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3پرداخت ۳۵میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان بازنشسته۶۲۵۰2 پروژه زودبازده و عمرانی آماده افتتاح است5“قهرمان سالمت قلب شوید”

و این »دفاع« مقدس 
همچنان ادامه دارد 

یا  روز  اولین  کند  نمی  فرقی 
مقدس  دفاع  هفته  روز  آخرین 
خطی  چند  نوشتن  مهم  باشد؛ 
این  از  خواهد  می  که  است 
داستان  بگوید.  سال  هشت 
ای اسطوره  های  روایت   نه، 
 و افسانه ای هم نه، حقیقت ها را.

یا  باشد  سرمقاله  نیست  مهم  و 
حتی  یا  گزارشی  یا  یادداشت، 
تماس  بازتاب  شاید  یا  خبری 
تلفنی یا پیغام و پیامکی در گوشه 
ای دنج از صفحات هر روزنامه 
ای. مهم ارزش... مشروح در صفحه 2

*هرم پور

 آخر قصه دفتر “کوپنی”
توزیع محدود با کد ملی

محمودآبادی- چندی پیش خبر توزیع دفاتر دانش آموزی با نرخ دولتی در رسانه ها باعث شد خانواده های کم درآمد به 
جای خرید از مغازه ها منتظر توزیع این دفاتر حتی تا 31 شهریور ماه بمانند اما بعد از خبرهای پر حاشیه از نحوه توزیع، 
حاال قرار است دانش آموز کد ملی بدهد دفتر دولتی تحویل بگیرد. افزایش چند برابری قیمت نوشت افزار امسال تا حدی 
است که یک بسته مداد 12 تایی تولید ایران که سال گذشته 7 هزار تومان بود امسال به 13 هزار تومان رسید، این افزایش 
نه تنها مردم را از خرید باز داشت، بلکه فروشندگان لوازم التحریر را نیز شوکه کرده بود چرا که ... مشروح در صفحه 2

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند :  ۵۰ درصد ناوگان این سازمان مستهلک است و  سرعت پایین این خودروها سبب می شود 
در حوادث ثانیه های طالیی را از دست بدهیم * به طور متوسط برای تجهیز هر خودروی سنگین به تجهیزات امداد و نجات سه 
تا چهار میلیارد تومان نیاز داریم * بیشتر خودروهای این سازمان باالی ۳۰ سال کار کردند و سرعت پایینی دارند که به همین 
دلیل قابل اعتماد نیستند * ۳۷ هزار و ۵۱۶ تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی طی یک سال گذشته برقرار شده  که از این تعداد 
فقط یک هزار و ۵۶۴ مورد منجر به اعالم مأموریت شده  و ۳۶ هزار تماس دیگر مزاحمت تلفنی بوده است * طی یک سال 
گذشته ۱۳ نفر در حوادث و حریق ها جان خود را از دست داده اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن کاهش ۱۳ درصدی 

را نشان می دهد ...  مشروح در صفحه ۵

عکس:  اکبری
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تمهید انتخابات  اسفند
صفحه  5

 

 

 

اصولگرایان  ممکن
 است به خودشان ببازند

باهنر : 

صفحه  ۶

برای شفافیت در حوزه 
انتخابات منع قانونی داریم

کدخدایی  :

کاش روحانی امسال
 به آمریکا نمی رفت

محمدعلی ابطحی :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

جنـاب آقـای مهنـدس حسینی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

 استانداری خراسان جنوبی
با قلبی ماالمال از اندوه ضایعه درگذشت پدر عزیزتان

 را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده، از درگاه قادر متعال 
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و صبر و بردباری

 برای بازماندگان خواستاریم.
ایمان محمدزاده- مدیرعامل اتحادیه شرکت های 

سهامی زراعی و تعاونی های تولیدی خراسان جنوبی

استاد معظم جناب آقای دکترآذرکار
مدیر محترم هتل سپهر بیرجند

لطف و عنایات بی دریغ و بی شائبه جناب عالی در حمایت و پشتیبانی از جامعه پیشکسوتان 
ورزش خصوصا در امر برگزاری دورهمی چندین ساله )یادیاران( و همچنین اختصاص

 یک سانس از استخر شنا به این پهلوانان را ارج نهاده و سپاسگزاریم.

کانون پیشکسوتان ورزش خراسان جنوبی

جناب آقای حاج غالمحسین مرکی رئیس محترم انجمن  صنفی رانندگان بیرجند 

جناب آقای محمدحسین برزجی دبیر محترم  انجمن صنفی رانندگان بیرجند
ما افتخار می کنیم که شما همواره در برنامه های خود همکاران را سرمایه های اصلی تان می دانید 
و برای تامین معیشت و رفاه کارکنان از مطالبات آنها دفاع می کنید بدینوسیله مراتب قدردانی 
 و تشکر خود را از شما عزیزان اعالم نموده و از درگاه الهی توفیق روزافزون تان را خواستاریم.

