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کویرتایر؛ الگوی موفق در اقتصاد مقاومتی کسب مقام دوقلوهای ملی پوش در هماورد با  برترین های دنیا 5آمادگی 100 درصدی پلیس برای داشتن نوروزی امن و شاد 5 5

گره های بخت استان
 به دست نوبخت

 گشوده می شود؟ 
رئیس سازمان برنامه وبودجه کشورامروز 
دکتر  است.  جنوبی  خراسان  مهمان 
محمد صادق  دعوت  به  که  نوبخت 
معتمدیان به استان آمده است دو روز 
در منطقه  حضور خواهد داشت. وی در 
این سفر ضمن بازدید از مناطق کمتر 
توسعه یافته با فعاالن اقتصادی گفتگو 
خواهد کرد و در شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان نیز حضور خواهد یافت. 
او سال 93 هم به خراسان جنوبی آمد 
و برای حل مشکالت استان وعده داد 
و اعتباراتی نیز ... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*مهر آیین

 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 

هیچکس حق دور زدن
 قانون را ندارد

صفحه 2

 

 حمایت رهبری از روحانی نبود، 
دولتش از بین می رفت

FATF علت مخالفت با
 از زبان توکلی

خواستار عراقی امن، مستقل
 و توسعه یافته هستیم

گره های بخت استان به دست 
نوبخت گشوده می شود؟ 

آیا معاون رئیس جمهور  عدم تحقق وعده های سفرهای قبلی  را جبران خواهد کرد ؟

آمایش سرزمین خراسان جنوبی 
طرح     برگزیده کشوری شد

مشتری مداری و توجه به کارگران 
سرمایه مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 6

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴00 هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب 1

0۵۶۳۲۲۳۷0۷۷ - 0۹1۵۵۶1۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

جناب آقای دکتر محمد عجم
مسئول محترم دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه

  در استان خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، شایستگی و توانمندی اجرایی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، رجاء واثق داریم حضور شما و اقدامات ارزنده تان در این دفتر 

نمایندگی و تعامالت در سطح وزارت خارجه ، کشورهای همسایه
 و سایر کشورها باعث رونق و شکوفایی اقتصاد این استان گردد.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

به مناسبت هفتمین روز
 درگذشت مرحوم مغفور

 کربالیی محمد شهابادی
 خدمتگزار هیئت صاحب الزمانی )عج( در مشهد مقدس

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه ۹۷/1۲/۲1 از ساعت 1۵ الی 1۶ 
در محل سالن جدید هیئت ابوالفضلی )ورودی میدان فرزان( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

   خانواده های: تقوی نیا ، شهابادی ، مرکی و سایر بستگان

خداوند بزرگ را شکرگزاریم که در پرتو همدردی و همراهی اقوام، دوستان و همسایگان 
بهزیستی،  شهرداری،  پرورش،  و  آموزش  کل  ادارات  کارکنان  و  محترم  مدیران  باالخص 
برق، کویرتایر، بانک کشاورزی و نمایندگی سایپا و واحدهای تابعه این مدیریت ها، مسجد 
 و هیئت محترم رضوی که تحمل مصیبت عظمی درگذشت همسر، مادر و خواهر عزیزمان 

 مرحومه کربالیی کبری علی آبادی
 )همسر کربالیی غالمرضا فوداجی بازنشسته آموزش و پرورش(

 را بر دل هایمان هموار ساخت. به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز 
سفر کرده امروز سه شنبه ۹۷/1۲/۲1 از ساعت 1۵/۳0 الی 1۶/۳0 در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما بزرگواران موجب شادی 

روح آن مرحومه و مزید تشکر و امتنان اینجانبان خواهد بود. 

خانواده های: فوداجی،  علی آبادی،  محتشمی نسب،  قربانی راد

تقدیر و تشکر
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره

 عزیز از دست رفته مان 

زنده یاد

 محسـن عابدپور
بدینوسیله بر خود الزم دانستیم از الطاف 
خویشان،  اقوام،  گرامی،  سروران  تمامی 
کل  اداره  کارکنان  و  مدیریت  دوستان، 
ادارات  امام خمینی )ره(  و  امداد  کمیته 

تابعه، مدیریت و کارکنان مخابرات منطقه خراسان جنوبی، مدیریت و کارکنان 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، مدارس نمونه آیت ا... خامنه 
ای و عالمه حلی دختران و شاهد سمیه ، سایر سازمان ها و نهادها و مهمانان 
گرانقدری که از راه های دور و نزدیک در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم شرف 
حضور داشته و تمامی بزرگوارانی که به طرق مختلف پیام تسلیت ارسال و ابراز 

همدردی نمودند، تشکر و قدردانی می نماییم
 از خداوند متعال برای تمامی همراهان عزیز سالمتی و طول عمر آرزومندیم.

خانواده های: عابد پور و بهلگردی

غربت تو را به مام وطن باز پس نداد
آن کس که یافت گنج نهانی به کس نداد

با کمال تاسف دامادمان

 کامـران نـوابی
 )پروفسور و استاد دانشگاه گوئلف کانادا (

جان به جان آفرین تسلیم کرد. مراسم یادبودی برای آن 
مرحوم روز چهارشنبه ۹۷/1۲/۲۲ از ساعت ۴ الی ۵ 

بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما عزیزان باعث شادی 
روح آن شادروان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

شیبانی، سریع السیر، رضایی ، اکبرپور
 و سایر بستگان

آگهي مزایده  یك قطعه زمین مسكوني واقع در طبس ، به صورت 35 درصد نقد الباقي اقساط 3 ساله ) نوبت اول (- اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
این اداره کل در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین مسکوني واقع در طبس )به صورت 35 درصد نقد الباقي اقساط 3 ساله ( را با مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.متقاضیان محترم مي توانند جهت بازدید اراضي به اداره راه و شهرسازي طبس مراجعه فرمایند. کلیه مراحل مزایده اعم 
از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir صورت مي پذیرد. ضمناً جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 97/12/25  لغایت 98/01/08 مي 
باشد و تاریخ بار گذاري اسناد در سامانه تا تاریخ 98/01/24 مي باشد.  متقاضیان محترم عالوه بر ثبت نام از طریق سامانه ستاد مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاکتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 98/01/24 به دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند. )الزم 
به ذکر است پاکتهاي مذکور مي بایست در تاریخ مقرر تحویل دبیرخانه مرکزي اداره کل گردد و در صورت تحویل خارج از مهلت مقرر پاکات بازگشایي نخواهد گردید(  ضمناً ؛ حتماً بروي پاکت قید گردد مربوط به مزایده اراضي مسکوني شهر طبس. تذکرات : شرکت کنندگان در مزایده مي بایست پیشنهادهاي 
خود را در پاکتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند. پاکت الف( اصل ضمانتنامه بانکي معادل 5% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد) با ارائه اصل فیش بانکي ( به حساب شماره 2173712100001 ) سیبا غیر قابل برداشت 
تمرکز وجوه سپرده ( بانک ملي به نام اداره کل راه وشهرسازي خراسان جنوبي.  پاکت ب( 1- فرم تکمیل شده تقاضاي شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تکمیل شده شرایط خاص شرکت در مزایده 3- کپي ضمانتنامه بانکي یا فیش واریزي و همه پاکتها را در لفاف مناسب 
قرارداده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایند.  به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاکت الف ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. برنده مزایده مي بایست مطابق ضوابط 
طرح جامع شهر طبس نسبت به تهیه طرح اقدام و جهت بررسي و تائید نهایی به معاونت شهرسازي و معماري و امالك و حقوقي اداره کل و سپس به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورایعالي شهرسازي و معماري برسد.  پس از تهیه طرح و تصویب و تائید هیات نمایندگي استان واگذاري اراضي 
مسکوني طبس به برنده مزایده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و با رعایت شرایط مندرج در قرارداد واگذاري واحداث بنا و معرفي متقاضي واجدشرایط خواهد بود. برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزینه هاي عملیاتي اداره کل راه وشهرسازي 
خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فیش پرداختي را به امور مالي اداره کل تسلیم نمایند. تکمیل مراحل نیز مي بایست در سامانه ستاد نیز اقدام گردد. عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار میگردد، که در اینصورت 
سپرده تودیعي به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعایي نخواهد داشت. کلیه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کالً به عهده برنده مزایده مي باشد. بازگشایي پاکات راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/01/26 در محل اداره کل انجام خواهد 

شد.  کساني که مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري مي باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.

جدول شماره )1( -  اراضي مسکوني طبس به صورت ۳۵ درصد نقد الباقي اقساط ۳ ساله

آدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده ۵ درصد قیمت پایه مزایده )ریال(کل قیمت پایه مزایده )ریال(مساحت مترمربعپالك ثبتيشهرکاربريردیف

طبس - بلوار غدیر)به شرح کروکي موجود در اسناد مزایده(۴۲1۵1۷۹۶0۵.1۹1۳۴.۷0۳.۸۹۲.۵00۶.۷۳۵.1۹۴.۶۲۵ فرعي از ۴۶۸۸طبس1
آدرس ارسال مدارك : بیرجند -  بلوار شهید آویني - میدان راه و شهرسازي- روبروي صداوسیما- اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي - ساختمان مرکزي

اداره ارتباطات و اطالع رساني
اداره کل راه وشهرسازي
 استان خراسان جنوبي
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گوشتومرغتنظیمبازاریکماکانتامینمیشود

میزان-مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشورگفت:گوشت و مرغ تنظیم بازاری کماکان تامین می شود و در مقایسه با گذشته افزایش واردات 
داشته ایم اما نحوه توزیع آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حمید ورناصری گفت: موضوع تامین واردات گوشت قرمز و مرغ تنظیم 
بازاری طبق روال در حال انجام است و تغییری در آن صورت نگرفته است.

سرمقاله

 گره های بخت استان بدست 
نوبخت گشوده می شود؟

 *مهرآیین

امروز مهمان  برنامه وبودجه کشور   رئیس سازمان 
خراسان جنوبی  است . دکتر نوبخت که به دعوت 
محمد صادق معتمدیان به استان آمده است دو روز در 
منطقه  حضور خواهد داشت وی در این سفر ضمن 
بازدید از مناطق کمتر توسعه یافته با فعاالن اقتصادی 
گفتگو خواهد کرد ودر شورای برنامه ریزی و توسعه 
به  هم  سال 93  یافت.او  خواهد  حضور  نیز  استان 
خراسان جنوبی آمد و برای حل مشکالت استان وعده 
داد واعتباراتی نیز در نظر گرفت اعتباری معادل 207 
میلیاردتومان که  درباره چند وچون ومیزان تخصیص 
ان هنوز اما واگرهایی وجود دارد  و این یکی از مسائلی 
است که شهروندان خراسان جنوبی مشتاقند درباره 
میزان عملیاتی شدن آن بدانند .راه  اهن شرق )چابهار 
–بیرجند –مشهد(موضوع بسیار مهم دیگری است که 
طی سالهای اخیر پس از وعده های بسیار دولتهای دهم 
،یازدهم ودوازدهم هنوز از ایستگاه حرف جلوتر نرفته 
است واین موضوع و نگاه تبعیض آمیز دولت به شرق 
وغرب و شمال کشور همواره مردم این سامان را دل 
چرکین وناراضی کرده است .خراسان جنوبی به عنوان 
سومین استان پهناور خراسان جنوبی در حالی از اتصال 
به خطوط ریلی محروم است که حتی یک کیلومتر آزاد 
راه هم ندارد و از جاده های آن به عنوان جاده دلهره 
ومرگ یاد می شود وهفته ای نیست که چندین نفراز 
هموطنان ما در این راهها جان خود را از دست ندهند 
.راه بیرجند وقاین پس از سالها از اغاز دوبانده سازی 
هنوز در فرایند الک پشتی تزریق اعتبارجان می گیرد. 
چندی پیش در جاده نهبندان درکمتر از 24 ساعت 7نفر 
کشته وچندین نفر زخمی  شدند ودر پایتخت احدی 
اتفاق اگر درغرب  ابرونیاورددر حالی که این  خم به 
یاشمال کشور رخ می داد انجمنها وفراکسیونها به جوش 
وخروش در می آمدند وعلمهای استیضاح برافراشته می 
شد .این داستان غمناک در راههای دیگراستان ازجمله 
در شهرستان پهناور طبس نیز تکرار می شود وخود 
شاهدی است برمظلومیت مردم این دیار ودلیلی روشن 
بر این نیاز که بهسازی ودوبانده سازیوایجاد بزرگراهها در   
خراسان جنوبی ضرورتی غیر قابل انکار است  در حوزه 
حمل ونقل کمی  تعداد پروازها ومسیرها وبی نظمی در 
برنامه های پروازی و کنسلی های  پی درپی از جمله 
نقائص موجود است که  با وجود ضعفهای زیرساختی 
دیگر قوز باالقوز وعامل موثری در عقب ماندگی استان 
به حساب می اید .اتصال راه اهن شمال شرق به جنوب 
شرق کشوردر این میان حتما منجر به توسعه پایدار 
شرق کشور وافزایش ضریب امنیتی منطقه خواهد شد 
وبا توجه به نزدیکی به مرز افغانستان ایجاد یک مسیر 
آنتنی تا مرز ماهیرود)ادامه سرمقاله در ستون مقابل...(

در  وجه  روزانه  انتقال  و  نقل  سقف  به تازگی  فارس- 
پرداخت های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته 
است و درخواست های باالتر از آن خارج از حد مجاز اعالم 
می شود.با وجود کاهش ارزش ریال در یک سال و نیم اخیر 
سقف نقل و انتقال وجه در خودپردازها افزایش نیافته است و 
همچنان حداکثر مجاز نقل و انتقال وجه در این قالب 3 میلیون 

تومان )30 میلیون ریال( است. سقف نقل و انتقال پول در 
نرم افزارهای پرداخت موبایلی هم در همین حد 3 میلیون 
تومان قرار داشت. اما به تازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه 
در پرداخت های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته 
است و درخواست های باالتر از آن خارج از حد مجاز اعالم 
می شود. هنوز توضیح و دلیلی برای کاهش سقف تراکنش 
نرم افزارهای پرداخت تلفن همراه اعالم نشده است اما این 
محدودیت در شرایط کاهش ارزش ریال و رشد قیمت  کاالها و 
خدمات و از طرف دیگر افزایش شدید و چند برابری خرید های 
خرد در روزهای پایانی سال، ترافیک روزهای پایانی سال را در 
شعب بانک ها افزایش خواهد داد. هنوز توضیحی از سوی بانک 

مرکزی و دیگر ذینفعان این حوزه ارائه نشده است.

اقتصاد آنالین-ور ناصری،مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام کشور در مورد گوشت قرمز گفت: واردات گوشت قرمز 
از کشور های مختلف در حال انجام است، عالوه بر آن دام 
زنده هم در حال واردات است که تا پایان همین هفته واردات 

گوسفند زنده را با کشتی خواهیم داشت.
اولین  افزود:  کشور  دام  امور  پشتیبانی  مدیرعامل شرکت 
محموله گوسفند زنده که ۵0 هزار راس است تا پایان این 
هفته وارد می شود و در مراحل بعدی حدود 90 هزار راس 
وارد خواهد شد. ورناصری ادامه داد: با واردات این دام های 
شاهد  را  قرمز  گوشت  قیمت  کاهش  آن،  عرضه  و  زنده 
خواهیم بود، ضمن اینکه در یکی دو روز گذشته هم ثبات 

نسبی قیمت گوشت قرمز را در بازار شاهد بودیم.

ور ناصری افزود: تعیین قیمت این گوشت ها بر مبنای اعداد 
و ارقامی است که سازمان حمایت اعالم می کند و با یک 
در حال حاضر  است که  واردکنندگان  برای  سود حداقلی 
کیلویی حدود 42 هزار تومان است و ممکن است افرادی 
واردات  از عملیات  را طرح کنند که اطالعی  قیمت هایی 

گوشت را نداشته باشند.

تسنیم- رئیس اتاق اصناف گفت: امسال مقرر شد تا گروه 
هستند،  کوچک  و  خرد  مشاغل  شامل  که  اصناف  سوم 

مشمول افزایش مالیات نشوند.
سعید ممبینی، با اشاره به مشکالت برخی اصناف در رکود 
یک ساله اخیر و در واکنش به پیشنهاد برخی اصناف برای 
در نظر گرفتن تنفس مالیاتی در سال جاری اظهار کرد: 

با توجه به اینکه طی یکی دو سال گذشته شاهد رکود در 
بازار و مشکالت اقتصادی بودیم، پیشنهادهایی به سازمان 
از  پیشنهادی  ایران  اصناف  اتاق  ولی  شده  داده  مالیاتی 

جنس تنفس مالیاتی ندارد. 
رئیس اتاق اصناف افزود: ما در این شرایط پیشنهاد داده ایم 
که در تعیین مالیات اصناف، سازمان امور مالیاتی با در نظر 

گرفتن رکود 2 ساله اخیر و مشکالت اصناف در این مدت، 
مالیات بر درآمد آن ها را تعیین کند.

به گفته ممبینی، گروه و دسته سوم شامل مشاغلی است 
که حجم فروش کاال و خدمات آن ها طی یک سال کمتر 
از یک میلیارد تومان است. مودیان صاحبان مشاغل در 
حجم  اساس  بر  مستقیم  های  مالیات  قانون  نامه  آیین 

فعالیت به سه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول کسانی 
سال  خدمات  و  کاال  فروش  مبلغ  مجموع  که  هستند 
دوم  گروه  بوده،  تومان  میلیارد  سه  از  بیش  آنها  قبل 
که  مودیانی  باشد؛  تومان  میلیارد  سه  تا  یک  بین  باید 
سوم  گروه  جز  گیرند،  نمی  قرار  دوم  و  اول  گروه  در 

محسوب می شوند.

و واردات ۵۰هزار راس گوسفند تا پایان هفتهسقف انتقال پول نرم افزارهای پرداخت تلفن همراه کاهش یافت تجاری  مبادالت  به  تواند  می  سرمقاله...(  )ادامه 
 اقتصادی و استفاده دوسویه ایران وافغانستان بیانجامد .
از  جز  پایدار شرق کشور  امنیت  تامین  بدون شک 
طریق توسعه اقتصادی و صنعتی آن ممکن نخواهد 
بود و این کار نیز وابسته به ایجاد زیرساختهای الزم 
هم  را  آن  عواقب  که  زمینه  این  در  قصور  و  است 
اینک به شکل مهاجرت های گسترده از روستاهای 
در  دید  توان  می  استان  جمعیت  وکاهش  مرزی 
بود. خواهد  کشور  تمام  برای  حتمی  خطری  آینده 
موضوع حیاتی دیگر که باید در سفر رئیس سازمان 
برنامه و بودجه به آن توجه شود موضوع انتقال آب 
به استان های شرقی و بویژه خراسان جنوبی است 
که در آتش خشکسالی 20ساله می سوزد.در این باره 
نیز متاسفانه هنوز گام عملی ومشخصی برداشته نشده 
است  کاهش هزینه های تولید ومالیات به عنوان 
جنوبی  خراسان  در  گذاران  سرمایه  برای  امتیازی 
معدنی  ظرفیتهای  به  ویژه  ،توجه  واصناف  وکسبه 
وگردشگری از دیگر موضوعات قابل تامل استان است 
نکات دیگر را به طور قطع نمایندگان مردم ومسئوالن 
به اطالع رئیس سازمان برنامه وبودجه خواهند رساند 
مطمئنا ایشان در این سفر هم قولها ووعده هایی 
کنار  در  است  امید  که  نو  هایی  وعده  داد  خواهند 
وعده های کهنه باعث گشایش بخت استان شود .!    

