )سادا( نیز 

برای شناسایی اموال دولتی راه اندازی شده که 
خراسان جنوبی با 90 درصد ثبت جز استان های 
پیشگام است، با این حال به دنبال اموال بدون سند 
و شناسنامه باشید تا آن ها نیز شناسایی شوند.

آذر، با اشاره به این که در این استان گزارشاتی 
درباره مزایده ها که با شبکه و پیوندهایی انجام 
می گیرد، به ما داده می شود، تصریح کرد: این 
موضوع نیاز به ارزیابی داشته و حتما کنترل داخلی  
بگذارید.وی در ادامه به 18 میلیاردی که از بازارچه 
ماهیرود به خزانه رفته و فقط 5 میلیارد آن برگشت 
به استان داشته اشاره کرد و گفت: قول بررسی این 
موضوع و بازگشت کامل را می دهم. رئیس دیوان 

محاسبات همچنین با تاکید بر این که به من به 
عنوان یارکمکی نگاه کنید و هر جا نیاز به مذاکره، 
 چانه زنی، جلسه با وزیران یا بانک ها و ... بود 
می توانم به عنوان دستگاه نظارتی و با امکاناتی 
که در چارچوب قانون دارم کمک کنم، اضافه کرد: 
کارگروهی راه اندازی کرده و مشکالت استان را 
احصاء شده اعالم کنید تا طی گزارشی به دفتر 
مقام معظم رهبری ارسال کنم. وی همچنین با 
تاکید بر این که خوشبختانه در استان هیچ مشکل 
جدی به لحاظ تخلفات نداریم ، بیان کرد: خراسان 
جنوبی طبق ارزیابی به نسبت بودجه ای که دارد از 

پاک ترین استان ها  است.

اقدامات برای احداث جاده های ترانزیتی  
در خراسان جنوبی کند پیش می رود

استاندار نیز در این جلسه به وجود ظرفیت های 
متعدد استان در بخش های گوناگون کشاورزی، 
گردشگری، صادرات از طریق مرز افغانستان و 
معادن اشاره کرد و یادآور شد: خراسان جنوبی 
با 6 استان همسایه است و در 2 کریدور اصلی 

قرار گرفته است ، برای زیرساخت ها و جاده های 
ترانزیتی نیز کارهایی انجام شده ولی متاسفانه این 
اقدامات متمرکز به دو استان سیستان و بلوچستان 
و خراسان رضوی است و در استان ما کند پیش 
می رود.معتمدیان با بیان اینکه راه آهن نیز همین 
گونه است، اضافه کرد: جزو معدود استان هایی 
هستیم که یک متر آزاد راه هم در آن احداث 
نشده است. وی در ادامه با انتقاد از این که خراسان 
جنوبی را محروم می نامند، در حالی که از مواهب 
و ثروت های طبیعی بسیاری برخوردار است، بیان 
کرد: رتبه چهارم تعداد معادن در کشور را داریم و 
دارای 160 نوع ماده معدنی هستیم اما نبود صنایع 

فرآوری مواد معدنی و خام فروشی مشکالتی را 
برای اشتغال این حوزه ایجاد کرده است.

به گفته وی،  نبود زیرساخت های اولیه همچون 
آب، برق، گاز و راه موجب شده سرمایه گذاران 
رغبتی برای سرمایه گذاری در معادن نداشته 
باشند. استاندار در ادامه به مغفول ماندن حوزه 
توریست خارجی و سرمایه گذاری خارجی اشاره 
کرد و افزود: این موضوع موجب شده کمتر از 
داشته   این بخش  از  درآمد  میلیون دالر   100
باشیم. معتمدیان از کوتاهی ها در تدوین سند 
جامع آب استان نیز گالیه کرد و گفت: اکنون با 
تدابیر انجام شده به دنبال تدوین سند جامع آب 
برای استان هستیم.استاندار در پایان به مدیران 
دستگاه های اجرایی توصیه کرد که پایبند به 
اجرای قوانین و مقررات باشند و یکی از انتظارات 
این است که بین دستگاه های اجرایی و نظارتی 

اعتمادسازی انجام گیرد.