اکبر و محمدرضا زنجیری تنها

هشتمیـن روز از هفتـه دفاع مقـدس با عنوان فرماندهـان، پیشکسـوتان و مسئـوالن گرامـی بـاد
ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان خراسان جنوبی

 شرکت صباح پخش شعبه بیرجند به چند نفر راننده موزع نیازمند است.
 راننده پایه 2 با تجربه و حداقل سن 25 سال )دارای مدارک کارت هوشمند 

و سالمت(  شرایط: حقوق ثابت، پورسانت و بیمه    09154518220

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحـوم علیرضـا مـوّذن
 )بازنشسته شرکت برق بیرجند( 

را به اطالع دوستان و همشهریان محترم می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن عزیز از دست رفته امروز یکشنبه 
غسالخانه  سالن  محل  از   ۱۶ الی   ۱۵ ساعت   98/۷/۷ 
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: موّذن،  اعتمادی مقدم  و سایر بستگان

جناب آقای مهندس سید محمد حسینی
 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دفتر زیارتی بیرجند تنعیم

جنـاب آقـای حسینـی 
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

فقدان پدر بزرگوارتان دوست و یار قدیمی پدران مان ما را نیز اندوهگین ساخت
 غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته  و سالمتی و طول عمر با عزت 

برای جناب عالی و سایر بازماندگان از پروردگار متعال خواهانیم.

فرزندان مرحوم حاج عبدالسالم نهتانی و حاج غوث الدین نهتانی و سایر بستگان

چهارمین خزان  زندگی عزیزمان 

حاج محمد عرفـی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

 را با ذکرصلواتی، برای شادی روحش ارج می نهیم.

خانواده مرحوم

انا هلل و انا الیه راجعون
به مناسبت درگذشت بزرگ خاندان زنده یاد

حاج غالمرضا حسنی )حسینی(
ابوی بزرگوار جناب آقای حسینی

 )معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی(
جلسه بزرگداشتی امروز یکشنبه ۷ مهر 98 از ساعت ۱۶ الی ۱۷ در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی )مصلی( بیرجند برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی 

موجب شادی روح آن عزیز سفر کرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خاندان حسنی )حسینی( و سایر بازماندگان

مرگ در باور قرآن آغاز مهمانی خداوند است
 و صبر و شکیبایی سنت مومنانه بازماندگان

خاندان معزز حسنی )حسینی(
جنـاب آقـای حسینـی 

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی
با دنیایی از غم و اندوه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده

 برای آن زنده یاد روحی شاد و آرام و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

خانواده های بستانی و زنده یاد حاج غالمعلی خالدی

جناب آقای مهندس عابدینی 
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت سرپرست شرکت های شهرک صنعتی خراسان جنوبی

         که بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی تان می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

۱ - برداشت بار کولر از روی موتور
 2 - جلوگیری از زیر بار رفتن زیاد و داغ کردن موتور 

3 -کاهش میزان سوخت و بریدن میل لنگ در زمان کولر گرفتن
 4 - سرما دهی باال ۵ - تعویض فولی به طور رایگان و ...

شمـاره تمـاس: 
 ۰9۱۵۵۱۱9۶4۱
۰9۱۵33۵۵۵92 

قابل توجه کلیه اداره ها ، ارگان های دولتی و مردم شریف خراسان جنوبی
شرکت یدک ناب هور 

برای اولین بار در ایران،  تولید فولی ماشین های سواری و سنگین نموده است

حرکت در مسیر خدا و یاری رساندن به انسان ها به حق گام نهادن در مسیر الهی و جاده خلوص، صداقت و مردانگی است، 
بی شک یکی از عرصه های خاص مشاغل مهم و در عین حال سخت و مخاطره  آمیز شغل آتش نشانی است.

اینجانب به نیابت از شورای شهر بیرجند فرا رسیدن 7 مهرماه روز آتش نشـانی را حضور تمامی کارکنان  آتش نشانی و خدمات ایمنی
 شهرداری بیرجند تبریک عرض می نمایم و ضمن سپاس و تشکر از خدمات و زحمات این عزیزان، امیدوارم که همواره پیروز و سالمت باشند.

فوت ثانیه های طالیی 
با خودروهای فرسوده
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و این »دفاع« مقدس 
همچنان ادامه دارد