حذفیارانهافرادباحقوقباالی
۵میلیونتوماندرسالآینده

با  مجلس  بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو  تسنیم- 
اشاره به مصوبه حذف یارانه 3 دهک باالی جامعه 
گفت: افرادی که حقوق باالی ۵ میلیونی می گیرند 
و هنوز یارانه دریافت می کنند، افرادی که فوت شده 
دهکی  جزو 3  کنند  می  دریافت  یارانه  هنوز  و  اند 
خواهند بود که حذف یارانه آنها در حمایت از اشتغال 
و تولید و حمایت از خرید تضمینی گندم و بهداشت 
گفت: 3  زارع  رحیم  شد.  خواهد  هزینه  سالمت  و 
دهک باالی جامعه با توجه به حساب بانکی و اموالی 
که به نام شان ثبت شده است شناسایی می شوند.

زمانآغازتوزیعاسکناسنو

تسنیم- فهرست اسامی شعب توزیع کننده پول نو در 
روز های پایانی سال منتشر شد. روابط عمومی بانک 
مرکزی، اعالم کرد: به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز 
1398، از روز چهارشنبه 22  .12 . 1397 تا روز دوشنبه 
27  .12  .1397، شعب منتخب بانک های ملی، صادرات، 
ملت، اقتصادنوین، سپه، گردشگری، پست بانک، سینا، 
رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد و سرمایه نسبت به 
توزیع اسکناس نو، شامل یکصد برگ اسکناس 20.000 
ریالی و یکصد برگ اسکناس ۵0.000 ریالی برای هر 
مراجعه کننده اقدام می کنند.گفتنی است، درتمام کشور 
بانک های منتخب  با همکاری شعب  پولی  ناظران 
اقدام خواهند  نو  اسکناس  توزیع عمومی  به  نسبت 
طریق  از  نیز  خصوص  این  در  رسانی  اطالع  کرد. 
روابط عمومی بانک های تعیین شده انجام می شود.

کمکبهنیازمندانترفندکالهبرداران
سایبریدرروزهایپایانیسال

مهر-معاون اجرایی پلیس فتا ناجا از مردم خواست برای 
کمک به افراد نیازمند از طریق شرکت ها و مؤسسات 
شناخته شده در کشور که توسط رسانه های جمعی 
کنند.  واریز  را  خود  مردمی  کمک های  شده،  اعالم 
سرهنگ حسین ابراهیمی در تشریح این خبر، اظهار 
کرد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، 
برخی افراد با سوء استفاده از نام مؤسسه های خیریه و 
کمک به خانواده های نیازمند از طریق فضای مجازی 
با ایجاد صفحاتی در شبکه های اجتماعی و درج تبلیغات 
در سایت ها، با معرفی خود به عنوان عضوی از مؤسسه 
خیریه اقدام به درخواست کمک مردمی می کنند، در 
حالی که مجوزهای الزم برای این منظور را ندارند. 

اصناف: مالیات مشاغل خرد و کوچک افزایش نمی یابد

بخشنامهنوروزیوزارتکشوربهاستانداران

از ارسال بخشنامه  سامانی،سخنگوی وزارت کشور 
نوروزی به استانداران خبرداد و گفت: از استانداران خواسته 
شده با همکاری دستگاه ها برای تامین و ارتقای احساس 
امنیت عمومی ، احترام و تکریم و پاسخ گویی به شکایت 
مردم برنامه ریزی کنند.وی رصد منظم و مستمر بازار 
کاالها و به ویژه کاالهای اساسی را از دیگر وظایف مهم استانداران در این ایام برشمرد.

دیگراحمدینژادراتأییدصالحیتنمیکنند

آیت ا... بطحایی گلپایگانی عضو مجلس خبرگان 
رهبری درباره امکان تأیید صالحیت احمدی نژاد گفت: 
با حرف ها، تحریکات و تقرب هایی که داشته بعید 
می دانم که تأیید صالحیت شود. چون در این مدت 
خیلی موج سواری و به همه هم تعرض کرد بنابراین 
اگر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری تأیید شود، موّید زیر سوال می رود.

حمایترهبریازروحانینبود،دولتشازبینمیرفت

محمد غرضی فعال سیاسی،گفت: بیشتر مشکالت کشور 
به دلیل وجود احزاب و تمرکز آن ها ست.وی بخشی نگری 
دولت ها در ایران را از مشکالت اصلی برشمرد که هیچ 
فرقی نمی کند روحانی در راس دولت باشد یا احمدی نژاد 
و دولتی در ایران نتوانسته مردم را راضی کند. وی 
افزود: اگر رهبری از حسن روحانی حمایت نمی کرد، دولت او از بین رفته بود.

علتمخالفتباFATFاززبانتوکلی

احمد توکلی،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 FATF گفت: تا وقتی تحریم برقرار است، پذیرش
بر  که  چرا  بدتر می کند،  را  اقتصادی کشور  شرایط 
اساس پالرمو باید همه مجاری دور زدن تحریم را برای 
تحریم کنندگان افشا کنیم و آنها با اطالعاتی که به دست 

می آورند، فشار را بر ما بیشتر خواهند کرد.

خواستارعراقیامن،مستقلوتوسعهیافتههستیم

روحانی، رئیس جمهور در دیدار با رئیس جمهور عراق با 
تاکید بر اینکه ایران همواره خواستار عراقی امن، مستقل و 
توسعه یافته است و در این مسیر صادقانه در کنار دولت و 
ملت عراق ایستاده است، گفت: مبارزه با تروریست ها باید تا 
ریشه کن شدن کامل آنها ادامه یابد و ایران آماده مشارکت 

فعاالنه در بازسازی مناطق آسیب دیده عراق است.

هیچکسحقدورزدنقانونراندارد

آیت ا... رئیسی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت 
اجرای عدالت گفت: اجرای عدالت باید به گونه ای باشد 
که هیچکس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را 
نداشته باشد.وی گفت: تمام تالشم آن است که از همه 
ظرفیت فعلی و بالقوه در قوه قضاییه در جهت کاهش 

آالم و مشکالت و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت استفاده کنم.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲- آئین نامه اجرا ششدانگ یک باب منزل واقع در مزرعه رحیم آباد و دارای پالک ثبتی دو هزار و 
هفتصد و هشتاد و شش فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )پالک ۲۷۸۶ فرعی از ۲۴۹ - اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی 

 بیرجند ، خیابان امام موسی صدر غربی پالک ۵۲ ملکی مرحوم غالمحسین هاشمی فرزند محمدرضا به شماره ملی ۰۶۵۰۸۶۸۴۷۱
که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۹۱۸۴، صفحه ۵۹۶ دفتر جلد ۱۳۹- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، 
محدود به حدود اربعه ذیل بدین شرح: شماال به طول ۱۲/۸۵ متر درب و دیواریست به خیابان، شرقا به طول ۳۰ متر دیواریست 
به پالک ۲۷۸۸ فرعی، جنوبا ۱ - به طول ۱۲ متر دیواریست به پالک ۲۷۸۵ فرعی ۲- به طول ۸۵ سانتی متر دیواریست 
به پالک ۳۸۲۰ فرعی ، غربا ؛ به طول ۳۰ متر دیواریست به پالک ۲۷۸۴ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر سند رهنی 
شماره ۹۴۵۰۶ -۱۳۹۱/۱۲/۲۴ دفترخانه ۲ بیرجند در قبال مبلغ ۵/۰۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدهی آقای مهدی هاشمی فرزند 
غالمحسین به شماره ملی ۰۷۳۱۹۸۸۴۶ برای مدت هفت سال در رهن بانک کشاورزی شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون 
متعهدین ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی 
قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند نسبت به وصول مبلغ ۳/۵۱۹/۰۴۳/۲۷۷  ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ 
۲/۷۶۷/۴۸۸/۰۰۶ ریال اصل طلب ، مبلغ ۵۵۶/۲۱۳/۰۹۹ ریال سود و مبلغ ۱۹۵/۳۴۲/۱۷۲ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز 
درخواست ۱۳۹۷/۲/۱۷ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای مهدی هاشمی به عنوان وام 
گیرنده و ورثه مرحوم غالمحسین هاشمی به عنوان راهن را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۷۰۰۳۶۶ در این خصوص 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد 
و ورثه حین الفوت راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند ، به درخواست بانک بستانکار نسبت به 
ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش وارده به شماره ۹۷۰۱۱۵۶۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ 
عرصه ۳۲۱/۲۵  مساحت  شمالی  معبر  تعریض  از  پس  که  مترمربع  مساحت ۳۸۵/۵  به  ای  عرصه  با  فوق  پالک  ششدانگ 
مترمربع می باشد و به صورت دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری احداث شده است. نوع سازه ساختمان دیوار باربر آجری 
با سقف آهنی طاق ضربی بوده و قدمت ساختمان بیش از ۳۰ سال است، طبقه زیرزمین به صورت یک واحد مسکونی دارای 
یک خواب، آشپزخانه با کابینت فلزی، هال و پارکینگ و سرویس های بهداشتی بوده و طبقه همکف دارای دو خواب، هال، 
پذیرایی طرح قدیم، آشپزخانه با کابینت فلزی و سرویس بهداشتی می باشد. کف طبقات موزائیک و دیوارهای سرویس های 
 بهداشتی کاشی و کف سرویس ها سرامیک و نمای ساختمان از سمت خیابان سنگ و نمای حیاط سیمان سیاه می باشد . 
مساحت زیربنای زیرزمین ، همکف و خرپشته ۴۶۰ مترمربع و واحد تجاری در اختیار مستاجر ۳۸/۴۰ مترمربع و از سیستم 
سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی بخاری گازی استفاده و شامل یک انشعاب آب ، دو امتیاز برق و دو اشتراک گاز که 
جمعا به مبلغ ده میلیارد و هشتصد و پنجاه و هشت میلیون )۱۰/۸۵۸/۰۰۰/۰۰۰( ریال ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض 
قطعیت یافته و به درخواست مرتهن در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. سپس بانک بستانکار به موجب نامه وارده به شماره 
تاریخ  تا  باقیمانده طلب خویش را  نامه رسمی است،  اینکه مورد رهن فاقد بیمه  ۹۷۰۱۳۵۵۰- ۱۳۹۷/۱۲/۶ ضمن گواهی 
۱۳۹۷/۱۲/۵ مبلغ ۳/۹۲۶/۴۳۵/۴۸۲ ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 
۴ آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری 
و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که 
در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰- آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب 
بستانکار با موافقت بانک بستانکار جایز می باشد. هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین 

تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱    
 غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانک(

 بدین وسیله به آقای جعفر خسروی استاد فرزند محمد به شماره ملی ۰۶۵۰۱۸۸۵۵۱ به عنوان ضامن ابالغ می گردد: 
بانک ملت مدیریت شعب خراسان جنوبی از طرف شعبه میدان امام خمینی)ره( بیرجند مستند به قرارداد شماره 

۹۳۱۵۵۱۳۱۹/۲۹- ۱۳۹۳/۹/۲۹ جهت وصول مبلغ ۱۷/۴۹۳/۹۱۹ ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ ۱۵/۴۲۹/۶۷۸ ریال اصل طلب 
و مبلغ ۷۵۷/۴۸۰ ریال سود متعلقه و مبلغ ۱/۳۰۶/۷۶۱ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۹۶/۱۰/۵ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز 
وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای ایمان نوفرستی وام گیرنده و شما به عنوان ضامن را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی 
۹۶۰۱۲۰۳ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ 
مأمور اجرا آدرس شما به شرح قرارداد به نشانی خوسف، بلوار امام خمینی )ره( ، خیابان معلم ۵ پالک ۲ شناسایی نگردیده و بستانکار 
نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بانک ملت و به استناد ماده ۱۸- آئین نامه اجرا به موجب این 
آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده محسوب است و مستفاد از ماده ۱۸ مذکور عملیات 

اجرایی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار علیه شما ادامه خواهد یافت. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱    
 غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۶ سربیشه پالک ۴- اصلی مزرعه مشاع
 و قنات کدخدا 

پیرو آگهی تحدید حدود اختصاصی شماره ۳۱۲/۹۷/۱۴۶۳-۹۷/۹/۱۱ آگهی تحدید حدود عمومی ۱۰۹۵ در تعقیب آگهی شماره ۷۵۷۸ 
سال ۱۳۲۳ به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: 

بخش ۶ سربیشه پالک ۴ اصلی ششدانگ مزرعه و قنات کدخدا پالک ۴- اصلی بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای وراث مرحومان حسین 
و سیدخان و صفر سارانی فرزندان امیر با وکالت رسمی از موکلین خویش )به نسبت ۳ سهم و ربع سهم از پالک مذکور( درروز دوشنبه 
مورخ ۹۸/۱/۲۶ ساعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال  در محل حضور به 
هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  ۱۵ قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم  و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخد و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱     
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه
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درباتوماتیکسیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

نقاشـیساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

حملاثاثیهمنزلمداحی
باخاورمسقفوکارگرماهر/داخلوخارجشهر

شهراممداحی
091۵3633647

حملتخصصیاثاثیهمنزل
باکادریمجربوماهر

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

 09153618546 
09156008546
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رهاسازی ماهی قرمز زنگ خطری جدی برای محیط زیست

صدا و سیما -ماهی قرمز سفره هفت سین نوروز را پس از اتمام آئین نوروزی در رودخانه ها رها نکنید این زنگ خطری جدی برای محیط زیست است. رئیس شبکه 
دامپزشکی قاین گفت: ماهی قرمز سفره هفت سین اگر پس از تعطیالت نوروز زنده باشد نباید در رودخانه ها و دریاچه ها رها شود.محمودی زاوه فزود: این ماهیان  از نوع 
با سالم و تشکر از رسانه محترم آوا خواهشمندیم با ماهی رودخانه ای نیستند و با رهاسازی آنها در رودخانه و سدها به دلیل تغذیه آنها از تخم سایر ماهی ها می تواند سبب آسیب و یا حتی مرگ و میر سایر ماهیان شوند.

توجه به سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان 
پیگیر مطالبات مردم که همه ریشه در کمبود اعتبار 
دارد از طریق کنفرانس خبری یا هر نحو دیگر که 
صالح می دانید به سمع و نظر جناب نوبخت رسیده 
کتابخانه  اعتبار  گردد: ۱-تامین  سوال  ایشان  از  یا 
مرکزی و نیمه تمام استان در بلوار ناصری۲-احداث 
پلی کلینیک تامین اجتماعی مهرشهر۳-تامین اعتبار 
مجتمع فرهنگی هنری نیمه تمام استان در بلوار ناصری 
۴-تامین اعتبار دانشکده داروسازی ۵-توسعه امامزادگان 
باقریه ۶-تامین اعتبار پارک موزه دفاع مقدس بلوار صیاد

۷-هتل نیمه تمام کویر ۸-رفع مشکالت منطقه ویژه 
اقتصادی ۹-رسیدگی و توسعه منطقه گردشگری بند 
دره که واقعا الزمه ۱۱-تامین اعتبار جهت احداث 
پارک علم و فن آوری استانIT. ۱۲-تعیین تکلیف 
استاندارد  ورزشی  سالن  پادگان ۱۴-احداث  اراضی 
جهت میزبانی مسابقات ملی و استفاده از زمینهای بال 
استفاده دولت ۱۵-مساعدت به مسکن و شهرسازی 
جهت تکمیل بافت فرسوده فرزان و تکمیل پروژه 
زیرساختی  مشکالت  ۱۶-رفع  شهرداری  های 
اقماری  و شهرکهای  بیرجند  الملی  بین  نمایشگاه 
بیرجند نظیر راه، دوبانده و روشنایی مسیر۱۷-تامین 
اعتبار احداث آشیانه بالگرد هالل احمر  ۱۸-تامین 
اعتبار مرکز ترومای شرق کشور ۱۹-مساعدت به 
میراث فرهنگی جهت مرمت بناهای تاریخی در حال 
ریزش نظیر ارگ بهارستان و بازسازی ۷باغ تاریخی 

بیرجند لطفا توجه و رسیدگی بشه
ارسالی به تلگرام آوا
سالم به شهردار خوب بیرجند تشکر از بابت پرداخت 
سه ماه از معوقات ما کارگران شهرداری امیدواریم 
چهار ماه باقی مانده رو هم به زودی تسویه کنید دم 

عیدی دل همه ما شاد شد. اجرکم عندا...
۹۱۵...0۲0

سالم. مطالبی که گذاشتید در مورد اجرای پروژه 
مسیر  از  من  وقتی  اما  بود  خوب  شهرداری  های 
خیابون رد میشم و ماشینم یهویی بیفته داخل اون 
باعث  داره  وجود  شهر  آسفالت  در  که  چاله  همه 
عصبی شدن من و مردم میشه... چه کاری از ما بر 
میاد؟! وقتی چرخ ماشین داخل چاله میفته ببینید چه 
هزینه هایی برای ماشین من و مردم بر میداره لطفا 
اینو به شهرداری بگید تا از شر این همه خیابونای 

خراب بیرجند در آسایش باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا

شهرداری بعد از گذشت نزدیک به ۲ سال که  ۶ برج 
اضافه کار طلبکار بودیم و در سازمان اتوبوس رانی 
بیشتر راننده ها یکسر کار بودند حاال بعد از ۱۸ماه ۳برج 
اضافه کار ریختند هم از سر زدند هم از ته زدند جناب 
شهردار در جریان باشید که خدا وکیلی پرسنل اتوبوس 

رانی کار کردند انصاف نیست که حق را پایمال کنید
۹۳۸...۲۱0

بیرجند ۳ سانتیمتر برف آمد که یک ساعت بعد آب 
شده بود صبح روز بعد هم معابر کامال خشک بود.

چرامدارس تعطیل شد نفهمیدیم!
۹۱۵...۱00

با مصوبه اخیر هیئت دولت الزم است مسئوالن برای 
الحاق حاجی آباد و امیرآباد بیرجند به این شهر اقدام  
کنند تا ضمن جلوگیری از حاشیه نشینی و ساخت و 
سازهای غیر مجاز، سایه آرامش و آسایش و برخورداری 

از امکانات شهری برای ساکنان آن فراهم شود.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

»تور بیرجندگردی« برای دانشجویان دانشگاه آزاد برگزار شد؛

امین جم - اولین بار است که در طول دو سال حضورش در 
 بیرجند به عنوان دانشجو ، پا به بناهای تاریخی شهر می گذارد.
می گوید نمی دانستم تا  این اندازه جاذبه های گردشگری 
تاریخی این شهر جالب توجه باشد. حتی برخی آنقدر بکر بود 

که دوستان بیرجندی ام را هم متعجب کرد!

مکان های تاریخی می توانند
 تبدیل به اماکن تفریحی شوند

او که دانشجوی رشته مامایی است، می گوید: در طول مدت 
حضورم در بیرجند خیلی کم از دانشگاه و بیمارستان پایم را 
بیرون گذاشتم. مگر اینکه گاهی به دعوت و اصرار بچه ها 

کافی شاپ رفته باشم، اما بیرجند واقعا به نظرم هیچ مکان 
تفریحی مناسبی برای یک دختر ندارد. در میان صحبت هایش 
گریزی هم به ترویج کافه گردی و چایخانه ها می زند و می 
اینقدر مکان های جذاب دارد ،  بیرجند   افزاید: کاش وقتی 
با همت مسئوالن بازدید از آنها راحت تر می شد و برای من 
دانشجوی خوابگاهی به عنوان یک مکان تفریحی تعریف می 
شد و کمی از این حال افسردگی خارج می شدیم! اینها سخنان 
یکی از دانشجویان »تور بیرجند گردی« بود که توسط تشکل 
جمعیت اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد بیرجند با همکاری 

میراث فرهنگی استان برگزار شد.