رشد 29 درصدی واریزی  به خزانه استان
ارائه  با  هم  استان  محاسبات  دیوان  مدیرکل 

و  پرداخت  جاری  سال  در  عملکردی  گزارش 
عنوان کرد: تمام درآمدهای پیش بینی شده در 
قانون بودجه برای استان 288 میلیارد تومان است 

و ما 485 میلیارد تومان پرداخت کرده ایم. 
فتح آبادی با اشاره به این که این میزان 29 
صدم درصد درآمدهای کشور است، خاطرنشان 
کرد: این در حالی است که هزینه هایی که در 
هزینه  درصد همه  انجام می شود، 2  استان 
های کشور است. وی به 57 درصد اعتبارات 
هزینه ای و عمرانی استان از محل درآمدهای 
عمومی کشور اشاره و بیان کرد: از نظر درآمد 
خراسان جنوبی رتبه 29 را در مقایسه با کل 

استان  دیوان محاسبات  دارد.مدیر کل  کشور 
خاطرنشان کرد: از نظر تعداد موارد عدم رعایت 
رشد زیادی نداشته ایم اما اقدامات پیشگیرانه در 
سال گذشته 69 مورد بوده است که امسال به 

209 مورد رسیده است. 
بیان  با  استان  محاسبات  دیوان  مدیرکل 
به حساب  تومان  میلیون  از 530  بیش  اینکه 
دستگاه های اجرایی نزد خزانه واریز شده است، 
تصریح کرد: در مجموع 9 ماهه امسال 106 
میلیارد تومان اعم از واریزی به خزانه و اقدامات 
دیگر داشته ایم که این رقم 29 درصد نسبت به 
سال گذشته رشد داشته است. وی با اشاره به 
این که 40 درصد از واریزی ها و درآمد استان 
مربوط به وصول مالیات است، افزود: در ارتباط با 
طرح های عمرانی نیز همه صورت وضعیت های 

پیمانکاران مورد بررسی قرار می گیرد.

با بودجه های قطره چکانی، 
شاهراه حیات استان احیا نمی شود

نهبندان و سربیشه در مجلس  نماینده مردم 

این که خراسان  بیان  با  نیز  اسالمی  شورای 
جنوبی با وسعتی که دارد دچار عقب ماندگی 
خشکسالی  کرد:  عنوان   ، است  تاریخی 
وابسته  که  استان  اقتصاد  شده  موجب  شدید 
و  گیرد  قرار  تاثیر  تحت  بوده  کشاورزی  به 
تا 35 درصد مردم  تحت حمایت  حدود 30 
به  بگیرند.افضلی،  قرار  حمایتی  سازمان های 
مشکالت زیرساختی استان اشاره کرد و افزود: 
دو بانده شدن راه ها در مقایسه با سایر استان 
ها به کندی پیش می رود، از طرفی راه آهن 
که از شاخص های اصلی توسعه است را نیز 
نداریم، با این وضع چگونه سرمایه گذار را برای 

سرمایه گذاری در استان ترغیب کنیم؟
تانکر  با  استان  در  که  روستایی   400 از  وی 
با  داد:  ادامه  و  گفت  سخن  می شود  آبرسانی 
تخصیص  آبرسانی  برای  که  اعتباراتی  وجود 
آن  با  تا  می کشد  دهند، 20 سال طول  می 
آب شرب روستاهای حوزه انتخابیه بنده تامین 
شود. نماینده مردم نهبندان و سربیشه به آثار 
کاهش جمعیتی مشهود نهبندان از سال 95 تا 
97 اشاره کرد و یادآور شد: از یکی از روستاهای 
این منطقه حدود 100 جوان برای کسب شغل 
به یزد رفتند. افضلی با بیان این پرسش که آیا 
نباید برای شاهراه حیاتی این استان یعنی قنات 
ها بودجه آب ویژه ای تخصیص یابد، خاطرنشان 
کرد: قنات ها با این بودجه قطره چکانی احیا 
و بازسازی نمی شود و از طرفی مردم به دنبال 
هم  خوب  و  هستند  آبخیزداری  سازه  احداث 
عمل کردند.وی با انتقاد از قوانین سخت گیرانه 
در استان عنوان کرد: اگر قرار است انحرافی از 
قانون به نفع مردم رخ دهد دیگر انحراف نیست 

بلکه جای پیشرفت دارد.