*هرم پور

فرقی نمی کند اولین روز یا آخرین روز هفته 
دفاع مقدس باشد؛ مهم نوشتن چند خطی 
سال  هشت  این  از  خواهد  می  که  است 
 بگوید. داستان نه، روایت های اسطوره ای
را. ها  حقیقت  نه،  هم  ای  افسانه   و 
یادداشت،  یا  باشد  سرمقاله  نیست  مهم  و 
بازتاب  یا شاید  یا حتی خبری  یا گزارشی 
پیامکی در گوشه  پیغام و  یا  تلفنی  تماس 
ای. مهم  روزنامه  از صفحات هر  دنج  ای 
ارزش کلماتی است که می خواهند بگویند، 
نیست  مهم  آورند.  بر  فریاد  و  بزنند  حرف 
در کدامیک از این روزهای قراردادِی هفته 
نوشته شوند. مهم آن است که برای همیشه 
بمانند و برای همیشه آویزان قسمت مهم 
دلت و راهبردی ترین مکان مغزت باشند. 
مهم این است که مثل »شهاِب سه«، بر 
سرزمین پهناور قلبت بنشینند و مثل کارون،  
دشت وجودت را سیراب از باوری عمیق به 
فرداها بکنند. هفته دفاع مقدِس امسال هم 
تمام شد. دیروز آخرین روزش و شاید وقتی 
این سطرها را می خوانی، آخرین ساعاتش 
باشد! مراسم و مناسبت ها ، بهانه ها و زنگ 
ها ، افتتاح ها و شعارها ، رونمایی ها و دیدها 
، بازدیدها و رفتن ها ، آمدن ها و نمایشگاه 
ها ، نمایش ها و سفرها و خبرها، همه تمام 
شدند! مثل هر سال و شاید به بهانه تقالِی 
اما  سال!  هر  از  زوتر  امسال کمی  اربعین، 
آن هشت سال هیچوقت تمام نمی شوند، و 
این عهد تاریخ با زمان است که بازه  لحظه 
برای  را  مهمش  های  سال  و  روزها  و  ها 
همیشه،  یک طرفه باز و بی پایان نگه می 
دارد تا موج بیافرینند و انساِن آزاده تربیت 
است، هشت  که سهل  سال  کنند. هشت 
هزار سال هم که بگذرد، مظلومیت تاریخی 
این مردِم نجیِب صبوِر مبارِز ایثارگِر انقالبِی 
از جان گذشته همیشه در صحنه  مقاوم و 
چهره های معصوِم درد کشیده جانبازان و 
ایثارگران و آزادگانش و نام و یاد شهیدان 
هم  و  مالئک  پرواز  هم  که  واالمقامش 
ِسلک اولیاء خدا در بهشتند، تمام نمی شود. 
هفته ها و روزها اگر تمام شوند، وظیفه ها و 
تکلیف ها که تمام نمی شوند. مبارزه هنوز 
باقی می ماند، صالبت و صبر هنوز هم به 
کار می آید، ایثار و شهادت و شهامت،  هنوز 
الگو می ماند، در دست ها، هنوز هم  هم 
سالح به کار می آید و در چشم ها، امید، 
پایدار می شود.  برقرار و  همیشه روشن و 
در دل ها آرزوی ایرانی سربلند، مثل همان 
باز  آزاد کرد  را  روزهایی که خدا خرمشهر 
هم موج می زند و خرمشهِر بریِن بی بدیِل 
دل ها را برای ساختن تمدن بزرگ اسالمی 
ایرانی، به باران  و استیالی ظفرمنِد ابهِت 
 تالش ها و خواستن ها و هّمت ها میهمان 
می کند. روزها اگر تمام شوند و هفته ها 
اگر به پایاِن اسمی خود برسند، اگر نام ها 
به گورهای دسته  ها  عنوان  و  تمام شوند 
جمعی ذلت سرازیر شوند، یادها که تمامی 
ندارند. ما از کربال آموخته ایم که اگر پا فدا 
شد، دستی هست و اگر دستی رفت، دستی 
اگر آن دست هم رفت،  دیگر هم هست، 
دندانی هست، چشمی هست و دلی هست  
همان  عشق،  همین  و  هست...  عشقی  و 
گوهر نابیست که هر ایرانِی مجاهِد مسلماِن 
برای  تعالی کشورش،  برای  دوست،  وطن 
اهتزار  پرچمش و برای به هدر نرفتن خون 
هر شهیدش فداکاری خواهد کرد؛ چه زن 
باشد، چه مرد، چه کوچک باشد، چه بزرگ، 
چه تهرانی باشد، چه خوزستانی و گیالنی و 
هرمزگانی، چه از اهالی دیاِر َیالِن سربدار 
باشد، چه از دیار کویرِی اهل دالِن خراسان 
تمامی  هیچگاه  ما  مقدِس  دفاع  جنوبی. 
ندارد، هر روز و هر لحظه و هر ساعت، دفاع 
مقدسی است که برای مقدس ترین عشق 
هایش، عشق به وطن، عشق به مجاهداِن 
خورشیدهای  به  عشق  شیرافکن،  بزرِگ 
همیشه درخشاِن  نورافکن، عشق به آینده 
الفتوح قله های  ای روشن، عشق به فتح 
باید جهاد کرد  سر به فلک کشیده عزت، 
و همه باز دوباره، هم دفاع می کنیم و هم 
جهاد می کنیم، در سنگر صبر و همت و 
و صنعت  تولید  خاکریزهای  پشت  تالش، 
پیشنهاد  و  نظر  فرهنگ.)لطفا  و  اقتصاد  و 
خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را 
به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

مهلت یک هفته ای برای متقاضیان مسکن محرومان
صدا وسیما-مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: متقاضیانی که انعقاد قرار دارد کرده اند در صورتی که ساخت مسکن خود را  ظرف مدت یک هفته آغاز نکنند، ساخت واحد 
مسکونی آنها به پیمانکار واگذار می شود و در صورت تمایل نداشتن متقاضی، قطع وام شده و واحد مسکونی به سایر متقاضیان واگذار می شود.آسمانی مقدم افزود: به 
متقاضیانی که تا یک ماه آینده واحد مسکونی خود را به مرحله بهره برداری برسانند، عالوه بر پرداخت تسهیالت 25 میلیون تومان کمک بالعوض نیز پرداخت می شود. 