تازه فهمیدم چقدر بیرجند را نمی شناخته ام!
بیرجندی است که  دانشجویان  از  اما یکی  بعدی  مخاطب 
روانشناسی  زند.  می  بیرجند  در  گشتی  گروه  این  همراه 
را  بیرجند  فهمیده چقدر  تازه  قول خودش  به  و  می خواند 
تاریخی  مکان های  بین  از  گوید:  است! می  نمی شناخته 
بار مکان هایی  این  و  بودم  رفته  اکبریه  باغ  به  فقط  شهر 

 را دیدم که نمی دانستم اینقدر می توانند جلب توجه کنند.
بافت تاریخی شهر و کوچه های سنگفرش و پر از جاذبه آن 
واقعا برای من تازگی داشت و آغازی بود برای اینکه بیشتر 
از آن ها لذت ببرم. می  به فضاهای تاریخی شهر رفته و 
افزاید: کاش مسئوالن بیشتر این اماکن را معرفی می کردند 
و خصوصا قشر جوان از بسیاری آسیب های اجتماعی که به 

خاطر نبود اماکن تفریحی است ،  دور می شدند.

قشر دانشجو می تواند توانمندی های خود را اثبات کند
دبیرتشکل جمعیت اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد بیرجند ، 
با بیان اینکه هدف ما از انجام این برنامه معرفی شهر بیرجند 
و جاذبه های آن به دانشجویان بود، خاطرنشان کرد: تالش 
بتوانند  هم  خوابگاهی  قشر  خصوصا  و  دانشجویان  کردیم 
سفیرانی برای معرفی ویژگی های شهر بیرجند باشند و قدمی 
برای توسعه گردشگری استان برداشته باشیم. آناهیتا ویسی با 
بیان اینکه امیدوارم در ادامه نیز شاهد برگزاری برنامه هایی از 
این دست در سایر دانشگاه های شهر و استان باشیم ، گفت: در 

این برنامه از اماکنی چون مدرسه شوکتیه،  بنای خواجه خضر، 
آب انبار محسن زاده، باغ اکبریه،  خانه پردلی، موزه عروسک و 
ارگ کاله فرنگی بازدید شد. وی با اشاره به اینکه این برنامه با 
همکاری میراث فرهنگی استان برای معرفی اماکن گردشگری 
انجام شد، ادامه داد: تور بیرجند گردی در دو بازه زمانی ۱۶و 
۱۸ اسفند برای آقایان و بانوان رایگان انجام شد که جا دارد در 
همین جا از همکاری و مساعدت های مسئوالن دانشگاه در 
این برنامه تشکر کنم. وی تصریح کرد: قشر دانشجو می تواند 
در حوزه های مختلف تاثیرگذاری خود را نشان دهد اما الزمه 
بروز این استعدادها و توانمندی ها ، اعتماد و همراهی مسئوالن 
است که امیدواریم در کنار دانشجویان باشند و با همراهی و 

همکاری این قشر ،  گام های موثرتری برداشته شود.

جمدانشجویان هم می توانند سفیران معرفی استان باشند
ن 

 امی
س :
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 ویزای دلدادگی در 100 سالگی
برزجی-حدود ۱00 سال از خدا عمر گرفته و نامش را به عشق اهل بیت )ع( 
زینب گذاشتند؛ اکنون در قرن دوم زندگی ویزای دلدادگی را گرفته و زائر 
کربال شده، او زینب پروورء است. زینب به عشق کربال از شهرستان سربیشه 
در استان خراسان جنوبی عازم سفر عتبات عالیات شده؛ پیرزنی که موهای 
سفیدش را با حنا خضاب کرده، پیراهن نو پوشیده و با گام های لرزان اما قلبی 

مطمئن، راه طوالنی را در پیش می گیرد.
امام حسین )ع( را از یک قرن پیش می شناسد همان زمانی که برای اولین بار چشم 

به این جهان گشود و کامش را با تربت کربال متبرک کردند.
زاده زابل است، آنچه شناسنامه اش می گوید باید ۱۸ مرداد سال ۱۳0۸ هجری 
شمسی به دنیا آمده باشد اما خودش گواهی می دهد که وقتی شناسنامه برایش 
صادر شد، دختری ۱۲ ساله بوده از این رو می توان سنش را به بیش از ۱00 سال 
تخمین زد.خط های در هم بر همی که دست روزگار بر چهره اش ترسیم کرده نیز 

گواه روزهایی به درازای یک قرن را می دهد.
 زینب پروورء زنی از عشایر زابل است که در ییالق و قشالق قبیله، تقدیر 
او را به سربیشه شهری در فاصله ۶۶ کیلومتری جنوب بیرجند مرکز خراسان 
جنوبی می کشاند و آنجا دفتر بختش در دهه دوم زندگی باز می شود.محمد 
حسین حسینی در روستای محمد الله سربیشه آسیابانی بود که عاشق این 
دختر عشایر شد و او را به همسری برگزید؛ اینگونه زینب در سربیشه ماندگار 
می شود.حاصل عمری که کنار همسر مرحوم خود روزگار گذرانده، چهار 
فرزند است و هر کدام در شهری زندگی می کنند اکنون که برای زینب خانه 
و کاشانه ای نمانده باقی عمرش را هر چند وقتی مهمان سفره یکی از فرزندان 
می شود.وقتی سهم او از دارایی دنیا هیچ باشد، شاید سفر فقط برایش در رویا 

معنا پیدا کند اما نور امید هیچ گاه در دلش خاموش نمی شود.
از یک ماه پیش یکی از دخترانش او را نزد خود به شهر سربیشه آورده است. نوه 
بزرگش بیش از ۱۵ بار توفیق سفر به عتبات عالیات را داشته؛ گاهی برای گچ کاری 
رفته و گاهی هم یک زائر معمولی بوده است اما خاطرات سفرهایش دل زینب را 

که »بی بی« )در گویش محلی به معنای مادربزرگ( صدا می زند، هوایی کربال 
می کند.طولی نمی کشد که هزینه سفر بی بی را با کمک یک خیر می پردازد تا 

این عاشق دلسوخته آرزو به دل نماند.
زینب، آنچه از کربال به یاد دارد همان صحنه هایی است که از سال های دور 
در تعزیه های محرم شنیده و هرگاه صدای چاووش خوانی کربال رفته ای به 
گوشش می رسیده، دلش را به سوی آسمان بین الحرمین پرواز می داده است.
اما امروز نوبت اوست که زائر کوی دوست شود؛ چارقدی بزرگ بر سر انداخته، 
گام های نحیفش را شمرده شمرده بر می دارد و همان طور که عباس )نوه 
کوچکتر( همراهی اش می کند با دست دیگری دیواره اتوبوس را دنبال کرده 
تا باالخره اولین پله را باال می رود.تمام توشه سفرش یک چوب دستی بلند و 
ولیچری است که می خواهد آسایش او در راه مسافرت باشد. دستانش را مدام 
باال می برد و چیزی زیر لب زمزمه می کند از چشمانش که برق شوق در آن 
موج می زند، پیداست چقدر بی تاب است.با اینکه گوش هایش سنگین است 
اما با هر نوایی که بلند می شود همصدا شده و »کربال، کربال« می گوید؛ انگار 
کالم دیگری بر زبانش نمی چرخد.پیش از این هر گاه دلش هوایی شده تا در 
صحن و سرایی عرفانی روحش را جال دهد تنها جاهایی که می توانسته سفر 

کند مزار امامزاده سید علی و سید الحسین )ع( نهبندان بوده است.
البته چند باری هم توفیق زیارت امام رضا )ع( در مشهد مقدس نصیبش شده است 

ولی هیچ وقت در خواب خودش نمی دیده که روزی کربالیی شود.
سفرش را در دومین روز از آخرین ماه سال ۹۷ با ۳۹ همسفر دیگر آغاز می 
کند، شمارش روزهایی که باید در سفر باشد را دارد اولین روز را با انگشتان 
دست می شمرد، راه به نیمه می رسد و دومین روز که به پایان رسید کمی 
به مقصد نزدیک تر می شود.بعد از حدود ۴۸ ساعت وارد اولین مکان زیارتی 
در عتبات عالیات می شود و انگشتان نحیفش را بر چشمان کم فروغش می 

کشد تا پرده اشک از مقابل دیدگانش کنار رود.
کسی نمی داند آن لحظه در دلش چه غوغایی برپاست اما آرام از روی ویلچر 

بلند می شود، به روی زمین زانو می زند و سجده شکر به جا می آورد.آنها 
که چندمین بار توفیق زیارت نصیب شان شده می دانند در روزهای اقامت 
هر روز کجا می روند و چه اعمالی باید به جا آورند اما بی بی از این آداب 

چیزی نمی داند با اینحال پا به پای همسفران می رود و از معنویت های شهر 
 نجف اشرف لذت می برد. اولین سالم را در ایوان طال به امیرمومنان )ع( 
می دهد و با کمک عباس و ویلچر وارد روضه حرم شده و ضریح را در آغوش 
می گیرد. دل را دخیل ضریح مطهر می کند، تمام حرف های ناگفته ای که 

یک قرن در سینه پنهان داشته را با یک نگاه کوتاه می گوید و بر می گردد. 
دو روز میهمان شهر نجف است، سری به قبرستان وادی السالم می زند و 
همه ارواح پاک عالم را زیارت می کند. از نزدیک دستی به دیوارهای مسجد 

حنانه کشیده، سالمی هم به میثم تمار و کمیل بن زیاد می دهد.
دومین شب حضورش در صحن مسجد کوفه به عبادت ختم می شود؛ شاید از 
روایتگری مقام های این مکان مقدس چیزی نمی شنود اما زانوی ادب به زمین 

زده و نمازهای مستحبی را همپای دیگر زائران به جا می آورد.
روزی که بار سفر را از نجف جمع می کند با فریاد عباس در گوشش متوجه 
می شود که راهی کربال شده؛ تمام مسیر با صدای نحیفش نجوایی سر می 
دهد و زودتر از همه با پای دل پر می کشد.آن لحظه که به بین الحرمین می 
رسد با یک دست به حرم های دو طرفش اشاره کرده و دست دیگرش را به 

صورت می کشد، کسی چه می داند شاید این نشانه شکر است.
اینجا را می شناسد آن زمان ها که هنوز گوش هایش یارای شنیدن داشته در 
روضه هایی که برایش می خواندند بارها با پای دل به این سرزمین مقدس 
سفر کرده و همه جا برایش آشناست؛ از خیمه گاه و کودکان گریان، از تل 
زینبیه که همیشه زینب را بر بلندای آن مضطرب تجسم می کرده تا گودال 
قتلگاه که تن های بی سر در خون غلتیده را بارها دیده است و از مصیبت 
های آن شنیده اما حاال با چشم جان می بیند که بیش از ۱۴00 سال گذر 
زمان نتوانسته صحنه عاشورا را در تاریخ گم کند.حالوت زیارت کربال، با دیدن 
صحن و سرای حرم های شریف سامرا برایش دوچندان شده و سفر دلدادگی 

اش در حرم های مطهر شهر کاظمین به پایان نزدیک تر می شود.
روزی که از گذرگاه مرزی مهران دوباره پا به خاک ایران می گذارد دهمین انگشت 
دستش را می بندد و نشان می دهد که ۱0 روز سفر به پایان رسید. فضای اتوبوس 
در راه برگشت برایش فقط سکوت به همراه دارد؛ با دلی آرام بر صندلی اش می 
نشیند و تا مقصدی که باید پیاده شود، سخنی به زبان نمی آورد. نگاه حسرت بارش 

را از دیگران می دزدد انگار هنوز هم دلش سفر کربال می خواهد...
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موفقیت و انرژی

مشکالت

 روش ارزان برای لذت بردن از زندگی

زیر دوش آواز بخوانید: خیلی از خوانندگان مطرح از 
همین جا شروع کرده اند. عالوه بر این با ابراز احساسات 

تان از این طریق می توانید به آرامش برسید.
حال یک دوست قدیمی را بپرسید: امتحانش ضرر ندارد.

همین االن تلفن را بردارید و به یک دوست قدیمی 
زنگ بزنید. به این ترتیب هر دوی شما از یک لذت 

ارزان زندگی لذت خواهید برد.
هدیه های قدیمی و یادگاری ها: هدیه های قدیمی که 
گرفته اید نگاه کنید، عکس های خاطره انگیز هم بد 
نیست. یادآوری روزهای خوش هم زیباست. از قدیم 

گفته اند وصف العیش نصف العیش.
 آشپزی کنید: آشپزی کردن یکی از راه هایی است که 
به آرامش و لذت می انجامد. اگر برای کسانی که دوست 

شان دارید آشپزی کنید، لذت تان را دو برابر خواهد کرد.

آنها که در مشکل گم می شوند

و  مانع  هیچ  با  زندگی اش  در  که  نیست  هیچ کس 
مشکلی روبه رو نشده باشد. بیشتر آدم ها در این شرایط 
حس می کنند که انگار زندگی شان به بن بست رسیده. 
اما این موضوع در زندگی همه ما یک موضوع قابل  
پیش بینی و انتظار است و درست در همین لحظه هاست 
که تفاوت بین آدم ها مشخص می شود. بعضی ها مثل 
یک کش که حسابی کشیده شده باشد سریعا به زندگی 
عادی برمی گردند و بعضی دیگر کامال خود را می بازند 
و درگیر مشکالت حاشیه ای می شوند. فکر می کنید 
قابلیت بازگشت به حالت عادی در چه افرادی وجود 
دارد؟ آنهایی که قادرند بعد از رویارویی با مشکل و 
مانع دوباره با سرعت زیاد به حالت عادی برگشته و به 
راه حل هایی دیگر دست پیدا کنند به نوعی از نظر فکری 
و روحی انعطاف پذیری خوبی دارند و در شرایطی مثل از 
دست دادن شغل، بیماری و یا مرگ عزیزان با سرعتی 

زیاد کنترل زندگی خود را به دست می آورند.
در مقابل، افرادی که انعطاف پذیری کمی دارند ممکن 
است خودشان در مشکل گم شوند، احساس کنند 
قربانی هستند، برای همیشه درگیر آن شوند و حتی 
به مکانیسم های تطابقی نادرست مثل سوءمصرف 
موادمخدر رو بیاورند. این گروه آدم ها استعداد زیادی 
انعطاف پذیری  ابتال به مشکالت روانی دارند.  برای 
ضرورتا خود مشکل را برطرف نمی کند اما به فرد این 
توانایی را می دهد تا مشکالت را پشت سر بگذارد، لذتی 
را در زندگی )حتی در شرایط سخت( پیدا کند و عوامل 
تنش زای بعدی را بهتر تحت کنترل درآورد. اگر شما فکر 
می کنید انعطاف پذیری کافی ندارید می توانید با تالش و 
کسب مهارت هایی این قابلیت را در خود افزایش دهید. 
انعطاف پذیری عاطفی و جسمی تا حدی یک موضوع 
ذاتی است. بعضی افراد در شرایط تغییر و هیجان کمتر 

ناراحت می شوند. اینگونه نباشید و بجنگید. 

مسواک و خمیردندان را 
در دستشویی یا حمام نگذارید

در  را  خود  خمیردندان  و  مسواک  ما  همه  تقریباً 
دستشویی یا حمام قرار می دهیم. اما مشخص شده 
است گرما و رطوبت حمام یا دستشویی محیطی عالی 

برای رشد و تکثیر میکروب ها فراهم می کند و بیشتر 
چیزهایی که در این مکان هستند در معرض خطر قرار 
می گیرند. با هر بار دستشویی رفتن و سیفون کشیدن، 
تعداد زیادی باکتری در هوای دستشویی منتشر می 
شوند. طبیعی است که هیچ کس دلش نمی خواهد 

این باکتری های کثیف روی مسواکش بنشیند. 

خوابیدن روی شکم
 اصال برای کمر مناسب نیست

خوابیدن به شکم اصال برای کمر مناسب نیست.
بهترین حالت خوابیدن برای آنها که کمر درد دارند، 
خوابیدن به پهلو و خوابیدن به پشت است.بهتر است به 

پهلو بخوابید و پاهایتان را اندکی به سمت شکم جمع 
کنید و بالشی را هم میان زانوها قرار دهید اگر تمایل 
دارید که به پشت بخوابید،بهتر است پاها را کمی باالتر 
از سطح بدن تان )مثال روی یک بالش یا صندلی( قرار 
دهید یا این که بالشی را زیر زانوها قرار دهید تا قوس 

طبیعی کمرتان حفظ شود.

  توصیه هایی برای استفاده 
و خرید عینک آفتابی 

                                 
برای  هم  زمستان  فصل  و  ابری  روزهای  در  حتی 
محافظت از چشم ها از عینک آفتابی مناسب استفاده 
کنید. از آنجا که برف 80 درصد اشعه ماورای بنفش 

را منعکس می کند و زمین و آب فقط 10 درصد آن را 
منعکس می کند، می توان دریافت که اهمیت استفاده از 
عینک آفتابی در زمستان کمتر از فصل تابستان نیست.     
عینک آفتابی نباید باعث تغییر ماهیت نور و تصاویر 
شود. دقت کنید رنگ هر دو شیشه عینک آفتابی کامال 

یکسان بوده و فاقد موج و عیب و نقص باشند.

هنگام کار شانه  ها 
را خم نکنید

داشته  توجه  بدن تان  وضعیت  به  کار  هنگام 
باشید و پشت و شانه  ها را خم نکنید.

همیشه با پشت صاف، شانه های رو به عقب و 

وسایلی  با  کار  کنید.  کار  خمیده  کمی  زانوهای 
توجه  شده اند،  طراحی  نامناسبی  شکل  به  که 
نکردن به وضع صحیح بدن هنگام کار و انجام 
آسیب  در طوالنی مدت موجب  تکراری  حرکات 
اسکلتی  مشکالت  بروز  و  مفاصل  و  عضالت 

می  شود. 

معجزه گوجه فرنگی
 را بدانید!

در گوجه  فرنگی سبز و نارس ماده ای سّمی به نام 
سوالنین وجود دارد که خوردن آن موجب مسمومیت 
شده و ایجاد دل پیچه،اسهال و باز شدن مردمک چشم 

می شود. از جوشانده ریشه، شاخه ها و برگ های مسن 
گوجه  فرنگی برای رفع دندان  درد استفاده می شود و 
خود گیاه نیز خاصیت حشره کش دارد. گوجه فرنگی 
به دلیل داشتن ویتامین های ث و آ فراوان دستگاه 
ایمنی بدن را تقویت کرده و بدن را در برابر امراض و 

بیماری های عفونی مقاوم می سازد.

شاید یکی از بدترین آثار بدنی ناشی از ترس آسیبی باشد که به قلب و سیستم قلبی عروقی وارد می شود. ترس شدید 
در بلند مدت می تواند به مشکالت قلبی جدی منجر شود. قلب تحت تاثیر سطوح باالی هورمون های استرس با کار 
و تنش بیشتر مواجه می شود و پس از مدتی دیگر نمی تواند عملکرد درست خود را ارائه کند. از آنجایی که این اتفاق در 

بلند مدت رخ می دهد، همواره فرصت برای معکوس کردن آسیب پیش از آن که جدی شود، وجود دارد.
ترس پایدار و بلند مدت می تواند کاهش اعتماد به نفس را در پی داشته باشد. این شرایط نه تنها می تواند به از دست 
دادن فرصت ها منجر شود، بلکه خطر ابتال به افسردگی و اضطراب را نیز افزایش می دهد.ترس می تواند افراد را از انجام 
کارهایی که ممکن است برای آنها خوب باشد، باز دارد.  امکان دارد از حضور در جمع دوستان و اعضای خانواده و فعالیت 

های دیگر که برای بهزیستی انسان مهم هستند نیز پرهیز کند.