استاندار از نمایشگاه تعاونی ها بازدید کرد
گروه خبر- معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، 
ناصری فرماندار بیرجند به همراه رکنی مدیرکل 
جنوبی،  خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
پنجشنبه شب از نمایشگاه دستاوردهای بخش 
تعاون استان در محل دائمی نمایشگاه های بین 
المللی بیرجند بازدید کردند. معتمدیان طی این 
بازدید به تک تک غرفه های چهارمین نمایشگاه 
توانمندی تعاون سر زد و با مدیران تعاونی های 

حاضر در این نمایشگاه هم صحبت شد و پای 
بیان  به  داران  غرفه  و  نشست  آنان  دل  درد 

مشکالت خود پرداختند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این 
بازدید گفت: نمایشگاه دستاوردهای بخش تعاون 
استان در 150 غرفه برپا شده که از این تعداد 17 
غرفه کشاورزی، پنج غرفه صنعت، سه غرفه 
فرش، 48 غرفه صنایع دستی، سه غرفه معدن و 

مابقی مربوط به اتحادیه ها است.رکنی عنوان کرد: 
850 تعاونی در خراسان جنوبی وجود دارد که این 
تعاونی های در نمایشگاه استانی، منطقه ای و بین 
المللی محصوالت خود را به فروش می رسانند.
فقدان  فروش،  و  بازاریابی  نبود  بازدید  این  در 
نمایشگاه دائمی فروش محصوالت صنایع دستی 
در استان و نداشتن سرمایه در گردش از مشکالت 

تعاونی های خراسان جنوبی مطرح شد. 

اجرای پروژه انتقال آب خراسان جنوبی توسط وزارت نیرو
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد:

و  سیستان  به  آب  انتقال  پروژه  نیرو  وزارت 
بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، 
 را بر عهده می گیرد. به گزارش  صدا و سیما  ،

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: 
نهایی  در صورت  که  کرد  اعالم  نیرو  وزارت 
شدن پروژه انتقال آب به سیستان و بلوچستان، 

خراسان جنوبی و خراسان رضوی، خود اجرای 
آن را بر عهده می گیرد.

با  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
با  عمران  کمیسیون  ویژه  نشست  به  اشاره 
حضور خامسی معاون وزیر نیرو و استانداران 
وزیر  معاون  نشست  این  در  گفت:  مربوطه، 

نیرو اعالم کرد موضوع انتقال آب به استان 
های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و 
با  خراسان رضوی تفکیک شده و به زودی 
حضور مسئوالن و نمایندگان این استان ها 
ها  استان  آبی  نیاز  و  بررسی  نیرو  وزارت  در 
مشخص می شود و پس از آن محل تأمین 

آب تعیین خواهد شد.
موسوی بیوکی، با بیان اینکه تا پیش از این 
اجرای  مسئولیت  خصوصی  بخش  بود  قرار 
پروژه های انتقال آب را بر عهده بگیرد، افزود: 
در این نشست وزارت نیرو پذیرفت، خود برای 

اجرای این پروژه اقدام کند.

ری
 اکب

س :
عک

*با پیگیری های انجام شده و مصوبات سفر استاندار به 
طبس، خودرو امداد و نجات شهرستان که برای ایستگاه 
مسجد شکر اختصاص یافته به شهرستان منتقل گردید.
و  تروریستی سیستان  حادثه  مناسبت  به  *استاندار 

بلوچستان پیام تسلیت صادر کرد.
* پیکر جانباز 25 درصد دفاع مقدس، حاج شیخ علی 
خسروی ، روز پنجشنبه با حضور مردم خضری دشت 

بیاض تشییع و به خاک سپرده شد.
*گرگ ها به یک دامداری در روستای نوقاب حاجی 
آباد قاین حمله کردند. در این حادثه 7 راس گوسفند 
تلف و10 میلیون تومان به دامدار خسارت وارد شد. 