 آخرقصه دفتر “کوپنی” توزیع محدود با کد ملی
محمودآبادی- چندی پیش خبر توزیع دفاتر 
دانش آموزی با نرخ دولتی در رسانه ها باعث 
شد خانواده های کم درآمد به جای خرید 
از مغازه ها منتظر توزیع این دفاتر حتی تا 
31 شهریور بمانند اما بعد از خبر های پر 
از نحوه ی توزیع، حاال قرار است  حاشیه 
دانش آموز کد ملی بدهد دفتر دولتی تحویل 
نوشت  قیمت  برابری  چند  بگیرد.افزایش 
تا حدی است که یک بسته  امسال  افزار 
مداد 12 تایی تولید ایران که سال گذشته 
7 هزار تومان بود امسال به 13 هزار تومان 
رسید، این افزایش نه فقط مردم را از خرید 
باز داشت، بلکه فروشندگان لوازم و التحریر 
را نیز شوکه کرده بود چرا که در هر بار خرید 
جنس از کارخانه ها و فروشندگان عمده با 

یک قیمت جدید مواجه بودند.
افزایش  این  افزار  نوشت  اتحادیه  رئیس 
کرد  اعالم  کشوری  را  آورقیمت  سرسام 
قیمت  تعیین  در  نقشی  هیچ  ما  گفت:  و 
ها نداریم.آنچه خرید می کنیم را با درصد 
مشخص می فروشیم البته خودمان هم از 
این بابت نگرانیم چرا که این موضوع خانواده 
هایی که دو یا سه فرزند محصل دارند را به 

شدت آزار می دهد.راستگو مقدم البته این 
امید را داد که در اوایل مهر دفاتری با نرخ 
دولتی وارد استان خواهد شد،اما زنگ شکوفه 

ها در استان به صدا درآمد و از توزیع این 
دفاتر در مغازه هایی که از قبل مشخص شده 
بود خبری نشد.خبری که دوباره در این باره 
منتشر شد، این بود که قرار است این دفاتر 

در مدارس دولتی توزیع شود، اما مدیر یک 
مدرسه دولتی در خیابان سجاد شهر این خبر 
را رد و اعالم کرد تا کنون هیچ دفتری توزیع 

نشده است.
خبرنگار آوا دوباره ماجرا را از رئیس اتحادیه ی 
نوشت افزار استان جویا شد . او در پاسخ گفت: 
شرایط توزیع تغییر کرده است و همکاران من 

هیچ دفتری با نرخ دولتی دریافت نکرده اند و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خود مسئول 
تصمیم گیری است. معاون امور بازرگانی و 

توسعه تجارت سازمان صنعت،معدن و تجارت 
هم در گفت و گو با آوا ضمن تایید این خبر 
گفت: تصمیم گیری درباره نحوه توزیع این 
دفاتر کشوری است، اما این دفاتر برای استان 

جذب شده و ما نیز آنها را تحویل اداره کل 
آموزش و  استان دادیم.جویبان با تایید موضوع 
تحویل دفتر با کد ملی افزود: بر اساس آخرین 
تصمیم گیری ها مقرر شده توزیع با اولویت 
در مدارس محروم،روستایی و عشایری انجام 
شود.طبق مصوب کارگروه تنظیم بازار کشور 
قیمت دفاتر دانش آموزی به ترتیب دفترچه 
برگ، 2500  تومان، 60  برگ، 1700   40
دفترچه  و  تومان  برگ، 3400  تومان، 80 
100 برگ، 4200 تومان تعیین شده است.
درحالی تعداد دفاتر دانش آموزی تولیدشده با 
ارز دولتی بالغ بر 15 میلیون جلد اعالم شده 
که پیش از این قائم مقام وزیر صنعت در امور 
بازرگانی از تولید 30 تا 40 میلیون جلد دفاتر 
مشق دولتی خبر داده بود؛ تعدادی که حاال با 
توجه به جمعیت14 میلیون نفری دانش آموزان 
کشور، فقط حدود 10 درصد از نیاز را تامین 
می کند. جویبان در این باره توضیح داد: توزیع 
دفاتر دولتی در بیرجند نیز با اولویت  درشمال 
شهر انجام خواهد شد ، عالوه بر این هیچ 
دانش آموزی در مدارس غیر دولتی و هیئت 
امنایی این دفاتر را نه فقط در بیرجند بلکه در 
هیچ شهرستانی از استان دریافت نخواهد کرد.