 یکی از مهم ترین منشا مسمومیت در طول سفر و مکان های نا آشنا، مصرف آب آلوده است. نسبت به آبی که 
می خورید، دقت فراوان داشته باشید. یا آب را از منبع کامال مطمئن تهیه کنید یا اگر نمی توانید حتی االمکان از 

بطری های آماده آب معدنی استفاده کنید. 
در خرید آب معدنی هم حتما دقت کنید بطری پلمپ بوده و عالمت پروانه بهداشتی ساخت داشته باشد. در مورد برند 
هم سعی کنید آب معدنی ناشناخته نباشد. مراقب میان وعده ها باشید: لواشک، باقال، لبو، سمبوسه و چیزهایی از این 
قبیل از سالمت و کیفیت تهیه اش اطمینان صد در صد داشته باشید. حتی اگر بهداشتی باشد به دلیل نگهداری در 

فضای آزاد برای مدت های طوالنی، امکان آلودگی و ناسالم شدن آنها وجود دارد.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

در سفر از  بهداشتی بودن آب مصرفی اطمینان حاصل کنیدترس و تاثیر آن بر سالمت انسان

دهسلم یکی از روستاهای هدف گردشگری خراسان جنوبی 
است که در مجاورت گرم ترین نقطه زمین قرا دارد. دهسلم 
آخرین روستای حوزه استحفاظی نهبندان است و ویژگی های 
بارز مناطق کویری در آن متبلور شده و خانه های گنبدی و گلی، 
نخلستان های خرما جلوه هایی از زیبایی های این روستاست در 
گوشه ای از نخلستان خرمای آن و در بافت قدیم روستا قلعه قدیمی 
دهسلم قرار دارد که دیوارهای آن هنوز پا برجاست. دهسلم دارای 
مرتفع ترین، وسیع ترین و زیباترین تپه های ماسه ای کشور است که 
مورد توجه بسیاری از کویرنوردان داخلی و خارجی است.این روستا 
یکی از مهم ترین روستاهای کویری نهبندان است که جاذبه های 

گردشگری زیادی مانند بزرگ ترین نخلستان شرق کشور، دریاچه 
نمک، رودشور و زمین های پاشتری  دارد.دو قلعه قدیمی در این 
روستا وجود دارد که هرکدام نام و قنات مخصوص به خود داشته 
و به نام های قلعه محمدتقی خان، ده باال و شوره گزک معروف 
هستند. در این روستا پرورش شتر، شغل اصلی اهالی است و به 
دلیل این که قنات روستا نسبت به روستاهای دیگر پرآب تر 
است، کشاورزی نیز رونق بسیاری دارد و عالوه بر خرما، گندم، 
جو و پنبه نیز در آن کشت می شود.اهالی روستا معتقدند که در ابتدا 
دو برادر به نام های سلم و تور، قنات های این روستا را آباد کردند که 
دهسلم کنونی را سلم، آباد کرده و به ده سلم معروف شده و تور هم 

روستای تور را آباد کرده که در منطقه شاهکوه واقع شده که فاصله 
چندانی با هم ندارند.روایت دیگری نیز وجود دارد که اولین نفری 
که قنات این منطقه را آباد کرده، نامش سلم، سلیم یا سلطان 
بوده که این روستا به نام دهسلم مشهور شده است. روستای 
دهسلم در استان خراسان جنوبی یکی از نمونه روستاهایی است 
که مدیریت زنان در آن نقش اساسی دارد. فعالیت های مختلف 
زنان باعث شده این روستا از رونق بیشتری نسبت به روستاهای 
همجوار برخوردار باشد.مدیریت زنان در روستا باعث شده مردم 
سنت های رفتاری و فرهنگی خویش را در نوع پوشش و حتی نوع 

زندگی، به خوبی حفظ کنند.

دهسلم نهبندان روستایی هدف گردشگری

آیه روز

فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می  کند که بیم دهید که 
معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید. )سوره نحل/ آیه ۲(

سخن روز

به راهی که اکثر مردم می روند شک کن. اغلب مردم فقط تقلید می کنند، از متمایز بودن نترس، انگشت 
نما بودن بهتر از احمق بودن است. )صادق هدایت(
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۰۰ ) مدرن برتر(

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵۶۵82۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹3۵۱۵ 

۱۰سال 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 3۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱۵۵۶222۹۱

322۱۱۶84

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

 میز اداری و کنفرانس 

 ۰۹3۶3۰۵۰۰7۱ مدیریت: توانا
جمهوری 3۰ ، سمت مزار شهدا، قلعه

کار خوب اتفاقی نیست

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

آشغال های دوست داشتنی
۱8:۱۵2۱:3۰شروع سانس

قانون مورفیپارادیس
2۰۱4:3۰۱3۱۶:۱۵شروع سانس

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

به یک شاگرد تریلی با سابقه کار در 
مسیر تهران به تفتان نیازمندیم.

۰۹۱۵۶۰328۰4

اولین سرویس کارواش خودرو 
درب منزل و محل کار 

تخفیف عالی برای استفاده گروهی کارمندان 

شماره های ما را ذخیره کنید
324۶2434 -۰۹۹۱۰3۰۶2۶4

کانکس 4×2 خریداریم.
۰۹۱۵۱۶3723۱

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
بالعکس در هر روز  بیرجند،  مشهد، زاهدان، 
هفته و تخفیف ویژه. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاالی صنعتی از جمله کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

با ایسوزو،  تک، ده چرخ ، تریلی 
به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
 برای تکمیل کادر پرسنلی خود

 نیاز به مهماندار مرد و زن جوان دارد. 
ساعت مراجعه: ۹/3۰ الی ۱2

۱8الی  2۰ 
مکان مراجعه : نبش توحید 42 

 دفتر مجموعه
سمسـاری صـادق

خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     
۰۹38۰۱۶۰77۹ - ۰۹۱۵۱۶4۱4۶4

پروانه تاسیس گاوداری شیری به کد 
شناسایی ۱۰4۰4۰33۰۰3۰۵

 به نام فریدون خسروی بیژائم فرزند 
عطا به شماره ملی ۰۶۵28724۶8 

مفقود گردیده 
و از درجه اعتبارساقط می باشد.

کارت هوشمند مینی بوس به شماره 
7۱۱232۹ و شماره پالک ۶77 ع 

۱3- ایران ۵2 به نام مهدی
 سلم آبادی به شماره ملی 

۰۶۵۱۹2۶8۱۵ مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
۰9۰3624۰644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

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

به دو نفر نیروی خانم جهت کار 
در آشپزخانه  نیازمندیم.

۰۹۱۵8۶۰44۹7
به یک فروشنده آقا یا خانم جهت کار در شیرینی 
سرا نیازمندیم. )حداقل دیپلم و مجرد(  فقط 

حضوری  ۰۹۱۵۵۶2۵2۶3 - ۰۹۱۵۱۶۰۱243
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آمادگی 100 درصدی پلیس برای داشتن نوروزی امن و شاد

رنج دانش آموزان خوسفی از کمبود فضای آموزشی

کویرتایر؛ الگوی موفق در اقتصاد مقاومتیدر شرایط آخرالزمانی قرار داریم

حوادث

چهارشنبه بازار در مکان جدید و قدیم برپا می شود افزایش۱۰ درصدی قیمت شیرینی در استان 
مسئول اتحادیه شیرینی فروشان گفت: قیمت انواع شیرینی 
در خراسان جنوبی ۱۰ درصد افزایش یافت. به گزارش مهر، 
نیک افروز اظهار کرد: هفته گذشته قیمت انواع شیرینی در 
خراسان جنوبی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد که البته 
این موضوع ربطی به نزدیک بودن به ایام عید نداشته 
است. مسئول اتحادیه شیرینی فروشان بیان کرد: با توجه به 
افزایش قیمت مواد اولیه شیرینی درخواست افزایش قیمت 
انواع شیرینی را قبل از نزدیک شدن به ایام نوروز داشتیم.

نیک افروز ادامه داد: قیمت یک کیلو هل که سال گذشته 
۳۰ هزار تومان و قیمت یک کیلو پسته ۵۰ هزار تومان بوده 
در حال حاضر افزایش چند برابری داشته و یک کیلو پسته 

را باید با قیمت ۲۵۰ هزار تومان تهیه کنیم.
وی افزود: هر چند افزایش ۱۰ درصدی قیمت شیرینی 

باز هم کفاف هزینه تمام شده شیرینی را نمی کند ولی 
به واسطه رعایت حال مردم و نزدیک بودن ایام نوروز به 
همین میزان بسنده می کنیم. وی  گفت: در خراسان جنوبی 
حدود ۱۰۰ واحد شیرینی فروشی رسمی وجود دارد و البته 
بسیاری از افراد در کارگاه های خانگی اقدام به تهیه و تولید 
شیرینی می کنند که نسبت به این موضوع اعتراض داریم. 
نیک افروز اظهار کرد: نظارت و بازرسی بازرگانی، بهداشت و 
نهادهای مرتبط موضوع فروش شیرینی در واحدهای بدون 
پروانه رسمی را گزارش داده و نسبت به مسائل بهداشتی در 
این کارگاه ها نیز هشدارهای الزم را داده ایم. وی بیان کرد: 
ممکن است قیمت شیرینی در کارگاه های خانگی بدون 
پروانه رسمی پایین تر باشد ولی باید کیفیت پایین شیرینی 

تولیدی را نیز در نظر داشت.

غالمی- مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: به علت تعدد 
فروشندگان و تقاضای زیاد شهروندان برای تامین مایحتاج 
عید چهارشنبه بازار شهر بیرجند ۲ هفته پایانی سال عالوه بر 
مکان جدید در مکان قبلی هم برپا خواهد بود. حسن خسروی 
اظهار کرد: هفته های پایانی سال تعداد فروشندگان چهارشنبه 
بازار افزایش می یابد به همین دلیل در تقسیم بندی انجام 
شده با اولویت محل جدید در صورتی که تعداد فروشندگان 
از ظرفیت بازار بیشتر باشد در مکان قبلی هم برای ۲ هفته 
پایانی سال چهارشنبه بازار برپا خواهد بود. وی افزود: برای برپا 
بودن چهارشنبه بازار قدیم در سال آینده باید کمیسیون تنظیم 
بازار شهرستان با هماهنگی فرمانداری بیرجند تصمیم گیری 
کند. وی گفت: در زمان حاضر برای پذیرش فروشندگان و 

برپایی غرفه در هر ۲ مکان مشکلی وجود ندارد اما اولویت 
با مکان جدید است. وی بیان کرد: بزرگترین روز بازار شرق 
کشور با عنوان بازار فروش محصوالت محلی و صنایع دستی 
در بیرجند آماده افتتاح است که با ۲6۲ غرفه در وسعت هفت 
هکتار روز چهارشنبه ۲۲ اسفند جاری در محل میدان میوه و 
تره بار قدیم شهر بیرجند به بهره برداری می رسد. خسروی 
افزود: سه هکتار از این بازار به پارکینگ اختصاص دارد و بیش 
از یکهزار خودرو در آن جا می گیرد. وی گفت: حدود سه 
میلیارد  و ۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت این مجموعه هزینه 
و بخش هایی از جمله فروش تولیدات محلی، صنایع دستی، 
خشکبار، حبوبات، لوازم خانگی، کیف و کفش، پوشاک، مواد 
شوینده و بهداشتی و میوه و تره بار برای رفاه شهروندان در 

نظر گرفته شده است.

پیام تبریک استاندار به رئیس قوه قضاییه

دادرس مقدم-استاندار در پیامی انتصاب حجت  االسالم 
رئیسی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس قوه 
قضاییه را تبریک گفت. در پیام محمد صادق معتمدیان 
عنوان  به  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  است:  آمده 
رئیس قوه قضاییه بسیار باعث مسرت و خشنودی 
است.وی افزود: بدون تردید انتصاب جنابعالی که از 
چهره های ارزشمند و سرمایه  های اجتماعی خراسان 
جنوبی هستید، موید توانمندی، کارآمدی و تجارب 
ارزشمندتان در عرصه های مختلف خدمت صادقانه 
در نظام مقدس جمهوری اسالمی است. وی بیان 
کرد: اینجانب به رسم ادب و ارادت، این منصب خطیر 
را به محضر شریف تان تبریک و تهنیت عرض می 
نمایم. از درگاه حضرت سبحان، سعادت، سالمت و 

تداوم توفیقات روزافزون جنابعالی را مسئلت دارم.

آغاز مانور سالمت نوروزی  

صداوسیما-مانور سالمت نوروزی از دیروز همزمان 
با سراسر کشور آغاز شد و تا ۲۰ فروردین ادامه دارد.

مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: در این برنامه، کارشناسان 
بهداشت محیط بر اماکنی چون، هتل ها، رستوران ها، 
فروشگاه های مواد غذایی، قنادی ها، میادین میوه و تره 

بار و شبکه های توزیع آب نظارت می کنند. 

یک کشته در واژگونی خودرو
 محور سربیشه - ماهیرود

محور  در  پیکان  وانت  دستگاه  یک  واژگونی  براثر 
سربیشه - ماهیرود یک نفر جان خود را از دست داد. 
جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۱۱ و 
۳۰ دقیقه روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت 
پیکان در کیلومتر ۱۱۵ محور سربیشه - ماهیرود یک 
نفر فوت شد. توفیقی نیا دلیل این حادثه را ناتوانی 

راننده در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرد.

۹۰ درصد خدمات بهزیستی از بخش 
غیر دولتی می باشد

دادرس مقدم-مدیرکل بهزیستی در بازدید سرزده خود 
از مراکز اقامتی بهبودی ترک اعتیاد باران و بهشت 
پنهان  گفت: تمامی مراکز و موسسات غیردولتی تحت 
 نظارت بهزیستی را به طور سرزده بازدید خواهیم کرد.

عرب نژاد در این بازدیدها اظهار کرد: بخش عمده ای 
از خدمات بسیار مهم وزیاد بهزیستی از طریق موسسات 
و مراکز غیردولتی انجام می پذیرد که این مهم وظیفه 
سنگین وخطیر نظارت براین مراکز را بردوش بهزیستی 
خدمات  درصد  بر9۰  بالغ  افزود:  وی  است.  گذارده 

بهزیستی از طریق بخش غیردولتی انجام می شود.

وعده معاون رئیس جمهور
 برای دانشگاه بیرجند محقق شد

ایرنا - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند گفت: 
با پرداخت مرحله نخست تفاهم نامه دانشگاه بیرجند و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص 
تجهیز مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه، قول معاون 
رئیس جمهور در این بخش محقق شد. نجفی افزود: 
»سورنا ستاری« معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
۱7 دی  به  استان سفر کرد و قول کمک یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومانی را برای تجهیز و تکمیل مرکز 
نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند داد که فاز نخست 

این اعتبار به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان محقق شد. 

توزیع یک تن علوفه در منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه

صداوسیما-مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست درمیان و سربیشه گفت: به دلیل بارش برف و برودت هوا در منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه یک تن علوفه از نوع یونجه و ۱۰۰ 
کیلوگرم دان از نوع گندم برای پرندگان توزیع شد.خاشی، با اشاره به توزیع 4 مرحله دان و علوفه در این منطقه حفاظت شده از ابتدای زمستان گفت: در این مراحل 4 تن علوفه و یک تن دان توزیع 
شده است. وی افزود: با توزیع علوفه در حیات وحش هم به تامین غذای مورد نیاز حیوانات کمک می شود و هم از ورود آنان به داخل مزارع و محل زندگی مردم در روستاها جلوگیری می کنیم.

حسینی- فرمانده نیروی انتظامی از آمادگی ۱۰۰ 
درصدی پلیس برای نوروز خبر داد و بیان کرد: 
تمام تالش مان را می کنیم تا مردم از تعطیالت 
نوروزی به نحو احسن استفاده کنند و لذت ببرند. 
بعدازظهر دیروز نشست خبری فرماندهی نیروی 
انتظامی برگزار شد. سردار شجاع با ارائه گزارشی 
از اقدامات یک ساله نیروی انتظامی عنوان کرد: از 
ابتدای سال  بیش از 4۰۰ هزار تماس با ۱۱۰ انجام 
گرفت که ۲8۲ تماس منجر به عملیات شد. وی با 
بیان این که بیش از ۳7 تن مواد مخدر کشف شده 
 است، اضافه کرد: کشفیات تجهیزات ماهواره ای 
۲۱ درصد کاهش داشته است. به گفته وی، به 
دلیل تفاوت قیمت سوخت بین دو کشور ایران 
و افغانستان میزان کشفیات قاچاق سوخت یک 
میلیون و ۲۱۳ هزار لیتر بوده که بالغ بر 7۰۰ درصد 

افزایش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی از افزایش ۳۲ درصدی 
 خودروهای سرقتی خبر داد و گفت: انواع سرقت ها

۳۵ درصد رشد داشته که 7۱ درصد مجموعه 

پرونده ها منجر به کشف شدند.سردار شجاع به 
دستگیری بیش از ۵ هزار قاچاقچی در سال جاری 

اشاره کرد و افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون 
بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر بدرقه زندان شدند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که 

بیش از 76۰ هزار تخلف رانندگی ثبت شده ادامه 
داد: ۲ هزار و 8۰۰ خودروی متخلف توقیف شدند 

که باالی یک میلیون تومان خالفی داشتند.

پلمپ 299 مغازه و واحد صنفی متخلف

فرمانده نیروی انتظامی همچنین از پلمپ ۲99 
مغازه و واحد صنفی در راستای برخورد با جرائم 

اقتصادی خبر داد. سردار شجاع با بیان این که 
میزان پرونده های جرائم فضای مجازی 97 درصد 
 رشد داشته است، اضافه کرد: کشف پرونده ها 
نیز ۱4۲ درصد افزایش داشته و البته بیش از 8۰ 

درصد جرائم مالی هستند.
وی به نمایشگاه کشف اقالم سرقتی نیز اشاره کرد 
و گفت: ۲۰ درصد لوازم شناسایی و به صاحبان 
آن واگذار شد، مردم برای شناسایی باقی لوازم  
می توانند به نمایشگاه مراجعه کنند.سردار شجاع 
همچنین با اشاره به اپلیکیشن موبایلی برای ارائه 
خدمات بهتر نیروی انتظامی عنوان کرد: طراحی 
آن انجام شده و به محض آماده شدن در سال آتی 
به مردم ارائه خواهد شد. به گفته وی چون سنوات 
قبل اکیپ های پلیس در جاده های استان به 
 خصوص از غرب استان به داخل و جاده بیرجند -

قاین آماده خدمت به مردم هستند.

مدیر آموزش و پرورش خوسف گفت: فقط دو 
مدرسه در قسمت جدید شهر وجود دارد و احداث 
الغدیر  شهرک  در  کالسه  دبستان شش  یک 
خوسف بسیار ضروری است. به گزارش ایسنا، 
محمد دانایی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
شهرک جدید خوسف مسکن مهر ساخته شده 
روبرو  آموزشی  فضاهای  کمبود  مشکل  با  اما 
است. وی با بیان اینکه مسکن مهر این شهرک 
نیاز به احداث مدرسه دارد، گفت: فقط دو مدرسه 
در قسمت جدید شهر وجود دارد و احداث یک 

دبستان شش کالسه در شهرک الغدیر خوسف 
پرورش  و  آموزش  مدیر  است.  ضروری  بسیار 
در  خیران  ورود  به  امیدواری  ابراز  با  خوسف 
شهرک  در  مدرسه  هر  افزود:  خصوص،  این 
بسیاری  و  است  دانش آموز  دارای ۲۵۰  الغدیر 
ظرفیت  شهرک  این  مدارس  کالس های  از 
پذیرش دانش آموز بیشتر را ندارد. وی تصریح 
کرد: در شهرک الغدیر دو فضای آموزشی شش 
کالسه وجود دارد و تمام فضاهای ممکن و جنبی 
به کالس درس تبدیل شده و با این حال، در 

سال تحصیلی آینده صد در صد با کمبود فضای 
آموزشی مواجه می شویم. وی، احداث هنرستان 
فنی و حرفه ای و کاردانش در شهرستان خوسف را 
ضروری دانست و ادامه داد: تجهیزات کارگاهی و 
امکانات آموزشی در هنرستان های فنی و حرفه ای 
و کاردانش و تجهیزات خوابگاهی از دیگر نیازهای 
ویژه آموزشی در شهرستان است.  وی خاطرنشان 
کرد: چهار مدرسه کانکسی در روستاهای بیشه، 
شهرستان  طالقانی  و  استقالل  چاه  و  گلگون 
دانش آموزان  به  را  آموزشی  مباحث  خوسف 

ارائه می دهند. دانایی با بیان اینکه برای ساخت 
مدرسه ثابت در این مناطق نیاز به اعتبار داریم تا 
دانش آموزان کمتر با مشکالت روبرو شوند، اظهار 
کرد: همچنین در شهرستان خوسف پنج فضای 
آموزشی شامل مرکز اختالالت، پژوهش سرای 
دانش آموزی، کانون فرهنگی هنری حضرت زینب 
)س(، کانون فرهنگی هنری شهید هاشمی نژاد 
و مرکز مشاوره با بخاری کاربراتوری، گرمایش 
سیستم  نیازمند  که  می کند  تامین  را  محیط 

گرمایشی مرکزی است.