*سرپرست امور منابع آب قاینات و زیرکوه گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون 31 حلقه چاه غیرمجاز در 

این شهرستان ها شناسایی و پلمپ شده است.
از  بیرجند  شهرداری  اطالعات  آوری  فن  *مدیر 
به همشهریان در سامانه خدمات  ارائه 91 خدمت 

الکترونیکی ساختار خبر داد.
*مسؤول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان سرایان از ثبت منبر چوبی مسجد جامع 
شهر سرایان در فهرست میراث منقول کشور خبر داد.
*رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان خوسف گفت: 
سه تیم امدادی در پایگاه های امدادی خوسف، دو 
تیم 6 نفره در مرکز شهرستان، یک تیم در بخش 
ماژان و یک تیم موتور سوار در آماده باش کامل برای 

امدادرسانی به مردم هستند.

اخبار کوتاه استان
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چه برنامه ای برای جوان گرایی 
)نه ژن خوب گرایی( داریم؟

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در مورد  میدان دادن به جوانان با بیان اینکه 
موضوع مذکور با قانون هم حل نشد، اظهار کرد: چه 

برنامه ای برای جوان گرایی )نه ژن خوب گرایی( داریم؟
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تاکنون 
به 300 مدیر جوان میدان داده است و نتیجه هم گرفته 

است؛ راهبرد را عملی کنیم تا پیشرفت را ببینیم.

مسئوالن باید خود را به نصاب 
یک مدیر جهادی برسانند

حجت االسالم علی اکبری با تأکید بر اینکه بیانیه رهبری 
برای مسئوالن و مدیران پیام زیادی دارد، اظهار کرد: 
باید مدیران شرایط را برای حضور نسل جوان و انقالبی 
فراهم کنند و باید خود را به نصاب یک مدیر جهادی، 
ساده زیست، فسادستیز و عدالتخواه برسانند.امام جمعه 
موقت تهران تصریح کرد: مقامات و مسئوالن باید 
خطوط اصلی این نقشه پرافتخار را در سیاستگذاری ها 

و قانونگذاری های خود مورد توجه قرار دهند.

پیامک های تهدیدآمیز،
 صدای عارف را درآورد

عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: »صحیح 
نیست در یک جامعه اسالمی پیامک های غیراخالقی 
که با هیچ معیاری سازگار نیست به نمایندگان مجلس 
تشخیص  مجمع  نمایندگان  شود.  ارسال  مجمع  و 
مصلحت تحت تأثیر این جوسازی ها قرار نمی گیرند 
و آنچه وظیفه شرعی و ملی آنهاست را در خصوص 

الیحه پالرمو انجام می دهند.«

توصیه ظریف به غرب و آمریکا

وزیر خارجه گفت: اگر غرب و آمریکا هر چه سریعتر 
اشتباهات ۴0 سال اخیر خود را درک کنند، زندگی را 
برای خودشان و منطقه ما راحت تر می کنند.محمدجواد 
ظریف در بدو  ورود به مونیخ گفت: در اینجا از سیاست 
های جمهوری اسالمی ایران و واقعیت های منطقه 
این  باعث شده  واقعیاتی که  صحبت خواهیم کرد. 
کشورها با سیاست های غلط به نتیجه ای برسند 
و ایران با انتخاب های درست به نتایج متضاد برسد.

اگرسیستم های اداری مسائل مردم 
را حل می کردند ،مشکلی نداشتیم

سرلشکر محمدعلی جعفری،فرمانده کل سپاه پاسداران 
گفت: اگر سیستم های اداری می توانستند مسائل مردم را 
حل کنند که دیگر مشکلی در کشور نداشتیم اما با وجود 
 افراد نفوذی و سوءاستفاده گر همواره این مشکالت

 به وجود می آید.

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

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

)تنبیه الخواطر :ج2 ، ص116(

تقاضای نماینده اصالح طلب
 از ریش سفیدان انقالب

امید شورای اسالمی گفت: ریش  عضو فراکسیون 
سفیدان انقالب برای کاهش اختالفات میان جریانات 
از  یکی  گفت:  محمدی  داوود  کنند.  اقدام  سیاسی 
بزرگترین معضالت کشور ما این گونه اختالفات است، 
ما شاهد مشکالت سیاسی، امنیتی و اقتصادی هستیم 

که باید آنها را با عقالنیت و تدبیر حل کنیم.