نت
نتر

 : ای
س

عک

گی
 گر

س :
عک

باسمه العلم
الفرصه تمر مر الحساب فانتهزو فرض الخیر 

حضرت علی )ع(
فرصت مانند ابر در گذر است از فرصتهای نیک 

بهره برگیرید.
آغاز مهرماه ورودی دیگر و چه سریع به بهار تعلیم 
و تربیت، بهانه و فرصتی مغتنم است برای عرض 
سالم خالصانه و تبریک صمیمانه به قاطبه همکاران 
گوناگون  مقاطع  در  عزیز  برادران  و  خواهران 
تحصیلی امانتداران دلسوز و فعال در دو ساعت 
تزکیه و تعلیم )پرورش و آموزش( و سالمی هم به 
عموم دانش آموزان  ودانش پژوهان ضمن آرزوی 
مزید توفیقات همگان در ظل عنایت و توجهات 
 حضرت صاحب الزمانی عجل ا... تعالی فرجه الزم 
می نماید هفته دفاع مقدس و یاد خاطره شهدای 
گرانقدر جانبازان و آزادگان سرافراز را گرامی بداریم. 
آنان که حاصل ایثارشان رشد نهال نوپای انقالبی 
بود که به دست مبارک امام راحل )ه( غرس شد 
و با مراقبت های خلف صالح آن بزرگ مرد تاریخ 
تشییع به درختی تناور تبدیل گشت و وظیفه و 
مسئولیتی سنگین برعهده ما گذاشت که الزمه 
آن قدرشناسی و وفاداری است و دفاع از ارزشهای 
مکتبی است.یادآوری چند نکته را ازباب تذکر و 
ذکر فان الذکری تنفع المومنین  ضروری دانسته 

و انتظار بذل توجه و عنایت جدی دارم
از  چرای  و  چون  بی  پشتیبانی  و  تبعیت   -1
والیت فقیه که به فرموده امام راحل کشور را از 
هر گونه گزندی حفظ می کند و امروزه برای ما 
به اثبات رسیده است هر چند شب پرگانی توان 

تحمل نور را نداشته باشد.
2- اتحاد و پرهیز از تفرقه،  دستور قرآن مجید 
و رمز پیروزی است لذا ضمن احترام به سالیق 
شخصی از همه جناح های سیاسی خاصه دو 
جناح مطرج و نیز از همه مسئوالن و دولتمردان 
از  عترت  و  قرآن   به  تمسک  با  داریم  انتظار 
رفتارهای تفرقه افکنانه که همانا خواسته دشمنان 
خارجی و داخلی است جدا پرهیز کرده و براساس 
شایستگی های پست ها را به اهل آن واگذارند 

که شاهد اینهمه سوء استفاده نباشیم.
دوم  گام  در  شده  ترسیم  کلی  3-خطوط 
کننده  تضمین  فرزانه  رهبر  از طرف  انقالب 
آینده ای درخشان و اجرای تمام و کمال سند 
چشم انداز کمکی بزرگی به تحقق این اهداف 

عالیه است که باید محفوظ گردد.
4- در زمانی که بحث سند استعماری 2030 
مراجع  و  رهبری  صریح  مخالف  با  و  مطرح 
و  مواجه  دانشگاهی  دلسوز  اساتید  و  عالیقدر 
متوقف شد گاه و بیگاه حرکت های مرموز و 
خزنده ای مشاهده و نغمه های شومی شنیده 
می شود که برخی افکار غرب گرایانه در صدد 
احیاء اجرای آن هستند و این هشداری است 
خاصه  دارند  دین  که  مسئوالنی  همه  برای 
سکانداران تعلیم و تربیت، ننشینند و ننشینیم 

که صبح پیروی نزدیک است.
 الیس الصبح بقریب 

حسین وریدی معلمی که مفتخر به 65 سال خدمت 
فرهنگی که 43 سال آن در دوره های گوناگون خدمت

 در آموزش و پرورش بوده است.

یاد داشت

2۰ میلیون تومان کمک هزینه 
کاشت حلزون ابالغ شد 

ابتدای  از  برزجی - مدیرکل بهزیستی گفت: 
امسال تاکنون 20 میلیون تومان کمک هزینه 
شده  ابالغ  استان  به  شنوایی  حلزون  کاشت 
است. علی عرب نژاد اظهار کرد: پرداخت این 
کمک هزینه در صورت ارائه فاکتور عمل کاشت 
حلزون، تعمیر و تعویض قطعات آن به کودکان 
تخصیصی  اعتبارات  حد  در  کم شنوا  و  ناشنوا 
افزود: سال گذشته 55  پرداخت می شود. وی 
کودک از کمک هزینه کاشت حلزون، کمک 
هزینه تعمیر و تعویض قطعات آن بهره مند شدند.  
مدیرکل بهزیستی ادامه داد: کودکان زیر 6 سال 
با کمک یارانه دولتی به میزان 6 میلیون تومان 
می توانند نسبت به عمل کاشت حلزون شنوایی 
اقدام کنند. وی گفت: همچنین کودکان باالی 6 
سال بصورت آزاد و با پرداخت مبلغ 30 میلیون 
تومان می توانند کاشت حلزون انجام دهند. عرب 
نژاد با بیان اینکه عمل کاشت حلزون در 6 استان 
انجام می شود افزود: این استان ها شامل خراسان 
رضوی، تهران، شیراز، کرمان، یزد و اهواز است.
وی با تاکید بر اینکه 50 درصد ناشنوایی علت 
ژنتیکی و مادرزادی دارند اظهار کرد: این مهم 
ناشی از ازدواج فامیلی است و 90 درصد کودکان 