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند 
گفت: امروز در شرایط آخرالزمانی قرار داریم و دنیا  در خفقان 
قرار دارد اما در اربعین حسینی که تنفس آزادی است، شیعه 
و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان کم نمی گذارند. به 
گزارش ایرنا، عبادی یکشنبه شب در دیدار رئیس سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: این 

عشق و عالقه نسبت به دیگر ائمه نیز وجود دارد.
وی بیان کرد: در طول تاریخ رقابت ها بر سر مسائل دنیوی 
و حکومتی بوده نه برای فضائل، تقوا و علم و ما نمونه 
های فراوانی برای اهل پژوهش داریم. وی گفت: امروز هم 
مدعیان بر سر مسائل اصلی مثل علم و تقوا و ایمان مدعی 

نیستند بلکه برای دنیا و هوای نفس مدعی هستند.
حجت االسالم عبادی اظهار کرد: امروز نیز دنیا می داند در 
زیر این آسمان، اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد آن کسی 
که حرفی برای گفتن دارد و می تواند دنیا را نجات دهد رهبر 
اسالم است، اما با این وجود با ایشان نیز همیشه در حال 
جنگ هستند. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری 
اسالمی هم گفت: نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی استاد 
اخالق ما در ارتش بودند و خاطرات زیادی از ایشان داریم. 
حجت االسالم عباس محمدحسنی افزود: نصایح ایشان را 
همیشه به عنوان سوغات برای خود می دانیم و اینجا آمده ایم 

تا از نصیحت های شما استفاده کنیم.

استاندار با بیان اینکه کارخانه کویرتایر یکی از الگوهای 
بحث طرح  در  است، گفت:  مقاومتی  اقتصاد  در  موفق 
توسعه کویرتایر قرار است با جذب اعتبارات ارزی که از 
طریق بانک مرکزی انجام می شود در مدت یک سال 
بتوانیم طرح توسعه ای را به سرانجام برسانیم. به گزارش 
تسنیم،معتمدیان اظهار کرد: شرکت کویرتایر قدیمی ترین 
واحد تولیدی و بزرگترین واحد صنعتی استان است که با 
موفقیت کار خود را با سرمایه های اندکی که مردم داشتند 
آغاز کرد و به این مرحله رسیده است که امروز به عنوان 

برند شاخص در سطح کشور درخشیده است.
معتمدیان تصریح کرد: کارخانه کویرتایر امروز جایگاه خوبی 

در صنعت الستیک سازی کشور دارد و حدود ۲۲ درصد از 
تولیدات الستیک سواری کشور مربوط به این واحدتولیدی 
موفق استان است.وی با بیان اینکه بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ 
نفر در کارخانه کویرتایر اشتغال دارند، بیان کرد: خوشبختانه 
این ظرفیت  از  خوبی  به  است  توانسته  جنوبی  خراسان 
استفاده کند و این واحد صنعتی نیز اشتغال بسیار خوبی 
ایجاد کرده است. زینلی، مدیرعامل شرکت کویرتایر نیز 
سهم کویرتایر را در تامین نیاز تایرهای سواری خودروسازان 
ایرانی ۳7 درصد عنوان و تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری 
در این شرکت ۱۰۰ میلیون دالر است که بخشی از این 

سرمایه گذاری در حال انجام است.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

مقام ششم و هفتم دوقلوهای 
ملی پوش استان در هماورد

 با  برترین های دنیا

کاری - بدون شک “سه گانه” یکی از سخت ترین 
و پرهزینه ترین ورزش هاست. ورزشی آمیخته از شنا، 
دوچرخه سواری و دو، که وضع  جسمانی فوق العاده ای 
را می طلبد و البته هزینه های سنگینی هم به دنبال 
دارد. رشته ورزشی سه گانهیا “تری اتلون” از رشته 
های المپیکی  پر طرفدار در جهان است، این رشته 
شامل ۱۵۰۰ متر شنا، 4۰ کیلومتر دوچرخه سواری و 
۱۰ کیلومتر دو صحرانوردی است که متوالی و پی درپی 
انجام می شود. سعید و مسعود علیزاده “دوقلوهای ملی 
دوره  اولین  عازم  اسفند  استان” ۱۵  گانه  سه  پوش 
مسابقات سری جهانی سه گانه ۲۰۱9 در ابوظبی شدند، 
آنها پس از کسب عنوان نخست کشور، جواز حضور در 
این مسابقات را کسب کردند و روز ۱8 اسفند به مصاف 
رقبای خود رفتند.این دو جوان ملی پوش استان که در 
این مسابقات برای کسب مدال شرکت کرده بودند، 
توانستند مقام ششم و هفتم مسابقات جهانی را کسب 
کنند. این مسابقات با شرکت ۵۰۰ ورزشکار از ۱۱4 
کشور جهان ۱7 و ۱8 اسفند در شهر ابوظبی برگزار شد. 
با توجه به سخت بودن ورزش سه گانه، در مسابقات 
جهانی شش نفر برتر موفق به کسب مدال می شوند. 
در این ماراتن بین المللی قریب به ۱۰۰ سه گانه کار 6۰ 
کشور از ۱7 تا ۱9 اسفند مسافت های استاندارد و کوتاه 
بندر ابوظبی را برای کسب مدال رنگی پیمودند. در حالی 
که سعید علیزاده بر سکوی ششم این رقابت جهانی 
ایستاد و مسعود علیزاده مقام هفتم مسابقات را به دست 
آورد، سه گانه کاران اسپانیایی و روسی همچون دوره های 
قبل به رتبه های اول تا سوم رسیدند.گفتنی است، مسعود 
علیزاده در مسابقات جهانی کاپ آزاد ۲۰۱7 امارات که 
۵۱۵ سه گانه کار از سراسر دنیا شرکت داشتند، مقام 
چهارم رقابت ها را به دست آورد و سعید علیزاده در جایگاه 
ششم مسابقات قرار گرفت. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

نساجی  کارخانه  مجوز  صدور  از  خوسف  *فرماندار 
خوسف در شهرک صنعتی و مجموعه کارگاهی و 

تولیدی صنایع دستی در کوشه سفلی خبر داد
*خانه فرهنگ طبس در ساختمان سر در باغ گلشن 
افتتاح شد و به طور همزمان در این مکان نگارخانه 
یافت. گشایش  خوشنویسی  آثار  نمایش  با  طبس 
*4۱ انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و 
هیئت رئیسه اتاق های اصناف از ابتدای سال  تاکنون در  

استان  به صورت تمام الکترونیک برگزار شد.
* میانگین بارشهای استان از ابتدای سال زراعی تاکنون 
نسبت به میانگین بلند مدت حدود 6 درصد افزایش دارد
*مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
اطالعات سه هزار و ۵94 منطقه تبلیغی استان در 

سامانه اطلس به ثبت رسیده است.
*به گفته کارشناس هواشناسی برای امروز رگبار پراکنده 
باران در نیمه شرقی و به صورت محدود وقوع رواناب 
موقتی برای مناطق جنوبی استان پیش بینی می شود.

روابط عمومي جهاد کشاورزي استان 
 روابط عمومي برتر وزارت کشاورزی

غالمی-در گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی 
سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور که در تهران برگزار 
شد، از مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
استان به عنوان روابط عمومی برتر تجلیل شد. در این 
مراسم که با حضور دکتر بخشنده معاون برنامه ریزی 
امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر رمضان نژاد 
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
کشور و مهندس محققی رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید، 
از حامد عارفي نیا تجلیل و لوح افتخار به او تقدیم شد.
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به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

 موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
آمادگی خود را جهت برگزاری مراسم یادبود اموات به سنت عیدانه اول 
در شب های دهه آخر اسفند بعد از نماز مغرب و عشاء  اعالم داشته 
و به عرض می رساند کلیه تبلیغات، تشریفات و پذیرایی مراسم، حضور 
 روحانیون و مداحان محترم از سوی این موسسه پذیرفته می شود. 

۳۲۲۲۷۱۷۷ - ۰۹۱55۶۱۸۴۸۲ 

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12،  جنب بانک ملت

09155600850

خرید نقدی 

۱۰ درصد 

تخفیف

چشم لطفی سوی ما بهر خدا کن یا علی 
درد ما را ظاهر و باطن دوا کن یا علی

مسابقه فرهنگی جشن میالد موال علی)علیه السالم(
 )مسجد حضرت علی بن ابیطالب( ۱۳ رجب ۱۳۹۷

۱- نام اصلی پدر و مادر حضرت علی چیست؟ 
الف: عمران- فاطمه بنت اسد ب: ابوطالب- فاطمه بنت اسد ج: عمران- 

فاطمه ام البنین 
۲- ابوتراب لقب کیست؟

الف: حضرت علی )ع(  ب: پدر حضرت علی )ع(  ج: حجت االسالم 
ابوترابی )سید االسرای ایرانی(

۳- نامگذاری فرزند به نام علی چه اثری به دنبال دارد؟
 الف: شفاعت در قیامت    ب: خیر و برکت   ج: محبوبیت نزد خدا و پیامبر و ائمه
۴- شان نزول آیه )َو ِمَن الَنّاِس َمْن یَْشِري نَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت ا...(  کدام 

گزینه است؟
الف: جریان غدیر خم   ب: اهدای انگشتری به سائل در رکوع توسط 

حضرت علی )ع( ج: جریان لیله المبیت
۵-کدام سوره قرآن منسوب به حضرت علی )ع( است؟

الف: والفجر    ب: اعلی       ج: عادیات

۶- نام همسر حضرت علی و مادر حضرت ابوالفضل کدام است؟
الف: فاطمه زهرا )س(   ب: امامه   ج: فاطمه ام البنین

۷- محل والدت و شهادت حضرت علی کجاست؟
الف: مکه - مکه     ب: مدینه - مکه    ج: کعبه - مسجد کوفه

۸- نماز مسافر در کدام آیه قران به آن اشاره شده است؟
الف: ۴۳ سوره آل عمران   ب: ۱0۳-۱0۱ نساء     ج: ۹ سوره جمعه

۹- آیه والیت کدام است؟ 
الف: ۶۷ سوره مائده    ب: ۵۵ مائده    ج: ۶۱ آل عمران

۱0- ماه های حرام کدامند؟
الف: محرم- صفر- رجب    ب: محرم - رجب- ذی القعده- ذی الحجه [  

ج: محرم- ذی القعده- ذی الحجه
۱۱- آیه صلوات کدام است؟

الف: ۱۶۲ انعام   ب: ۵۶ احزاب   ج: ۳۳ مریم
۱۲- این جمله از کدام معصوم است؟ 

هر کس مسجدی بسازد اگر چه به اندازه النه مرغی 
 باشد، خداوند در بهشت خانه ای برای او بنا می کند.

الف: حضرت علی )ع(     ب: پیامبر اکرم )ص(     
ج: امام رضا )ع(

توضیحات: ۱- مسابقه شامل گروه سنی کمتر از 

۱۴ سال نمی شود ۲- پاسخنامه را حداکثر تا ۹۷/۱۲/۲۶ به آدرس مغازه 
 آقای رمضانی یا تابلو نویسی فدک جنب مسجد علی بن ابیطالب )ع(
بلوار شهید بهشتی تحویل نمایند. )به هر شکل و فرمی پاسخنامه پذیرفته 
می شود( ۳- به تعدادی از عزیزانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند به 
قید قرعه جایزه ای در مراسم جشن میالد )سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۸( بعد از 
نماز مغرب و عشاء اهدا خواهد شد. )حضور در شب جشن و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی است( ۴- در صورت هرگونه ابهام و یا سوال با 

شماره 0۹۱۵۵۶0۵0۷0 آقای زرگر تماس گرفته شود.
مجتمع مسجد حضرت علی بن ابیطالب )علیه السالم(
 بلوار شهید بهشتی

نام و نام ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲ردیف
خانوادگی

الف

نام پدر:ب

تلفن:ج
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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امام هادی علیه  السالم فرمودند :
َمن َرِضَي َعن نَفِسِه َکثَُر الّساِخطوَن َعلَیِه

آن که از خودش راضی شود، ناراضیان از او فراوان شوند.
)بحار األنوار : ج ۷2 ، ص 316(

محمودآبادی- استاندار خراسان جنوبی روز یکشنبه به همراه دکتر عابدی معاون برنامه ریزی استانداری، رئیس سازمان صنعت و معدن استان ، مدیر شرکت شهرک های صنعتی و 
تعدادی از مسئوالن استانی و شهرستانی طی بازدید میدانی از واحدهای تولیدی استان از مجتمع کاشی فرزاد نیز بازدید نمود تا از نزدیک در جریان روند تولیدات این واحد نیز قرار 

گیرد و مشکالت و موانع را از نزدیک بررسی نمایند.

مشتری مداری و توجه به کارگران، سرمایه های کاشی فرزاد
مهندس علی اکبر فالحی ، مدیرعالی این واحد تولیدی ضمن خیرمقدم و قدردانی از استاندار محترم و درد آشنا و با تجربه و هیئت همراهشان مشتری مداری و همچنین توجه به 
امور کارکنان و پرداخت به موقع حقوق آنان را بهترین سرمایه برای یک تولید کننده دانست و گفت: با توجه به اینکه کار ما در این واحد تولیدی روی روال است،تالش می کنیم در 
این مجتمع گامی در جهت توسعه کشور و استان خراسان جنوبی برداریم و این امر بنا به فرمایش مقام معظم رهبری با همدلی به دست می آید. تنها موضوعی که چند سال است 
پیگیر آن هستیم بحث ورودی کارخانه است که در مسیر سیالب واقع شده است و باید هر چه زودتر نسبت به احداث یک دیوار ساحلی در آن محدوده اقدام شود. فالحی، همچنین  

افزود: حضور استاندار محترم و مسئولین ذیربط باعث ایجاد روحیه و انگیزه در مدیران گردید.

طرح توسعه جدید
مدیر عالی کاشی فرزاد از طرح توسعه این مجتمع تولیدی در دو بخش سلولزی و کربناتی خبر داد. به گفته وی، در طرح توسعه سلولزی زیرساخت های الزم از جمله زمین، آب، 
 برق و گاز آماده شده است و امیدواریم در یک سال آینده به بهره برداری برسد که جا دارد از حجت االسالم عبادی نماینده محترم و مدیران ذیربطی که ما را در زمینه زیرساخت ها 

یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم.
علی اکبر فالحی ادامه داد: در نظر داریم واحد سلولزی را با بهترین کیفیت در تولید انواع کاغذ، پارکت SPC، ام دی اف و سایرمحصوالت سلولزی کربناتی در استان با اشتغالزایی 
مستقیم و غیر مستقیم هزار نفر و با همکاری مسئولین به بهره برداری برسانیم. وی بهره برداری از واحد سلولزی را با توجه به وجود باربری مجتمع تولیدی فالحی )شرکت فرامرز 
سیرکویر( برای این مجموعه نقطه مثبتی دانست، چرا که این شرکت باربری در تسهیل حمل و نقل مواد اولیه نقش موثری دارد. فالحی در پایان از تمامی مسئوالن خواست، حمایت 

از صنعتگران را در اولویت برنامه های خود قرار داده و الزمه این مهم تنها این است که همه به وظیفه خود عمل کرده، تا صنعتگران دچار مشکل نشوند.

دستور ویژه استاندار برای احداث دیوار ساحلی در محل مسیل شهرک صنعتی 
در حاشیه این بازدید استاندار با بررسی شرایط محل مسیل برای احداث دیوار ساحلی به معاون اقتصادی خود دستور موکد داد که بدون فوت وقت بررسی و مشکالت این مجتمع 
در تمام زمینه ها مرتفع گردد. دیوار ساحلی جهت جمع آوری و هدایت آب های سمت شرق و جنوب فاز 3 شهرک صنعتی به کانال اصلی سمت غرب و جلوگیری از ورود سیالب 

به این کارخانه خواهد بود.
علی اکبر فالحی مدیر عالی کاشی فرزاد: برخود الزم می دانم از طرف خودم و صنعتگران استان از استاندار محترم و سخت کوش جناب آقای مهندس معتمدیان که با پیگیری های 
کارشناسانه خود گام های مثبتی در جهت رفع موانع و مشکالت تولیدکنندگان برمی دارند و جناب حجت االسالم عبادی نماینده محترم مردم بیرجند،آقای مهندس امامی مدیرکل 
آب منطقه ای استان جهت همکاری مجدانه در تامین آب ، آقای مهندس شرکا مدیرکل محترم برق استان درخصوص پیگیری های مجدانه جهت تامین برق، آقای مهندس هاشمی 
مدیر عامل محترم شرکت گاز و همکاری با توجه به مشکالت زیاد، آقای مهندس هاشمی مقدم مدیرکل آب و فاضالب استان،آقای مهندس جعفری مدیر کل راه و شهرسازی،آقای 
مهندس رکنی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر اکبری مدیر کل محیط زیست،آقای مهندس آسمانی مقدم مدیر کل بنیاد مسکن ، آقای مهندس اکبری راد مدیرکل 
بازرسی استانداری، آقای مهندس حسینی معاون سیاسی سابق استانداری که کوله باری از تجربه بوده اند،آقای مهندس شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، آقای 
مهندس قوسی رئیس سازمان جهادکشاورزی و سایر عزیزانی که در آماده سازی زیرساخت طرح های توسعه این مجتمع همکاری الزم را نموده اند تشکر ویژه و قدردانی می نمایم 
و امیدوارم همچنان با حمایت های بی دریغ استاندار محترم در عرصه های تولید در این استان محروم وکمتر توسعه یافته و یاری همه مدیران و مسئولین بیشتر از پیش دلگرم بوده 

و شاهد شکوفایی اقتصاد استان و میهن مان باشیم.

استان خراسان  آمایش سرزمین  این که طرح  بیان  با  بیرجند  دانشگاه  رئیس  حسینی- 
جنوبی که توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند انجام شد به عنوان طرح برگزیده انتخاب 
شد. منتشر  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  توسط  شنبه  روز  خبر  این  گفت:  گردید، 

خامسان در گفتگو با آوا، با اشاره به این که به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها 
استانی  و  پایدار  توسعه  به  رسیدن  برای  اجرایی  عملی  راهکارهای  ارائه  و  تهدیدها   و 
تاب آور، وضع موجود استان در ابعاد مختلف مطالعه شد، ادامه داد: شناسایی و طبقه بندی 
پتانسیل های موجود در استان، شناسایی محدودیت های توسعه در استان، سند چشم 
انداز ۱۴۱۵ برای استان، تحلیل سناریوهای تخصصی و سناریوهای کلی توسعه پایدار در 
استان خراسان جنوبی، تهیه بیش از ۴۰۰ برگ نقشه از پتانسیل های موجود، )شناسایی( 
مبانی جهت گیری  و  مناسب کشت  الگوهای  یابی( سازمان فضایی،  )مکان  مخاطرات، 
توسعه کالبدی و نظم اجرایی آمایش در استان از دستاوردهای ویژه این طرح برگزیده است.