اظهارات توکلی در جمع متحصنین 
FATF معترض به تصویب لوایح

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: اگر ما به 
FATF هم بپیوندیم مشکالت حل نخواهد شد چون 
ریشه مشکالت داخلی است، اصال خود این افراد موافق 
می گویند معلوم نیست با این کار وضعیت بهتر شود.

واکنش روسیه به نشست
ضد ایرانِی ورشو

نماینده روسیه در سازمان ملل بعد از پایان نشست 
ضد ایرانی در »ورشو« پایتخت لهستان، این نشست 
را بی ارزش خواند و مخالفت مسکو با مواضع ضد 
نبنزیا  ایرانی واشنگتن را تکرار کرده است. واسیلی 
مواضع  با  مخالفت  دلیل  به  کشورش  کرد:  تاکید 
آمریکا در قبال ایران، در این نشست شرکت نکرد.

هدف الیحه انتخابات، مشارکت 
حداکثری و شفافیت مالی است

محمودی شاه نشین،عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی 
مجلس رفع نقصان ها را از ضرورت های نظام انتخاباتی 
دانست و گفت: الیحه جامع انتخابات با هدف شفافیت 
مالی، استفاده از فناوری روز، صرفه جویی در زمان و امکان 
حضور حداکثری همه قشرهای جامعه ارائه شده است.

ماشین ضدگلوله
  بیشتر  تشریفاتی است

شد  انقالب  که  زمانی  گفت:  سیاسی  تاجزاده،فعال 
مسئوالن رفت و آمد عادی داشتند و از خودروی شخصی 
استفاده می کردند،  در حال حاضر ماشین ضدگلوله بیشتر 
از آنکه نقش حفاظتی داشته باشد، نقش تشریفاتی دارد.

مهدی آبادی- مدیر عامل شرکت ساحل بابک به بیش از 
17 سال سابقه کار و تالش  فعالیت این شرکت در زمینه 
های مختلفی چون امور خدماتی ، پشتیبانی، بهداشتی، تامین 
نیروی انسانی برای ارگان های دولتی و خصوصی اشاره کرد 
و گفت: این شرکت به عنوان تنها تولید کننده تجهیزات 
یکبار مصرف پزشکی )البسه بیمارستانی( و فروش تجهیزات 
پزشکی و توانبخشی در استان خراسان جنوبی با راه اندازی 
موسسه خیریه مهرورزان صالح امید نام این موسسه را بر فراز 
قله های افتخار برافراشته است. صالحی با بیان این که در این 
شرکت 5 نفر تحت پوشش مستقیم و 200 نفر برای ادارات 
مشغول به کار هستند، ادامه داد: تامین نیروی انسانی از سال 
80 شروع شد و از سال 96 با همکاری بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( خانواده های مددجو را شناسایی می کنیم و 
همکاران ما بر این اساس به درب منزل آنها مراجعه کرده و 
گزارشی از شرح حال فرد مددجو می نویسند. وی با بیان این 
که براساس این گزارش اگر مددجو نیاز به تجهیزات داشته 
باشد آن را تامین می کنیم، یادآور شد: همچنین این خانواده 
ها، تحت ویزیت پزشکی نیز قرار می گیرند که هزینه های 
آن را سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام پرداخت می کند.