ناشنوا از مادران سالم  بدنیا می آیند.
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی دعوت سهامداران شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص(
شماره ثبت: ۷۳۹     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۴۴۹۲

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی که ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره و 
بازرسان و همچنین جلسه مجمع عمومی فوق العاده که ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ با دستور 
جلسه افزایش سرمایه شرکت در محل شرکت واقع در بیرجند - بلوار غفاری نبش خیابان فرهنگ  
گردد  می  تشکیل  کدپستی ۹۷۱۷۹۱۴۶۷۸  و  اول  - طبقه  فرهنگ  کامپیوتر  مرکز   ساختمان 

حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره شرکت رایانه بیرجند

آگهی مزایده
 بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد ۲ تخته فرش دستباف 
۶ متری و ۲ تخته فرش دستباف ۹ متری با طرح ریز ماهی ترنج دار خود را به شرح 
ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. لذا افراد متقاضی می توانند ظرف مدت ۳ روز 
نسبت به دریافت فرم های مزایده، به آدرس بیرجند، خیابان غفاری ۵/۲ فرعی اول 
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات 
بیشتر می توانند با شماره ۰۹۱۵۶۶۹۲۹۳۹ تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه درج 

آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان 
خراسان جنوبی ساعت ۱۸:۰۰ روز  سه شنبه  ۳۰ /۹۸/۰۷ در محل دفتر شرکت واقع در بلوار شعبانیه - بقیه ا...)عج( 
۳۸ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
 خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
 انتخابات هیئت مدیره به مدت سه سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال- طرح و تصویب 
ترازنامه سال ۹۷- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸- اتخاذ تصمیم در خصوص حسابرسی سال 

۹۷- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- استفاده از وکیل برای کارهای حقوقی شرکت.      هیئت مدیره

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- مرغداری سید جواد امیرآبادی زاده 
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- مرغداری 
سید جواد امیرآبادی زاده  ابالغ می گردد آقای رجب عباسی  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۱۸۰۹۲  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
کارگر ساده  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، مشاغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند-انتهای بلوار صنعت و 

معدن - سایت داری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- کوره آجر فشاری غالمرضا 
آسوده ۲- کوره آجر کارگر )مسعود هدایتی فرد( ۳-کوره آجر فشاری نادری محمد باقر بهدانی ، غالمرضا آسوده 

۴- کوره آجر فشاری عادل )غالمرضا آسوده( 
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم  ۱- کوره آجر 
فشاری غالمرضا آسوده ۲- کوره آجر کارگر )مسعود هدایتی فرد( ۳- کوره آجر فشاری نادری محمد باقر بهدانی، غالمرضا آسوده ۴- کوره 
آجر فشاری عادل )غالمرضا آسوده( ابالغ می گردد آقای جمشید جمالی   با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۲۳۱۶۵  ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی چرخ کش  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی ، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای 

بلوار صنعت و معدن - سایت داری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی
 مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری 
را خدمت همه فعاالن این صنعت و صنایع وابسته تبریک می گوییم. امید است با ابتکار و خالقیت و 
تالش پیگیرانه بخش خصوصی و سیاستگذاری جامع و حمایت و نظارت بخش های حاکمیتی ، شاهد 
رونق روزافزون این بخش از اقتصاد ملی باشیم که به قطع از مصادیق اقتصاد مقاومتی و از صنایع 

پیشران تحریم شکن در دوره تحریم های ظالمانه است.
همایش و نمایشگاه  »سرمایه گذاری در گردشگری شرق کشور « ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ در مشهد با 
حضور استان های شرق ایران اسالمی فرصتی برای معرفی توانمندی های خراسان جنوبی و جذب 
سرمایه گذاران و گردشگران است. حضور فعال بخش های خصوصی و تعاونی در این همایش و 

محمدرضا مجیدینمایشگاه می تواند در این مسیر راهگشا باشد.
رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای 
وابسته اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن
 و کشاورزی بیرجند  ) خراسان جنوبی(

ارزش افزوده 
فقط تا ۱۵ مهر مهلت دارید صبح و عصر

با تماس تلفنی گزارش می کنیم و پرداخت می شود
در مرکز تخصصی بیمه و مالیات چمنی هرگز جریمه نمی شوید