سند آمایش نقشه راهی برای استان است
محمد مهدی خطیب، مجری مطالعات آمایش خراسان جنوبی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
بیرجند نیز با بیان این که آمایش به معنای شناخت وضع موجود شامل منابع طبیعی، منابع انسانی و 
موقعیت استراتژیک و همچنین اطالعاتی راجع به ظرفیت ها و موانع است، اضافه کرد: همچنین 
سند آمایش، استان مطلوب را به تصویر می کشد و راه رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب 
را نشان می دهد. به گفته وی سند آمایش برنامه ای کلی و نقشه راهی برای استان است که بر 

مبنای آن اولویت های توسعه پایدار در خراسان جنوبی مشخص شده است، در نتیجه باید برنامه 
های عملیاتی برای هر کدام از بخش های استان در قالب این نقشه راه تهیه و تدوین شوند.

تهیه الگوی کشت برای هر شهرستان استان/ محروم شدن از تسهیالت
 در صورت انجام کشت خارج از الگوی سند

“خطیب” با اشاره به این که بر اساس مطالعات آمایش در خراسان جنوبی یکی از محورهای 
توسعه، نیروهای انسانی قوی و تحصیل کرده و همچنین ظرفیت تربیت نیروی انسانی در 
موسسات آموزش عالی است، ادامه داد: دیگر محور، وجود انواع کانسارهای فلزی و غیر 
فلزی است که بخشی از آن ها کشف و معرفی شده و برای بخش دیگر نیز باید عملیات 
اکتشافی ادامه پیدا کند، در نهایت نیز برداشت و فرآوری مواد معدنی برای رسیدن به 
محصول را خواهیم داشت. وی دیگر محور مهم را محصوالت راهبردی و منحصر به 
فرد کشاورزی استان همچون زرشک، زعفران و عناب دانست و افزود: سند آمایش توصیه 
به گسترش و تغییر الگوی کشت از محصوالت پر آب بر به کم آب بر کرده و در نهایت 
فرآوری آن ها را هدف قرار داده است. همچنین الگوی کشتی را برای هر منطقه از استان 
تهیه کرده است که این الگو با رعایت تنوع، محصوالت متناسب با هر شهرستان را ارائه 
می کند. اگر طبق سند پیش برویم قطعا با توجه به ظرفیت ذخایر آبی به خصوص در 
بخش کشاورزی که بیشترین اشتغال را دارد، با مشکل کمتری مواجه خواهیم بود و بازدهی 
کشاورزی نیز افزایش خواهد داشت. از طرفی اگر فردی قصد داشته باشد خارج از سند و 

الگوهای ارائه شده به کشت بپردازد، از تسهیالت محروم خواهد شد.

صرفه جویی به میزان 30 درصد در همه مصارف، راه حل سند برای
 خروج از بحران آب

 مجری مطالعات آمایش استان تکثیر و فرآوری گیاهان دارویی را یکی از مهم ترین محورهای 
سند اعالم کرد و گفت: عالوه بر این صنایع دستی و گردشگری ، به عنوان محورهای دیگر 
تولید، اشتغال و کار هستند و معادن و صنایع وابسته معدنی هم دیگر محورها می باشند. 
“خطیب” با بیان این که در محور آب، با توجه به شرایطی که در آن هستیم، صرفه جویی 
و درست مصرف کردن در سه بخش صنعت، کشاورزی و شرب مورد توجه قرار داده شده 
است، ادامه داد: پیشنهاد سند برای عبور از بحران ، صرفه جویی به میزان 3۰ درصد در همه 
مصارف و تغییر الگوهای کشت متناسب با منطقه است. در این راستا نیز صنایع آب بر توصیه 
نشده اند، البته به معنای ممنوعیت کامل نیست و اگر صنعتی بتواند اشتغال ایجاد کند باید 

مجدد تصمیم گیری شود.

تعیین نقاط متناسب با تولید انرژی های نو و تجدید پذیر در استان
وی از تولید محصوالت دامی متناسب با مناطق استان همچون شتر و بز کرکی به عنوان 
دیگر محور سند سخن گفت و یادآورشد: انرژی های نو و تجدید پذیر نیز در سند مد نظر قرار 
گرفته اند و نقاط متناسب با تولید این انرژی ها به نقشه درآمده تا اگر فردی بخواهد برای مثال 
نیروگاه خورشیدی راه اندازی کند بتوان بهترین نقطه را برای این کار به وی پیشنهاد کرد. 
همانطور که طبق سند بهترین مناطق برای تولید انرژی باد در گستره نهبندان تا شوسف، 
طبس مسینا و گزیک تا حاجی آباد و غرب خوسف تا شرق دیهوک است.عضو هیئت علمی 
دانشگاه بیرجند ، به محور تجارت نیز اشاره کرد و افزود: با وجود قرارگیری استان در دو کریدور 
اصلی کشور و همسایگی با کشور افغانستان ، می توان از این محور بهترین استفاده را کرد.

خطیب، یکی از محورهای صنایع دستی بسیار مهم را هنر گوهرتراشی با توجه به وجود سنگ 
های تزیینی و قیمتی متنوع در استان دانست و بیان کرد: این هنر در کارگاه های کوچک 
هم قابل انجام می باشد و با سرمایه گذاری نسبتا کم اشتغال فراوانی را ایجاد می کند.

راه اندازی شرکت های مادر تخصصی و معدنی برای جلوگیری 
از فرار سرمایه ها از استان

وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت حفظ سرمایه در استان اشاره کرد و ادامه داد: 
تاکنون شنیده اید که اکثر مردم استان یک خانه در مشهد دارند، این به معنای خروج سرمایه 
هنگفتی به استان خراسان رضوی است، در همین راستا در سند راه های اساسی جذب 
سرمایه نیز دیده شده است، برای مثال یکی از کارهای بسیار خوب راه اندازی شرکت های 
مادر تخصصی و معدنی بزرگ است تا مردم در آن ها سرمایه گذاری کرده و از اکتشاف تا 
تولید مواد معدنی که همه در چرخه ای کامل انجام می گیرد، سودآوری داشته باشند.مجری 
مطالعات آمایش استان در پاسخ به برخی انتقاداتی که به سند شده بود عنوان کرد: سندآمایش 
توسط تیم ۴۰ نفره ای که رشته های تخصصی آن ها در سطح کشوری است، بررسی شده 
و ایرادهای اساسی آن مورد بحث قرار گرفته است اما سند علمی است و هر کار علمی نمی 
تواند عاری از خطا باشد ، حتی نمی تواند کامل باشد چون بشر دانش کاملی ندارد. خطیب 

خاطرنشان کرد: با این حال، فصلی در سند آمایش با نام مدیریت آمایش دیده شده که چالش 
های سند را به صورت لحظه ای بررسی کرده و متناسب با شرایط روز تجدید نظر در گذشته 
سند می کند.خطیب با بیان این که از زمان شروع کار سند ، عده ای اظهار نظرهای مثبت 
و منفی می کردند، اضافه کرد: گاهی اظهار نظر ها غیر تخصصی و حتی بدون خواندن سند 
انجام می شد، در نتیجه تقاضا می کنم افراد متخصص در این باره نظرات خود را به کارگروه 
آمایش بدهند تا کارگروه آن ها را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت امکان، اعمال کند.

سند آمایش خراسان جنوبی ، یکی از 3 سند برتر کشور
وی در پایان با بیان این که سند آمایش خراسان جنوبی 8 هزار و 8۰۰ صفحه بوده و به زودی 
بر روی سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: هنگامی که سند 
برای تصویب در شورای آمایش کشور با حضور سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان 
وزارتخانه ها ارائه شد، مسئوالن حاضر در جلسه اظهار کردند که سند استان خراسان جنوبی 

به لحاظ محتوایی یکی از 3 سند برتر کشور می باشد. 

با همت پژوهشگران دانشگاه بیرجند رخ داد: 

مشتری مداری و توجه به کارگران جزو سرمایه های مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد  است

طرح توسعه واحد سلولزی وکربناتی مجتمع تولیدی فرزاد در یک سال آینده به بهره برداری می رسد

طرح آمایش سرزمین خراسان جنوبی یکی از طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 
عکس: ریوندی

عکس: احمدی



تصادف از عوامل مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی است ، که جوامع بشری را به  شدت 
مورد تهدید قرار داده است . 

مهمترین  عوامل  بروز تصادف :

امروزه حوادث ترافیکی موجب مرگ و میر - ناتوانی و معلولیت افراد زیادی در جهان می شود . در 
 کشور ما با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه و نامناسب بودن طرح هندسی راه ها  وجود کاربری های 
مختلف در حاشیه راه ها و همچنین عدم وجود تسهیالت ایمنی مناسب و کافی در آنها تعداد 
تلفات ناشی از تصادفات در چند سال اخیر رشد فراوانی  داشته است . وسایل نقلیه موتوری، عابران 
پیاده که اکثریت آنها نوجوانان می باشند را مورد تهدید قرار می دهند و بسیاری از تصادفاتی که 
در مناطق شهری اتفاق می افتد برخورد با عابر پیاده است که  تعداد زیادی از این  افراد می میرند 
و چند برابر کشته شدگان دچار آسیب های جدی ، معلولیت دائم و موقت و ناتوانی  می شوند و 

نیازمند خدمات متنوع  پزشکی بعد از وقوع مصدومیت  هستند . 
حوادث ترافیکی پیامدهای پیچیده ای هستند که ناشی از عوامل انسانی – تکنیکی و شرایط وابسته 
محیطی  هستند . طراحی جاده ها - عالئم و نشانه ها ی اخطار دهنده – قانون گذاری در خصوص ساختار 
 حمل و نقل ترافیکی ، همگی عواملی هستند که بر تعداد و شدت حوادث ترافیکی تاثیر گذار هستند . 
سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که تا سال 2020 سوانح ترافیکی از هشتمین  به 
ششمین علت مرگ در دنیا تبدیل و تغییرات آن در کشورهای با در آمد کم و متوسط با سیر 80 
درصدی رو به افزایش و در کشورهای با درآمد باال با روند 30 درصدی رو به کاهش خواهد بود . 

طبق گزارش ایمنی راه سازمان جهانی بهداشت  در سال 2013 در ایران میزان مرگ عابران پیاده 
بیش از 28 درصد کل مرگ های ناشی از حوادث ترافیکی را به خود اختصاص داده است . 

از عوامل خطر کلیدی برای رخداد جراحات ترافیکی در عابران پیاده می توان به:

سرعت وسیله نقلیه  ، مصرف الکل در راننده ضارب ، عدم وجود زیر ساخت های ایمنی 
 تردد برای عابران ،  طراحی ضعیف جاده ها، وضعیت  بازی کودکان  ، ایستادن کنار خیابان

و ... اشاره کرد . 
تصادفات عابران پیاده مانند همه تصادفات ترافیکی  قابل پیش بینی و پیشگیری هستند و کاهش یا 
 حذف عوامل خطری که عابر پیاده با آن روبه روست یک هدف مهم و یک سیاست قابل دستیابی است
آسیب های ناشی از تصادفات علت اصلی مرگ در سنین 19-15 سال و دومین علت مرگ در 

بین 14-5 ساله ها است و بیشترین تعداد مرگ مربوط به عابرین پیاده در این گروه سنی است .
بر اساس اطالعات سازمان پزشکی قانونی کشور حدود 30 درصد عابران کشته شده در حوادث 
رانندگی در سن مدرسه ) زیر 18 سال ( قرار دارند. این افراد به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کافی 

از خطرات ترافیکی بیشتر از دیگران در معرض خطر هستند.
آنان اطالعات و مهارت الزم برای عبور ایمن از خیابان را ندارند .

 آموزش یکی از مهمترین مسائل در رفع مشکالت ترافیکی است . در بین گروه های مختلف ، دانش آموزان 
به آموزش بیشتری نیاز دارند .

 در ضمن دانش آموزان در بهترین شرایط یادگیری قرار دارند از اینرو آموزش و حساس سازی آن ها
 نسبت به تصادفات و پیامدهای ناشی از آن و آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی و عبور و مرور 

ایمن می تواند در کاهش ضایعات و حوادث نقش عمده ای داشته باشد .  

آیا مي دانید پیشگیري از وقوع حوادث ، همیشه بر اصالح و درمان عوارض ناشي از آن 
مقدم است .

بنابراین توجه داشته باشیم که:

* راندن موتورسیکلت و توقف در پیاده رو ممنوع مي باشد .
* سوار کردن بیش از ظرفیت خودرو و موتور سیکلت ممنوع مي باشد .

* اولین و بهترین معلم فرزندان در مورد مسایل ترافیکي والدین هستند .
 * هر زمان که با فرزند خود به خارج از خانه مي روید در مورد نحوه صحیح عبور از خیابان با او صحبت کنید .

* بیاییم با توجه به قوانین راهنمایي و رانندگي ، به خود و سایرین احترام بگذاریم و به عبارت دیگر ، 
خود ، پلیس خود باشیم .

* قسمت عقب وسایل نقلیه باربري ، جهت استفاده و حمل و نقل بار ساخته مي شود و به هیچ عنوان 
استفاده از آن براي اشخاص مناسب نمي باشد .

* در حاشیه خیابان راه نروید.

* از پیاده رو استفاده کنید و اگر خیابان پیاده رو ندارد از انتهایی ترین قسمت خیابان حرکت کنید.
* در خیابان با دوستان خود شوخی نکنید.

* خالف جهت حرکت وسایل نقلیه حرکت کنید تا بهتر دیده شوید.
* در هنگام عبور از خیابان در شب مکانی را انتخاب کنید که روشن باشد.

* اگر موقع برگشتن از مدرسه هوا تاریک است حتما از کاله ، کیف، یا مقنعه رنگ روشن استفاده کنید 
تا بهتر دیده شوید.  رنگ زرد وسفید بهترین رنگ برای دیده شدن در شب است.

* حتی برای بازی  هم پشت فرمان اتومبیل ننشینید.
* همیشه از درب سمت پیاده روی خودرو ، سوار یا پیاده شوید.

* اگر ماشین در حیاط ،پارکینگ یا کوچه پارک شده است از بازی کردن در پشت آن خودداری کنید. 
زیرا ممکن است راننده موقع حرکت شما را نبیند.

* کودکان کمتر از 12 سال نباید در صندلی جلو بنشینند.
* هنگام پیاده شدن از اتوبوس صبر کنید تا اتوبوس حرکت کند سپس از خیابان عبور کنید.

* در سرویس مدرسه سرو صدا نکنید چون حواس راننده پرت می شود.
* هنگامی که سرویس مدرسه در حال حرکت است از صندلی خود بلند نشوید.

* در موقع راه رفتن در خیابان مطالعه نکنید چون ممکن است خطری پیش آید.

در هنگام دوچرخه سواری نکات زیر را رعایت کنید:

*  استفاده از رنگ هایی مانند زرد و قرمز در دوچرخه برای بهتر دیده شدن.
* استفاد ازه دوچرخه متناسب با سن وقد.

*  قبل از دوچرخه سواری زنگ ، ترمز و چراغ های آن را امتحان کنید.
*  بلندی زین به صورتی باشد که موقع دوچرخه سواری پای شما به زمین برسد.

*  روی پره ها و رکاب دوچرخه شبرنگ بچسبانید تا در شب بهتر دیده شود.
*  دو ترکه سوار دوچرخه نشوید.

*  موقع دوچرخه سواری با دست وسیله نقلیه دیگر را نگیرید.
*  از سمت راست حرکت کنید و به رنگ چراغ راهنما توجه کنید.

*  با دوچرخه وارد جاده نشوید و در خیابان با دوستانتان مسابقه ندهید.
*  با یک دست و یا رها کردن دو دست دوچرخه سواری نکنید.

* هنگام دوچرخه سواری از کاله ایمنی استفاده نمایید.

آموزش پیشگیری از حوادث ترافیکی به کودکان
کودکی بخشی از زندگی هر فرد است و گرچه به لحاظ 
زمانی کوتاه است، اما به دلیل تأثیر پذیری و تکوین 

شخصیت فرد در این دوره، ...
صفحه 2

عبـور از محل خط کشی عابر پیاده
خط کشی عابر پیاده را به کودک نشان دهید و برای 
او توضیح بدهید عبور از خیابان و  عبور بی توجه از 

خیابان به چه معناست و چرا این کار ممنوع است.... 
صفحه 2

 چند داستان واقعی

سپهر 8 ساله با دوستانش در کوچه  مشغول بازی قایم 
باشک بودند هر کدام ار آنان برای پنهان شدن جایی را 

انتخاب کردند ، سپهر نگاهی به .... 
صفحه 3

چهـار شنبه سـوری 

چهارشنبه  سوری یکی از جشن  های ایرانی است که 
در شب آخرین چهارشنبه سال )سه  شنبه شب( برگزار 

می  شود. چهارشنبه سوري ...
صفحه 3

هم اکنون در پویش ملی 30-60 به مـا بپیوندید

آموزش به مردم با تاثیر گذاری بر رفتار آنها قادر خواهد بود 
 تا به میزان قابل توجهی از میزان تصادفات جاده ای بکاهد.

مقایسه آمارها در زمینه  تعداد خودرو در ...
صفحه 4

 صدمات ، آسیب ها و مرگ و میر ناشی از حوادث ، 
از جمله چالش های مهم تاثیر گذار بر سالمت 
 ، بین  این  در  و  شوند  می  محسوب  جامعه 
حوادث و تصادفات رانندگی مهم ترین دلیل 
ناتوانی ، مرگ و بستری شدن در بیمارستان یا 
منزل را به خود اختصاص داده است. که عوارض 
اقتصادی و اجتماعی و روانی چشمگیری به 
دنبال دارد.  بر اساس گزارش سازمان جهانی 
نفر در  از250/000/ 1  بهداشت ساالنه بیش 
خود  جان  رانندگی  تصادفات  علت  به  دنیا 
به  ترافیکی  حوادث   . دهند  می  دست  از  را 
عنوان هشتمین عامل مرگ و میر در جهان 
به شمار می آیند. تعداد کل مصدومیت های 
ایران  افزایش است.  به  ترافیکی در جهان رو 
نیز از این امر مستثنی نیست. حوادث رانندگی 
 ، از بیماری های قلبی عروقی  ایران پس   در 
 دومین علت مرگ و ناتوانی به حساب می آیند .
متاسفانه کشور ایران به دلیل رشد قابل توجه 
وسایل نقلیه موتوری و افزایش حجم ترافیک 
جاده ها وشهرها و عدم رعایت قوانین راهنمایی 
و رانندگی ساالنه تلفات جانی و مالی فراوانی را 

متحمل می شود.
افراد آسیب دبده در حوادث ترافیکی در ایران 
سوران  موتور  و  سواران  دوچرخه  ترتیب  به 
32%  عابران پیاده با 28% سرنشینان وسایل 
نقلیه 26%   و رانندگان وسایل نقلیه %22 
را تشکیل می دهند همچنین آمارها از مرگ 
 روزانه 13 عابر پیاده در کشورمان  خبر می دهد. 
میر  و  مرگ  و  بروز حوادث  عامل  مهمترین 
عابران پیاده به دلیل بی توجهی به پل عابر 
پیاده و عدم استفاده از محل های خط کشی 
به چراغ  ندادن  اهمیت  و  و مرور  برای عبور 
قرمز است که باید این مهم را جدی گرفت  .