برای مناسب سازی فضای زندگی 
معلوالن ورود کردیم

 مدیر عامل موسسه خیریه مهرورزان صالح امید با بیان اینکه 
 خدمات رسانی ما عالوه بر معلوالن به خانواده های نیازمند ،
 کودکان بی سرپرست و... می باشد، عنوان کرد: خدمات رسانی

این شرکت و موسسه تمام شهرستان ها و روستاهای  استان 
را در بر می گیرد. صالحی که تنها نمایندگی رسمی شرکت 
توان همگام را نیز در استان دارد، ادامه داد: این شرکت 25 
سال کار تولید تجهیزات و کمک  توانبخشی به معلوالن را 
انجام می دهد و اخیرا برای مناسب سازی فضای زندگی 
معلوالن و نابینایان اقدام کرده است، ما نیز در راستای این 
سیاست به تازگی در خراسان جنوبی برای مناسب سازی 
فضای زندگی معلوالن و نابینایان ورود داشتیم.وی از خرید 
تجهیزات دندان پزشکی برای ارائه خدمات دهان و دندان 
به روستاییان خبر داد و افزود: این خدمت به صورت سیار 
در روستاهای استان ارائه می شود و در کنار آن روستاییان 
می توانند از خدمات غربالگری بینایی و شنوایی شنجی 
تجهیزات  صادرات  وی،  گفته  به  شوند.  مند  بهره  نیز 
توانبخشی به افغانستان از برنامه های این شرکت بوده که 
امیدواریم در سال آتی کار به صورت رسمی شروع شود.

شرکت ساحل بابک در راستای 
توانمندسازی معلوالن فعالیت می کند

مدیرکل بهزیستی استان نیز در بازدید از غرفه شرکت 
ساحل بابک در نمایشگاه دستاوردهای تعاونی ها عنوان 
کرد: این شرکت در راستای توانمندسازی و اشتغال جامعه 
نژاد  عرب  گفته  به  کند.  می  فعالیت  بهزیستی   هدف 
به کارگیری نیرو از بهزیستی و تولید تجهیزات توانبخشی از 
جمله فعالیت های این شرکت است. وی ادامه داد: ساخته 
ها و نوآوری های این شرکت در راستای بهبود سطح 

زندگی معلوالن جسمی، حرکتی و حتی سالمندان می باشد.

 استفاده از تجهیزات کمکی، کیفیت زندگی 
معلوالن را ارتقا خواهد داد

خراسان  بهزیستی  کل  اداره  توانبخشی  معاون  رضازاده 
کرد  اشاره  بابک  ساحل  شرکت  خدمات  به  نیز  جنوبی 
و با بیان این که وسایل کمکی در فرآیند توانبخشی از 
موثرترین و برجسته ترین عوامل در بازتوانی افراد دارای 
معلولیت هستند، ادامه داد: در صورت به کارگیری مناسب و 
به موقع وسایل و تجهیزات کمکی کیفیت زندگی این افراد 
به نحو بارزی ارتقا یافته و به عبارتی دیگر توانبخشی آنان 
پویا و توسعه یافته خواهد بود. وی با اشاره به این که یکی از 
الزامات کاربرد وسایل کمکی در افراد معلول توجه به آموزش 
به ویژه خانواده ها و استفاده کنندگان از این وسایل است، 
خاطرنشان کرد: آموزش به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در 
جهت مداخله به هنگام می تواند از بار مالی و زیان های 
جسمی و روانی وارده به فرد معلول به میزان زیادی بکاهد. 
همچنین تجویز نشدن به موقع و مناسب این وسایل آسیب 
هایی همچون عدم توانمندی فرد معلول، افزایش شدت 
معلولیت، عوارض ثانویه نظیر زخم بستر و تحمیل هزینه 
های سنگین به فرد و خانواده شود. به گفته وی، ارائه 
وسایل و فناوری های کمک توانبخشی همچون ویلچر، 
عصا، ارتزها و پروتزها، باالبرها ، عینک، سمعک، دستگاه 
های تقویت حافظه، کارت های آموزشی و نرم افزارهای 
شناختی  عملکرد  بهبود  برای  وسایلی  و  گفتار  آموزش 

مثل جامعه هدف تمامی افراد معلول، سالمندان، بیماران 
روانی مزمن و افراد مبتال به اختالالت طیف اتیسم می 
تواند در بهبود زندگی معلوالن و سالمندان موثر واقع شود.