بعد از پاسداران ۵- باهنر غربی - دفتر پیشخوان خدمات دولت 
3242   3242- چمنی      به تابلوها دقت کنید

ایرنا - رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: 
6 هزار و 250 پروژه زودبازده و عام المنفعه 
بزرگ  طرح  عمرانی  پروژه  هزار   40 از 
با سراسر کشور در  خدمت رسانی همزمان 
استان افتتاح می شود. سرهنگ پاسدار محمد 
در  خبری  نشست  در  گذشته  روز  زهرایی 
بیرجند افزود: عملیات اجرایی طرح بزرگ 
خدمت رسانی در سراسر کشور بهمن سال 
گذشته با رمز “یا فاطمه الزهرا’ آغاز شد و 
زودبازده،  عمرانی،  پروژه  هزار   40 اجرای 
عام المنفعه و محرومیت زدا با رویکرد روستایی 

و اولویت تامین زیرساخت، اشتغال و مسکن 
محرومان رقم خورد.

در  طرح  این  پروژه های  کرد:  اظهار  وی 
در  بسیج  و  سپاه  و  مختلف  دستگاه های 
گذشته اجرا شده و بسیج سازندگی به طور 
متوسط ساالنه هشت هزار و 200 پروژه از 
این جنس را کار کرده و با بنیاد برکت، آستان 
قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و سایر نهادها نیز تفاهم نامه منعقد کرده اما 
طرح یادشده مربوط به همه خدماتی است 
انجام می دهند و در سپاه و  که دستگاه ها 

بسیج اتفاق می افتد. وی افزود: به نمایندگی 
از 6 هزار و 250 پروژه یک قنات در روستای 
نیستان بیرجند افتتاح می شود و این پروژه ها 
همگی کوچک و با اعتبار کمتر از 100 میلیون 
تومان است که تعداد پروژه های مربوط به 

خراسان جنوبی 524 مورد است.
6 هزار و 250 پروژه زودبازده و عام المنفعه 
بزرگ  طرح  عمرانی  پروژه  هزار   40 از 
رئیس  با حضور  روز گذشته  خدمت رسانی 
سازمان بسیج مستضعفان همزمان با سراسر 

کشور در استان افتتاح شد.

۶۲۵۰ پروژه زودبازده و عمرانی آماده افتتاح است
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پرداخت 3۵میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان بازنشسته

صداوسیما-حدود 35 میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان بازنشسته استان پرداخت شد. مدیرکل آموزش و پرورش گفت: این پاداش 
به مبلغ 3۴میلیارد و 99۸میلیون تومان، به حساب 720بازنشسته بابت پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره سال97 در هفته اول 

هر مهر  واریز شده است.واقعی افزود: با این پرداخت، معوقات بازنشستگان خراسان جنوبی برای سال97 در این بخش تسویه شد. که  رانندگی  و  راهنمایی  زحمتکشان  از 
روز صبح وقت بازگشایی مدارس در خیابان 
ها حضور دارند ممنونم اما لطفا برای برخی 
مجتمع های آموزشی و مدارس شلوغ شهر 
که معابرش دچار ترافیک باال می شه برنامه 
یا  بشود مثال کوچه ها یکطرفه  تری   ویژه 
حداقل پارک ممنوع باشد که ماشین ها وقت 

تعطیلی مدارس در کوچه ها قفل نشوند.
915 ... 990
تا گفته می شود که وزارت بهداشت باید کمیت 
را رها کند و هم از نظر ساختاری و هم از نظر 
تکنولوژیهای آموزشی جدید پیشرفت سریعی 
داشته باشد.مسئوالن چند آمار و اسم چند پزشک 
زبده را نشان می دهد و عده ای کوتاه نظر هم 
تأیید می کنند در حالی که در نظام آموزشی 
پزشکی  علوم  های  رسته  تمام  بازآموزی  و 

اشکاالت فراوانی وجود دارد.
910...673

های  مغازه  از  که  است  سال  چندین  سالم 
وچندین سال  ام  خریده  بیرجند  احمر  هالل 
از زمان تحویل آن می گذرد از اول سال هم 
که کار را تعطیل کرده اند لطف کنید به اطالع 

مسئوالن برسانید.
935...۴92

واقعا جای تأسف است، صداوسیما تبلیغاتی رو 
پخش می کند که در اون مالک تأیید شدن 
عروس  پدر  خونه  فرش  و  مبل  رو  عروس 
که  صداوسیما  از  تشکر  دهند،  می  نشان 
شأن دخترامونو اینقدر پایین میارید  و مالک 
انتخابشونو از طرف خانواده داماد مبل و فرش 

خونه پدرشون نشون می دید؟!
915...913

در موضوع خشک شدن درخت های کاج و حتی 
گلها داخل پادگان 0۴قدیم و ضلع شمالی آن اگر 
اداره محیط زیست کوتاهی می کند انتظار هست 
دادستان پیگیری کند. اینکه ادعایی بشود که 
درختانی که سالها برای بزرگ شدنشان زحمت 
کشیده شده و با این آلودگی های هوا بسیار به آنها 
نیازمندیم در عرض دو سال نیست و نابود شدند و 
کسی کاری نکرده .ظن قوی ایجاد می کند اگر 
عمدی نبوده! بی مباالتی بوده است. سوال دیگر 
چرا به جای آنها درختان دیگر کاشته نمی شود؟
910...72۴