حادثه در کمین است مراقب باشید

ضمیمه رایگان روزنامه آوای خراسان جنوبی               سه شنبه 97/12/21



ازدواج مثل پازلی دو تکه است ، تنها مشکل این است  
که احتمال دارد لبه های دو تکه خشن و ناهماهنگ 

باشند و با یکدیگر خوب جفت نشوند . انسان موجودی 
احساساتی است و بیشتر از عقل ، احساس به او حکم 
 می کند . او رفتارهای مسالمت جویانه یانه نشان می دهد 

زمان  مرور  به  مالیمات  و  ها  خشونت  است  امیدوار  و 
تواند  می  که  است  سفری  ازدواج   . بروند  میان   از 
باید  این سفر  در طول  کند  تبدیل  بهتر  افرادی  به  را  زوجین 
مسئولیت پذیر بود ، سخت کار کرد و از درد و رنج احتمالی 

نهراسید . اگر هر دو جوان با چشمان باز ، انتظارات واقع بینانه و 
نگرش درست ، ازدواج کنید  زندگی موفق و شادی خواهید 

داشت . 
پیامبر اکرم ) ص ( فرمودند :

در اسالم هیچ بنایی ساخته 
خدای  نزد  که   ، نشده 
و  تر  محبوب  جل  عزو 
باشد ازدواج  از  تر    ارجمند 

خالق هستی انسان را آفرید 
و جهان را برای او قرارداد  و 
و  زیبایی  راهی  دو  در  را  او 
زشتی، حق و باطل، رستگاری 
و گمراهی قدرت انتخاب داد  
اکراه  هیچ  بدون  و  آزادانه  تا 
انتخاب  به  و اجباری  دست 
را  اش  زندگی  مسیر  و  بزند 

مشخص کند .
ازدواج از فرآیند هاي بسیار با اهمیت در تمام ادیان ، به خصوص 
دین مبین اسالم محسوب مي شود . مقوله جفت بودن وزوج بودن 
در تمام پدیده هاي آفرینش وجوددارد. در ازدواج ، زوجین مي 
پذیرند که در قبال زندگي خانوادگي مشترك تعهداتي را بپذیرند . 
همه مکاتب و ادیان الهی به ویژه دین مبین اسالم، ازدواج و تشکیل 
خانواده را توصیه نموده اند. ازدواج به زن و مردآرامش می بخشد و 
 آنان را از انحراف و رفتارهای جنسی پرخطر و غیر اخالقی باز می دارد. 
انتخاب همسر از مهمترین تصمیمات فرد در زندگی است، زیرا 
می تواند آینده فرد را رقم بزند. تشکیل خانواده سالم، متعادل و 
پایدار مانند هر امر مهم دیگری به تفکر منطقی و تالش و کوشش 
اصولی،  معیارهای  اساس  بر  بایستی  می  جوان  است.  نیازمند 
منطقی همسر آینده خود را شناسایی و انتخاب نماید و آنگاه به 
انجام پیوند زناشویی اقدام کند. بصورت کلی اصالت خانوادگی به 

معیار  ترین  اساسی  عنوان 
می  شناخته  همسر  انتخاب 
و  نیکو  اخالق  ایمان،  شود. 
روان سالم، و تناسب زوجین 
در ویژگیهای ظاهری، سنی، 
تحصیلی، فرهنگی، تربیتی و 
در  اساسی  موارد  از  اعتقادی 
انتخاب همسر است.  ازدواج 
فواید و فلسفه های متعددی 
این  فواید  جمله  از  که  دارد، 
دستور  اجرای  مقدس  امر 
، عفت  انس و مودت   ، الهی 
تولید   ، گناه  از  مصونیت  و 
از  و  باشد.  می   ... و  تکثیر  و 
می  آن  های  فلسفه  جمله 
و  تسکین   ، تکمیل  به  توان 
تولیدمثل اشاره نمود. ازدواج 
انجام  مناسب  زمان  در  باید 
فرد  که  زمانی  یعنی  پذیرد. 
از نظر روانی ، عقلی ، فکری 
بلوغ  ... به سن  ، اجتماعی و 
از  قبل  جوان  باشد.  رسیده 
تصمیم گرفتن به ازدواج باید 
از  همسر  انتخاب  معیارهای 
دیدگاه اسالم را مد نظر قرار 
شناخت  همچنین  و  داده 
شرایط  و  آداب  از  کافی 
تا  باشد  داشته  خواستگاری 
باشد.  داشته  موفقی  زندگی 
تشکیل  به  طبعاً  جوانی  هر 
زناشویی  زندگی  و  خانواده 

کودکی بخشی از زندگی هر فرد است و گرچه به لحاظ زمانی 
کوتاه است، اما به دلیل تأثیر پذیری و تکوین شخصیت فرد در 
این دوره، دارای اهمیت فراوانی است. از سوی دیگر به سبب 
آسیب پذیری این قشر از جامعه، مراقبت و توجه بیشتری از 
جانب بزرگترها طلب می کند. یکی از خطراتی که کودکان 
را در خارج از محیط خانه تهدید می کند ، خطر وسایل نقلیه 
است. تصادف حادثه ناخواسته ای است که همواره در کمین 
کودکان است . هیچ حادثه ای غم انگیز تر از صحنه تصادف 

یک کودك نیست. 
 در نقاشی هایی که کودکان از ترافیک و خیابان ترسیم می کنند ، 
بی پناهی کودك در رویارویی با غول اتومبیل به خوبی دیده 
 می شود . آنها در برابر وسیله نقلیه ای که به طرفشان می آید 
خود را بی دفاع احساس می کنند و گاه از وحشت بر جای خود 

خشک می شوند
بررسی آمار کشته های ناشی از تصادفات بر اساس سن نشان 
می دهد که گروه سنی زیر ۱۰سال و هچنین بزرگساالن باالی 
۶۰ سال دارای باالترین درصد فوتی های ناشی از تصادفات عابر 

پیاده می باشند. 
کودکان خود را آموزش دهید تا با فراگیري مهارت هاي الزم 
دچار تصادفات خیاباني و جاده اي نشوند. کودکان از مهدکودك 
 تا کالس سوم ابتدایي )۵ تا ۱۰ سال ( در حال فراگیري مهارت ها

 برای نشان دادن استقالل فردی خود به دیگران می باشند. 
آن ها از پیاده روي ، دوچرخه سواري و بازي در خارج ازمنزل لذت 
فراواني مي برند اما هنوز از خطرات ترافیک و تردد خودروها مطلع 
 نیستند. شما مي توانید قوانین امنیتي را به آن ها آموزش دهید.

مواردي كه دانستن آنها براي والدين ضروري است 
 ۱- کودکان تاقبل ازسن ۱۰ سالگي ، مهارت هاي الزم براي 

رویارویي با شرایط خطرآفرین را ندارند. 
    2- پسران بیش از دختران در اثر جراحات ناشي از تصادفات 

خیاباني یا برخورد با ماشین ها جان خود را از دست مي دهند.
    3- دوچرخه وسیله نقلیه موردعالقه کودك است اما نباید به 
کودك اجازه داد تا قبل از یادگیري قوانین راهنمایي و آشنایي با 
عالئم رانندگي وترافیک درجاده ها و خیابان ها دوچرخه سواري 
کند. این والدین هستندکه با رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي 

کودك خود را نیز وادار به رعایت مي کنند.
     4- کودکان، قبل از این که در مورد چیزي فکر کنند ، عکس العمل 
 نشان مي دهند. یعني ممکن است کاري را که والدین یا راننده ها 

انتظار دارند انجام ندهند.
۵- کودکان تصور مي کنند اگر آنها راننده را ببینند پس راننده 

هم حتماً آنها را خواهد دید.
   ۶- آن ها درك درستي از سرعت ندارند و تصور مي کنند 

خودرو هر زمان که الزم باشد متوقف مي شود.
یا موتوسیکلت اغلب زماني رخ  با خودرو      تصادف 
داده است که کودکان نزدیک منزل مشغول بازي 
بوده اند. تمایل آنان به پریدن وسط خیابان یک امر 
غریزي است و این اتفاقي است که راننده اصالً انتظار آن را 
ندارد. تصادف کودکان ۷ تا ۱2 ساله با خودرو، اغلب هنگام 
دوچرخه سواري اتفاق افتاده است که جراحات ناشي از این 
تصادف اکثراً در ناحیه سر و مغز است. این جراحات مي تواند 

منجر به فلج شدن یاحتي مرگ کودك شود. 
براي حفظ سالمت و امنيت كودك توصيه 

مي شود:
 ۱- براي کودك خود محدودیت هایي     

هاي  محدودیـت  کنید:  تعیین 
مکاني از جمله جاي مناسب براي 
دوچرخه سواري یا راه رفتن 
براي آنها تعیین کنید. تا 
قبل از سن ۱۰ سالگي 
از آن هــا 
انتظـار

 نداشته 
متوجه  که  باشید 
شرایط باشند و 

خود مسئولیت امنیت خود را به عهده بگیرند.
به  آموزش دهید؛  به کودك  را  عادات صحیح قدم زدن   -2
کودکان خود نحوه عبور از خیابان را آموزش دهید و این فرصت 
را به آن ها بدهید که وقتي همراه شما هستند، عبور از خیابان 

را امتحان کنند.
بازي و دوچرخه   ، براي قدم زدن  امني  3- جاي مناسب و 
سواري کودك خود انتخاب کنید. جاهایي دور از خیابان، دور از 
محل پارك خودروها و مسیر تردد آن ها را پیدا کنید. به کودك 

خود خاطرنشان کنید که فقط درمناطق موردنظر بازي کند.
  بهترین مکان مي تواند حیاط هاي داراي حصار، پارك ها یا زمین هاي 

مخصوص بازي باشد.
4- مثال هایي براي آنها بزنید. کودکان با مشاهده رفتار والدین 
بسیاري از عادات رفتاري را فرا مي گیرند بنابراین عبور صحیح 
از خیابان یا استفاده از کاله ایمني هنگام موتورسواري به کودك 
آموزش مي دهدکه باید این شیوه را دنبال کند. وقتي مشغول 
رانندگي هستید، به محدودیت سرعت توجه کنید و کمربند 

ایمني خود را ببندید تا کودك نیز از شما پیروي کند.

۵ - یکی از موارد ایمنی کودك بیرون از منزل، آموزش عبور از 
 خیابان است . وسعت دید کودکان یک سوم بزرگساالن است. 
اغلب فکر می کنند که اگر آن ها راننده را می بینند، راننده هم 
آن ها را می بیند. قبل از اینکه کودك به تنهایی از خیابان عبور 
کند با کودك خود از خیابان عبور کنید و این کار را با او تمرین 
کنید. اغلب کودکان زیر ۸ سال نمی توانند قوانین راهنمایی 
و رانندگی را رعایت کنند . قدرت تشخیص جهت صدا برای 
کودك  مشکل است. متوجه نمی شود که رانندگان نمی توانند 
بالفاصله توقف کنند. نمی تواند سرعت حرکت ماشین ها  را 

تخمین بزند.

به كودكان خود نکات ايمنی عابر پياده را بياموزيد
هیچ کودك زیر ۱۰ سالی نباید به تنهایی از خیابان رد شود . 
به کودك خود آموزش دهید که می تواند در پیاده رو خلوت به 
تنهایی در جلوی شما بدود، اما به شرط اینکه زمانی به تقاطعی 

رسید بایستد تا شما به او برسید و با هم از خیابان رد شوید. 

به كودكان خود قوانين راهنمايی و رانندگی را بياموزيد
رنگ های چراغ راهنمایی را آموزش دهید. به او بیاموزید که 
وقتی چراغ عابر پیاده سبز است ، می تواند در حالی که دست 
شما را گرفته از خیابان عبور کند. به او بیاموزید رنگ سبز 
نمایانگر حرکت و ایمن بودن مسیر است . وقتی چراغ راهنمایی 
زرد می شود نمایانگر موقعیت خطر است و باید احتیاط کند. 

وقتی چراغ قرمز می شود باید بایستد.

به كودكان خود عبـور از محل خط كشی عابر پياده را 
بياموزيد

خط کشی عابر پیاده را به کودك نشان دهید و برای او توضیح 
بدهید. عبور بی توجه از خیابان به چه معناست و چرا این کار 
ممنوع است. زمانی که چراغ عبور عابر پیاده سبز شد به همراه 
فرزندتان از خیابان عبور کنید و به وی نشان دهید که چگونه باید 
از توقف همه اتومبیل ها، در هر دو جهت مطمئن شود و چگونه 
 مراقب عبور وسایط نقلیه ای باشد که ممکن است وی را نبینند.

تحقیقات نشان می دهد که بیش از 3۰ درصد آسیب هایی که 
به کودکان وارد می شود در مدرسه و اطراف آن رخ می دهد. 
پوشش  نوع  ترافیکی،  قوانین  به  بی توجهی  بی احتیاطی، 
دانش آموزان و استفاده نادرست از رنگ ها در لباس دانش آموزان 

از جمله مواردی است که می تواند رفت و آمد یک دانش آموز در 
خیابان را به مخاطره اندازد. 

همه رانندگان دقت الزم و توجه کافی را نسبت به عابران کوچک 
ندارند و همین امر باعث می شود که اگر احتیاط و اصول آمد و 
شد را به کودکان مان آموزش ندهیم در آینده ای نزدیک شاهد 
رشد آمار تلفات و جراحات دانش آموزان در حین رفت و آمد به 

مدارس باشیم.
یکی از دالیل حوادث رانندگی برای کودکان و نوجوانان، نبود 
اطالعات و مهارت های الزم آنان در مورد مقابله با حوادث یاد 
شده است و از اینرو گنجاندن آموزش های ایمنی ترافیک به 
عنوان بخشی از برنامه های آموزشی مدارس، یکی از موثرترین 
راه های فراهم آوردن چنین دانشی برای دانش آموزان، محسوب 
می شود و براین اساس، آموزش نکات مربوط به ترافیک، یکی از 
مهم ترین اولویت ها به شمار می آید. تحقیقات نشان داده  است 
که آموزش ترافیکی دانش آموزان در صورت همراه بودن با تمرین 
قوانین و مقررات آن، بسیار موثرتر واقع می شود که البته برای 
دستیابی به نتایج بهتر، این برنامه باید با انجام سایر امورمربوط 
به ایمنی ترافیک نظیر آموزش رانندگان، ساخت محل های ویژه 
رفت و آمد عابران پیاده و نظارت وکنترل ورعایت رفتارهای 
ایمن در رانندگی، مورد توجه قرار گیرد. آموزش های ترافیکی 
در برگیرنده برنامه ای است که به کودکان می آموزد تا کاربرانی با 

رفتارهای ایمن تر باشند. 
هدف از آموزش های ترافیکی به شیوه نمایشی نهادینه کردن 
نظم و انضباط اجتماعی در کودکان می باشد. یاد دادن قوانین 
به زبان ساده به کودکان، مثال رفت و آمد در بین خطوط، 
گذر عابر پیاده، دلیل خط کشی خیابان ها، استفاده از پل های 
هوایی، بستن کمربند ایمنی، مفاهیم رنگ ها درچراغ راهنمایی 
و رانندگی، نحوه نشستن داخل خودرو، نشستن در صندلی 
عقب برای کودکان زیر ۱2 سال و بستن کمربند ایمنی، بیرون 
نیاوردن سرو دست و پا از داخل پنجره خودرو، پرت نکردن 
آشغال از خودرو به بیرون و مقرراتی از این طیف به کودکان 

آموزش داده می شود.

چه كسانی بيشتر تحت 
تاثير حوادث ترافيکی هستند ؟ 

های کشته  از  نیمی  از   بیش 
در  ترافیکی  حوادث  از  ناشی 

 گروه سنی ۱۵ – 44سال می باشند. 
۷3% از کل کشته های حوادث ترافیکی در 

جهان جنس مذکر  هستند . 
گروه های آسیب پذیر در جاده ها به ترتیب 

عابران پیاده، موتور سواران ، دوچرخه سواران می باشند . 
آمارها  از مرگ روزانه ۱3 عابر پیاده در کشور ما خبر می دهد .

 بشترین  علت مرگ عابران پیاده  ضربه به سر با ۱۵ %  
شکستگی های متعدد 24 % و پس از آن خونریزی با 

۱۰.۵ %  گزارش شده است و ۱39۶ نفر از تلفات  

عابران پیاده یعنی ۵۸.۸ % آنها در در مسیرهای درون شهری  
جان خود را از دست داده اند  که این موضوع رعایت قوانین 
مربوط به عابران پیاده از جمله توجه به چراغ راهنما ، عبور از 

خط کشی عابر پیاده و پل های  عابر را دو چندان می کند .
 مهم ترین  عامل بروز حوادث و مرگ و میر عابران پیاده  به دلیل 
 بی توجهی به پل های عابر پیاده ، عدم استفاده از محل های  
خط کشیبرای عبور و مرور و اهمیت ندادن به چراغ قرمز است 

که باید مورد توجه قرار گیرد . 
دویدن در هنگام عبور از تقاطع یکی از رفتارهای خطرآفرین، 
عابرین پیاده مخصوصا نوجوانان است  همچنین حرکت کردن 
خیلی آرام و استفاده از تلفن همراه ایمنی عابران را تحت تاثیر 

قرار می دهد . 

آموزش پیشگیری از حوادث ترافیکی به دانش آموزان



چهارشنبه  سوری    
های  جشن   از  یکی 
شب  در  که  است  ایرانی 
سال  چهارشنبه  آخرین 
می  شود. برگزار  شب(   )سه  شنبه 
 چهارشنبه سوري یکي از سنت هاي 
 قدیمي ما ایرانیان است که در زمان هاي

 گذشته درحدآتش بازي مختصر در نقاط 
از پیش تعیین شده اجرا مي گردید و هدف 
برطرف  و  زندگي  محیط  پاکسازي  آن  نهایي 
نمودن کدورت هاي مابین اقوام  قبل از فرا رسیدن 
سال جدید بود ؛  اما اکنون چهارشنبه سوري یعني 
دلهره، یعني ترس، یعني خطر و فاجعه، دیگر چهارشنبه سوري به 
معناي پریدن از روي آتش نیست، پریدن از روي حادثه است.
امروزه با منسوخ شدن این آیین هاي قدیمي  و جایگزین شدن 
 آیین هاي پرخطر جدید،چهارشنبه سوري از یک سنت دوست 
 داشتني و زیبا به جشني وحشت آور و نازیبا تبدیل شده است . 
افرادی که از خرید مواد محترقه استقبال می کنند 
، بیشتر نوجوانان و جوانان هستند و این عده ، فریب 

فروشندگان مواد محترقه را می خورند .
در بسیاری از حوادثی که شاهد فوت افراد هستیم ، همسایگان 
و یا اقوام آن ها اعالم می کنند که از موضوع فروش مواد محترقه 
افراد خبر داشته اند اما با این فرضیه که شاید اقدام آنها به نوعی 
آدم فروشی آن هم در آستانه عید نوروز تلقی شود ، گزارش این اقدام 

خطرناک را به پلیس )110( ارائه نکرده اند . 

  »خطرات چهارشنبه سوری« 

شایعترین حادثه ای که در چهارشنبه سوری رخ می دهد، سوختگی 
درجه یک سطحی است ولی سوختگی های درجه دو شدید و درجه سه 
شدیدترین نوع سوختگی نیز در حوادث چهارشنبه سوری، زیاد دیده می 
شود . درد، تورم، تاول و قرمزی پوست از مهمترین نشانه های سوختگی 
هستند. در میان نواحی مختلف بدن معموال سوختگی دست از بقیه شایع 
تر است و پس از آن، سوختگی صورت و تنه بیشتر مشاهده می شود. اگر 
شدت سوختگی خیلی زیاد باشد، حتی گاهی ممکن است کار مصدوم 

به مرگ نیز بینجامد. 