اصلی  هدف   ، خدمات  نفوذ  ضریب  افزایش 
برنامه جامع توسعه اورژانس اجتماعی 

حسن پور کارشناس اورژانس اجتماعی نیز با بیان این که 
برنامه جامع توسعه فرهنگی، اجتماعی اورژانس اجتماعی 
در 5 مرحله طرح ریزی شده است، اظهار کرد: حضور در 
نمایشگاه نیز در راستای برنامه طرح توسعه اجتماعی مردم 
از خدمات اورژانس اجتماعی بوده است که با همکاری 
شرکت »ساحل بابک« این اقدام انجام شد. وی به خرید 
خدمت نیروهای مراکز اجتماعی توسط این شرکت اشاره 
کرد و ادامه داد: مددکار و روانشناسان در اورژانس اجتماعی 
خدمات متفاوتی را ارائه می دهند، اما هنوز استقبال چندانی 
از سوی مردم نشده است و در همین راستا خودمان قصد 
مراکز  ها،  زیارتگاه  در  حضور  سازی،  فرهنگ  با  داریم 
بهداشت، مدارس، نمایشگاه ها و ... به سوی مردم برویم. 
این کارشناس اورژانس اجتماعی به سایر سرفصل های 
اجتماعی  فرهنگی،  توسعه  جامع  طرح  اجرایی  تقویم 
اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: تبلیغات محیطی، 
رسانی  اطالع  و  سازی  آگاه  مسئوالن،  سازی  حساس 
اجرای برنامه در محالت و پایگاه ها، برگزاری نشست های 
آگاه سازی و حساس سازی افراد صاحب نفوذ در بیرجند و 

شهرستان های استان از جمله این موارد است.

تنها تولید کننده تجهیزات یکبارمصرف پزشکی و توانبخشی در استان

شرکت ساحل بابک 17 سال سابقه خدمت رسانی به معلوالن دارد
عکس:مهدی آبادی

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۷  /  ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۲۱ - قلی زاده 

ژده
      مــ

 با بیش از ۱۰ سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

* با حضور پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار
* درمان نگهدارنده با متادون، بوپره نورفین و اپیوم

* درمان کوتاه مدت ) سم زدایی(28 روزه
*مشاوره فردی و روان درمانی ، گروه درمانی،

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

طالقانی ۷- اولین کوچه سمت راست - کلینیک زندگی
0939288064۷ - 093۷2446204 -  3222163۷

Samak.ghaem :بیرجند-مفتح 4-پالک ۱۳   تلفن  ۰۱ ۳۱۸ ۳۲۲  ۰۵6  - ۵۰۲۰ ۱6۵ ۰۹۱۵  اینستاگرام

بدشنـوایـی 
آشنایی با خدمات مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائـم )عج(

اختالل پردازش مرکزی شنوایی )بدشنوایی ( عبارت از نقص در پردازش ادراکی محرکات شنوایی است که 
احتماالً ناشی از بازنمایی عصبی ناهنجار اصوات گفتاری و غیرگفتاری در دستگاه عصبی مرکزی شنوایی است و 

امکان بروز آن در کودکان و بزرگساالن با شنوایی طبیعی وجود دارد.
مهمترین  نشانه های قابل مشاهده در کودکان مبتال به اختالل پردازش شنوایی : 

* مشکل در شنیدن پیام گفتاری در نویز یا محیط بازآوا * مشکل در مکان یابی صدا  *  مشکل در یادگیری 
زبان خارجی، اصطالحات تخصصی و غیر روزمره * درخواست دائم برای تکرار مطالب *  مشکل در پردازش گفتار 
سریع * پاسخ دهی نامناسب به محرکات کالمی *  حواس پرتی سریع با محرکات خارجی * مشکل در حفظ 
 توجه *  مشکل در اجرای دستورات کالمی *   توانایی ضعیف در موسیقی *   مشکل در خواندن، تلفظ و یادگیری
 درمان : توانبخشی شنوایی وارتقاء مهارت گوش دادن . توانبخشی شنوایی کالمی - آموزش مهارتهای گفتار و زبان

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با ۵۰ درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری 2،  مجتمع پوشاک قاسمی
۰۹۱۵۱۶۴828۶ - ۰۵۶۳22۳۶22۳

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه

سیم کارت رایگان با ۲۴ گیگ اینترنت و یکسال مکالمه مجانی   آدرس: نبش کارگر ۳