  توصیه هایی برای والدین در آستانه ی چهارشنبه سوری 

1 -  بیشتر کودکان، معموال به دور از چشم والدین، مواد محترقه و 
منفجره را خریداري و در جیب، کیف یا کمد اتاق پنهان مي کنند اما 
این مواد  معموال زود مشتعل مي شوند و گاهی خسارات جبران ناپذیری 
به بار مي آورند. والدین باید عالوه بر توضیح عوارض این مواد آتش زا، با 
نظارت دقیق بر پول تو جیبي کودکان و نحوه هزینه کرد آن در این ایام، 
نظارت بیشتری بر رفتار و وسایل  فرزندشان داشته باشند و مواد سوختني 

و آتش زا را از دسترس آنها خارج کنند. 
2- یکی از راه های امن سازی چهارشنبه سوری، این است که خطرهای 
قوانین  و  دهیم  توضیح  فرزندمان  براي  خوبی  به  را  ایام  این  بالقوه 
و چارچوب های تربیتی مان را به او یادآوری کنیم. اگر کودک با ما 
همکاري کرد، جواب او پاداش و تشویق است؛ اما اگر او را منع کردیم 
و نپذیرفت، باید برایش شرط بگذاریم و بهترین شرط این است که 
خودمان هم کنار او حضور داشته باشیم و بر رفتارهایش نظارت کنیم 
تا خطری تهدیدش نکند. اگر به هر دلیلی چنین امکانی برایمان فراهم 
 نیست، باید الاقل یک فرد بالغ مورداعتماد را همراه کودک مان بفرستیم. 
3-کبریت و مواد آتش زا مانند نفت و بنزین باید خارج از دسترس کودکان 
نگهداری شود و هرگز نباید به کودک اجازه داد با آتش زدن بوته، هیزم و امثال 
 این ها درمحیط خانه یا پارکینگ، جان خود و دیگران را به مخاطره بیندازد. 

ی  آستانه  در  مدارس  مدیران  و  معلمین  برای  هایی  توصیه 
چهارشنبه سوری

 1  -  ادارات کل آموزش و پرورش می توانند نسبت به تشکیل جلسه شورای 
انجمن اولیا و مربیان در سطوح استانی و شهرستانی  اقدام و متناسب با 
 شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خط مشی الزم را تهیه و ابالغ کنند. 
 2-  هماهنگی  جهت آموزش رعایت اصول ایمنی توسط کارکنان 

آتش نشانی به دانش آموزان 
ارائه   3- مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان نسبت به تهیه  و 
برنامه های الزم برای اجرا در مدرسه از جمله اختصاص یک صبح گاه 
عمومی برای فلسفه آیین های ملی و آثار اجتماعی زیانباری که از اجرای 
نامطلوب و غیرصحیح این آیین های باستانی عاید می شود با هماهنگی 

نیروی انتظامی اقدام کنند. 
4-  فراهم کردن مقدمات الزم جهت اجرای عمومی مراسم به صورت 
سالم و با رعایت موارد ایمنی در پارک ها، بوستان ها و محالت برای ایجاد 
شرایط مطلوب تخلیه هیجانات عمومی و برگزاری برنامه های شاد و مفرح 
مطابق با نیاز های واقعی نسل جوان و کنترل و نظارت بیشتر به رفتار و 

حرکت فرزندان توسط والدین.  
 5- جلوگیری از خرید و فروش مواد محترقه خطرناک توسط افراد ناشناس 
در حوالی مدرسه.  در صورت رؤیت مواردی این چنینی، اطالع رسانی به 
موقع به نیروی انتظامی جهت اقدام به موقع و تأکید به اولیائ  در نحوه 

هزینه کرد پول جیبی توسط فرزندانشان در روز های پایان سال.   
6- با توجه به تاثیرگذاری کالم معلمان و مربیان بر رفتار دانش آموزان، 
الزم است مدیران مدارس در جلسه شورای معلمان طرح موضوع کرده 
و از آنان درخواست شود که راهنمایی های الزم را در کالس ارائه دهند. 

توصیه هایی به جوانان و نوجوانان در ارتباط با چهارشنبه سوری  

1- از حمل مواد محترقه و آتش زا و انفجاری حتی به مقادیر بسیار کم، 
در جیب لباس و کیف جداً خودداری شود  

 2-  مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( را به طرف افراد دیگر پرت نکنند.  

آن، چه در  امثال  و  کارتن خالی  آتش زدن الستیک، هیزم،  از   -3 
واحدهای مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان خودداری شود.  

4- از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و... بر روی درخت، پشت بام و 
ً  خودداری شود   بالکن منازل که از عوامل عمده بروز آتش سوزی است جدا
5- تماشاچیان )ناظرین بی گناه( معموال در خطر اصابت ترکش های 
ترقه ها و مواد منفجره هستند . سعی کنید در تیر رس ترکش ها نباشید 

و هیچ گاه این مواد را به سمت افراد دیگر پرت نکنید. 
 6- وجود یک کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودری در نزدیک 

محوطه آتش ضروری است . 
8- در هر زمان فقط یکی از مواد محترقه و منفجره را روشن کنید و 

همزمان تعداد زیادی از آنها را با هم آتش نزنید.
9- هنگام استفاده از فشفشه، دستتان را باز نگه داشته و از جلوی صورتتان 

دور نگهدارید تا دچار سوختگی نشوید. 
10-  در پایان شب، بقایاي مواد آتش بازي را به سرعت جمع نکنید و 
حتما براي این کار، الاقل 15 تا 20 دقیقه صبر کنید و بعد از این مدت، 
آن ها را در یک سطل آب بریزیدو دور بیندازید. قبل از ترک محل، حتما 

از خاموش شدن آتش مطمئن شوید 

 چنـد داستـان واقعـی
سپهر و بازی در خیابان

سپهر 8 ساله با دوستانش در کوچه  مشغول بازی قایم باشک بودند هر کدام 
از آنان برای پنهان شدن جایی را انتخاب کردند ، سپهر نگاهی به اطراف 
انداخت و به گمان خودش بهترین جا را انتخاب کرد.  بین دو ماشین که در 
کنار دیوار  پارک شده بودند و  فاصله کمی با همدیگر داشتند ،  قایم شد و 
منتظر ماند تا دوستش او را پیدا کند .  در همین حال راننده ماشین جلویی 
سوار ماشین و آماده حرکت شد و چون سپهر پشت ماشین نشسته بود ، 
متوجه او نشد و با دنده عقب حرکت کرد سپهر خطر را فهمید و خواست 
فرار کند اما نتوانست و ماشین به او برخورد کرد  و او بین دو ماشین  به 
شدت فشرده شد صدای فریاد بلندی به آسمان رفت  راننده متوجه شد 
و توقف کرد کار از کار گذشته بود ماشین را  کمی جلو برد ،   جسم نیمه 
جان سپهر روی زمین افتاد . دیگر نمی توانست فریاد بزند  سریع او را به 
بیمارستان رساندند . حالش وخیم بود  شکستگی چند دنده و فرورفتن 
در ریه ها  و پارگی طحال و کوفتگی و له شدگی بازو ها و بدن ،  به 
 سرعت او را به اطاق عمل بردند . او سه هفته در بیمارستان بستری بود .  
حاال 2 ماه از آن ماجرا می گذرد و سپهر هنوز در بدنش درد دارد  نتوانسته 
است از خانه بیرون بیاید و همیشه روی تختش نشسته یا دراز کشیده است 
بیشتر وقت ها گریه می کند خیلی بهانه جو و بی حوصله شده است  و 

مادرش را اذیت می کند . 
هدف : کودکان هیچگاه پشت ماشینی که پارک شده است  به 

صورت ایستاده یا نشسته قرار نگیرند . 
عبور از خیابان با کتاب

 سمیرا 11 سال دارد و امتحانات آخر سال است او به شدت درس می خواند
کتاب می  تا مدرسه  بین خانه   راه  در  داشت  علوم  امتحان  که  روزی 
خواند و مطالب را مرور می کرد هنگام عبور از عرض خیابان همچنان  
چشمش به مطالب کتاب بود . ناگهان صدای بوق و ترمز  ماشینی که 
نزدیک شده بود او را متوجه خود ساخت ،  دست و پایش را گم کرد 

و سریع به طرف عقب دوید که  ناگهان با ماشینی که از طرف مقابل 
می آمد ، به شدت برخورد کرد کتابش در هوا پر می زد و خودش چند 
متر جلوتر روی آسفالت افتاد . بر اثر این تصادف  استخوانهای دست و 
پای چپش خورد شد  طوری که بعد از عمل جراحی هم در پا و هم 
در دستش پالتین گذاشته اند . سمیرا حدود چهل روز در بیمارستان 
بستری بود و روزها و شبهای سختی را گذراند   و پایش را چند بار عمل 
کردند اما براثر شکستگی های متعدد دیگربه حالت عادی برنگشت و پای 
 چپش کوتاه تر شده است و برای همیشه هنگام راه رفتن لنگ می زند 

هدف ، هنگام عبور از عرض خیابان حواسمان را جمع کنیم  . 
سن موتور سواری

معین 16 ساله در هنگام ظهر که پدرش خواب بود موتور پدر را برمی 
دارد  و به کوچه می رود  و شروع به موتور سواری  و حرکات نمایشی  می 

کندو وسط خیابان تک چرخ می رود .  چند پسر هم سن و سال خودش 
که از آنجا عبور می کردند ،  او را تشویق می کنند و او  ادامه می دهد و 
حواسش به تشویق آنان است و گاز  بیشتری  به موتور می دهد که ناگهان  
با  بلوکهای سیمانی کنار خیابان بر خورد می کند و به شدت  آسیب می 
بیند . معین  بر اثر این تصادف  دچار شکستگی مهره های کمر ، شکستگی 
جمجمه و آسیب نخاع می شود و 2 ماه دربیمارستان  بستری  می شود 
عمل جراحی روی مهر های کمرش انجام می شود و چند قطعه پالتین 
برای مهره های کمرش می گذارند اما هنوز نمی تواند راه برود و باید چند 
عمل دیگر  روی کمرش در مشهد یا تهران  انجام شود اما پدرش توان 
پرداخت هزینه سنگین این جراحی  را ندارد . معین دیگر نمی تواند راه برود 
و  از ویلچر استفاده می کند . او درد زیادی را تحمل می کند  وآرزو دارد 
یکبار دیگر مانند همساالن خود راه برود و فوتبال بازی کند . اوبعد از این 
حادثه نتوانست به مدرسه برود و ترک تحصیل کرد . خیلی پشیمان است  

ولی پشیمانی سودی ندارد .  
هدف ، رعایت سن قانونی جهت استفاده از وسایل نقلیه و عدم 

انجام حرکات نمایشی  .
تلفن همراه، نه در راه

علی  و مهدی  10 سال دارند و همکالسی هستند  . چند روز پیش پدر علی 
یک  گوشی تلفن همراه برای او خریده و چند بازی هم در آن ریخته است   
آنها در پیاده رو راه می روند  و با گوشی بازی می کنند  که ناگهان از داخل 
یکی از خانه  ها موتور سواری با عجله بیرون می آید و چون دیر متوجه شدند 
با آنها تصادف می کند هر دو زمین می خورند علی بدنش کوفته می شود 
و زانویش آسیب می بیند  مهدی با صورت به زمین می خورد و بینی اش 
خونریزی می کند  و چند دندانش می شکند .  هر دو را به بیمارستان می 
 برند علی آسیب زیادی ندیده است و فقط یک شب در بیمارستان می ماند . 
 اما مهدی را به دلیل شکستگی استخوان بینی به اطاق عمل می برند و 
چند روز در بیمارستان می ماند بعد از آن به دلیل شکستگی دندانهایش 
هفته ای چند بار به دندانپزشکی می رود تا دندانهایش را ترمیم کنند  که 
هزینه های زیادی برای خانواده اش دارد و درد زیادی را تحمل می  کند . 
آنها هر دو از این کار خود پشیمان هستند . گوشی علی هم شکسته است و 
قابل استفاده نیست  و پدرش هم گفت دیگر برایش گوشی نخواهد گرفت .  
 هدف :  سر باال و حواس جمع راه برویم  - مواظب وسایل نقلیه ای  

که از داخل منازل و پارکینگ بیرون می آیند باشیم  . 
وانت بار و حمل بار

امیر محمد 12 ساله با پدرش برای خرید لوازم  بنایی رفته بود هنگام 
برگشت  در قسمت بار وانت بار پدرش و روی در عقب سوار شده 

بود . پدرش متوجه چگونگی نشستن او نشده بود و در خیابان 
شلوغی رانندگی می کرد ناگهان موتور سواری  از فرعی وارد 

شد و جلوی ماشین آنها پیچید . پدر امیر محمد برای اینکه 
با  موتور تصادف نکند ترمز محکمی می گیرد وبا این ترمز 

امیر محمد از روی درب وانت بار با سر به زمین می خورد و 
همزمان با ماشینی که با فاصله کمی  از آنها در حرکت بود 

برخورد می کند . در اثر این حادثه امیر محمد به شدت آسیب 
می بیند .  او ضربه مغزی می شود واستخوان کتف و  دست 

چپش هم از چند قسمت دچار شکستگی می شود  امیر محمد 7 
روز در کما بود و بعدکه به هوش آمد ، برای شکستگی دست چند بار 

به اطاق عمل رفت و مورد جراحی قرار گرفت  . او درد 
زیادی را تحمل کرد ولی به زندگی عادی برنگشت 

براثر ضربه وارده به مغز،  قسمت گویایی مغز 
دچار آسیب شده است و در حرف زدن مشکل 

پیدا کرده است  و مثل گذشته نمی تواند 
صحبت کند . این مسئله باعث افسردگی 

و پرخاشگری او شده است . مادرش 
چند باراورا  پیش روانشناس برده است 

تاثیر   اما  است  شده  مشاوره  و 
زیادی نداشت  و حاال داروی 

 اعصاب مصرف می کند . 
هدف : هیچگاه در 

قسمت بار 
نت  ا و
سوار 

نشویم . 

 سخن آخر:  
ایمن  بـه طـور کامل  بـازی هـرگز  از مواد آتـش  استفاده 

نیست، حتی در صورتی که مراقبت کامل صورت گیرد.
حوادث نه تنها ممکن است برای کسانی که در تهیه و ساخت 
مواد محترقه مشارکت دارند، رخ دهد بلکه ممکن است برای 

کسانی که به بازي و تماشا مشغولند نیز اتفاق بیفتد.  
در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردی 
و  مرکز مدیریت حوادث  تلفن 11۵  با شماره  اسرع وقت  در 
فوریت های پزشکی و 1۲۵ سازمان آتش نشانی تماس گرفته 

و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطالع دهید 
بیایید شور و شادی شب چهارشنبه پایان سال را با یک عمر غم 

و افسوس عوض نکنیم!



همدلی چیست ؟ 

آموزش به مردم با تاثیر گذاری بر رفتار آنها قادر خواهد بود تا به میزان قابل توجهی از میزان 
تصادفات جاده ای بکاهد.

مقایسه آمارها در زمینه  تعداد خودرو در کشورهای مختلف نشان می دهد که  در آمریکا 
به ازای ۱.۱ نفر یک خودرو وجود دارد و در اروپا به ازای هر ۱۶ نفر و در کشور ما به ازای هر 
۱۲ نفر یک خودرو وجود دارد. همچنین ساالنه در تصادفات در کشور ما ۳۰۰۰ کودک کشته 
می شوند. این در حالیست که در کشوری مانند سوئد این آمار سه نفر در سال است. در 
 کشور ما در روزهای تعطیل آمار کشته شدگان تصادفات حتی به بیش از ۱۰۰ نفر هم می رسد
در طول ۱۲ سال اخیر آمار فوتی ها بر اثر حوادث کاهش پیدا کرده است اما آمار مصدومان 

افزایش داشته است.

 پویش ملی ۳۰-۶۰  با هدف تببین راهکارها و بررسی دالیل بروز و مهمترین 
مشکالت مربوط به سوانح جاده ای با تمرکزبر فاصله ۳۰ کیلومتری شهرها 
حوادث  کاهش  شاهد  رفتار  تغییر  و  رسانی  اطالع  با  تا  است  شده  تشکیل 

تصادفات   %۶۰ حدود  موجود  آمار  اساس  بر  باشیم.  نقاط  این  در  ای  جاده 
پویش  افتد.  می  اتفاق  مقصد  شهرهای  کیلومتری   ۳۰ فاصله  در  فوت  به  منجر 

کیلومتری   ۳۰ در  ای  جاده  مبلمان  تغییر  مطالبه  ضمن  دارد  نظر  در   ۶۰-۳۰ ملی 
با  تا  شود  متذکر  را  مناطق  این  در  حوادث  بروز  دالیل  و  خطرات  شهرها،  محدوده 

خواهیم  می  شما  از  باشیم.ما  تلفات  و  حوادث  کاهش  شاهد  آنان  رفع  و  رسانی   اطالع 
با عضویت در این پویش، در کاهش حوادث جاده ای در کنار ما باشید.

هم اکنون در پویش ملی 30-60 به مـا بپیوندید

1 - بر اساس اطالعات سازمان پزشکی قانونی کشورچند درصد عابران کشته 
شده در حوادث رانندگی در سن مدرسه قرار دارند ؟ 

ا - 25 درصد                2 - 50 درصد          
 3 - 30 درصد             4 - 40 درصد 

2 - تا چه سنی کودکان نباید در صندلی جلوی ماشین بنشینند ؟  
1 - تا سن 2 سالگی               2 - تا سن5 سالگی          

  3 - تا سن 7 سالگی           4 - تا سن 12 سالگی  
3 - گروههای آسیب پذیر در جاده ها به ترتیب عبارتند از : 

1 -  عابران پیاده ، موتور سواران  و دوچرخه سواران
    2 - دوچرخه سواران  ، عابران پیاده  ، موتور سواران  
3- عابران پیاده  ، دوچرخه سواران  ، موتور سواران    

  4- موتور سواران  ، عابران پیاده   ، دوچرخه سواران     
4 -  در تصادفات آسیب چه قسمتهایی مهمتر است و ممکن است باعث 

 مرگ شود ؟ 
1 -  آسیب سر و گردن               2 -  آسیب پاها                

3 - آسیب دست ها                    4 - آسیب سینه و شکم 
5 - چرا باید به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذاریم  ؟  

1 - برای اینکه در نظر دیگران فرد خوبی باشیم   
 2 - برای حفظ جان خود و دیگران   3 - برای اینکه پلیس ما را جریمه نکند            

 4 -  برای اینکه دیگران ما را تشویق کنند  
6 - مهمترین  عامل بروز حوادث و مرگ و میر عابران پیاده چیست ؟  

1 - به  دلیل بی توجهی به پل های عابر پیاده              
2 -  عدم استفاده از محل های  خط کشی برای عبور و مرور  

3 - اهمیت ندادن به چراغ قرمز    4 - همه موارد  
7 - در مورد وسعت دید کودکان کدام گزینه درست است ؟  
1 - وسعت دید کودکان یک سوم دید بزرگساالن است        

   2 - وسعت دید در کودکان همانند بزرگساالن است  
3 - وسعت دید کودکان یک دوم دید بزرگساالن است          

 4 - وسعت دید کودکان یک چهارم  دید بزرگساالن است  
8 - شایعترین حادثه ای که در چهارشنبه سوری رخ می دهدچیست ؟  

1 - سوختگی های درجه دو شدید    2 -  سوختگی درجه یک و سطحی          
 3 - نقص عضو   4 - آسیب به چشم ها

به 5  نفر از کسانی که پاسخ صحیح خود را تا1398/01/15 از طریق پیامک 

به شماره 3000۴8۴8۴۴ ارسال نمایند جوایز نفیسی از سوی مرکز بهداشت 
بیرجند اهدا خواهد شد

راهنمای ارسال سواالت  ابتدا: 
نام و نام خانوادگی -  اسفند - نام شهر 

 )پاسخ های صحیح  هر گزینه از چپ به راست (
مثال : حامد محمدی - اسفند - بیرجند )۴123۴21۴(

طراحی و صفحه آرایی:
حمیدرضا شاملو، لیال خودکار

ناشر: مرکز بهداشت شهرستان بیرجند )واحد سالمت نوجوانان، جوانان  و مدارس،واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ، واحد آموزش و ارتقای سالمت(

http://www.hltb.bums.ac.ir
@khodmoraghebatibot
3000۴8۴8۴۴

 منابع: پیشگیری از حوادث حمل و نقل در جوانان - کتاب مراقبت کسانی که دوستشان داریم - ایمنی کودکان و نوجوانان در محیط های آموزشی و اجتماعی - مقاالت پژوهشی حوزه حوادث ترافیکی