آقای استاندار یا هر مسئولی که گوش شنوایی 
دارد. شنیده می شود وزارت بهداشت به دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند اجازه استخدام بیشتر داده 
است ولی این دانشگاه با وجود کمبودهای شدید 
که فقط با دور زدن در محیط می توانید عمق 
فاجعه را درک کنید.نپذیرفته است. در حالیکه 
دانشگاههای دیگر به بهانه های مختلف نیرو 

جذب می کنند تا کیفیت کارها بیشتر شود.
910...673

با سالم ؛جاده روستای جمشیدآباد سرچاه عماری 
براثر سیل فروردین 9۸ قسمتی که در مسیر 
سیل بوده از دو طرف جاده تخریب شده ودربقیه 
مسیرنیزبر اثر مرور زمان خراب ونیاز به   توجه 

اندک مدیران محترم دارد.
915...۸0۴
مهندس  جناب  به سمع   ، عزیز  آوای  سالم  
 جاوید شهردار محترم بیرجند برسانید، بعضی از 
سازمان ها و ادارات خود را مانند پارکها، رفاهی، 
اجرائیات را خصوصی سازی نمایند، تا کار ارباب 
انجام پذیرد.  رجوع آسان تر و به نحو احسن 

باتشکر از پیگیری های شما
915...915

بین  سطح  این  در  را  همدلی  که  خدا  شکر 
مسئوالن دیدم و تشکر از آوا که عکس جالب 
استاندار و رئیس کمیته امداد کشور را که دست 
در دست هم به نقاط محروم سفر کرده بودند را 
 منتشر کرد. سال هاست که به دلیل نگاه های

زیبای  های  جلوه  این  از  جناحی  و  سیاسی 
آقایان  نگاه صادقانه  از  بودیم  وحدت محروم 
بختیاری و معتمدیان به استان و همراهی و 
باور  ممنونم  واقعا  کورکنشان  دشمن  دوستی 
کنین صبح شنبه رو با انرژی مضاعف و امید 

و نشاط ویژه ای شروع کردم ممنونم 
910 ... 203

کشور  امداد  کمیته  رئیس  آمدن  خبر  سالم  
به  ایشون  که  حاال  بودید  زده  را  استان  به 
که  استاندار  با  لطفا  آمدند  جنوبی  خراسان 
خودشان  هم تمرکز ویژه ای روی محرومان 
استان دارند گزارش جامعی از وضع محرومیت 
که  ببرند  پایتخت  به  را  مرزیمان  استان  در 
فقر  و  خالی  دست  با  شوند  متوجه  همگان 
کشور  مرزهای  از  توان  نمی  محرومیت  و 
مرزهایمان  محرومیت  پیام  لطفا  کرد  حمایت 
امنیت  بگوئیداگر  و  برسانید  پایتخت  به   را 

می خواهید اینجا نیازمند حمایت است.
905 ... 026

عکس پیرمردی که از بانکه آب برای مصرف 
آشامیدنش استفاده می کرد در صفحه اول جالب 
بود فرزندم اصال باورش نمی شد که هنوز در این 
استان روستاهایی هستند که برای مصرف آب در 
مضیغه اند و نمی تواند از امکانات آب لوله کشی 
و دائمی استفاده کنند.  فرهنگ سازی و این قبیل 
حرکات می تواند کمک زیادی به صرفه جویی و 
سازگاری با کم آبی  بنماید که نیت فرزند دبستانی 
من برای جلوگیری از اسراف آب نمونه کوچکی از 

آن است و امیدواریم ادامه پیدا کند.
936 ... 770

در جایی خواندم که یکی از مسئوالن آموزش و 
پرورش گفته بودند با کمبود معلم مواجه هستیم 
چون خیلی ها انتقالی گرفته اند آفرین به شما 
که اینقدر خوب مدیریت کردید که انتقالی ها را 
فرستاده اید حاال سر خودمان بی کاله می ماند 
یک سؤال داشتم از استاندار محترم و آن اینکه از 
آموزش و پرورش بپرسید که امسال معلم کم دارند 
مدرسه کم دارند بودجه کم دارند و هیچ اقدامی 
نکرده اند اداره شان را تعطیل کنند دلمان خنک 
باشد برای این همه مشکل حداقل پول کارمند و 
رئیس نمی دهند که فقط مشکالت را داد بزنند و 

هیچ فکری برای حلش نداشته باشند.
915 ...  09۸

مطلب روستای روم رو خوندم واقعا تجربه جالی بود 
اما تو همه روستاها دهیار قوی ندارن که این کارا 
رو بکنه و این مدل کارا نیاز داره یکی شروع کنه 
تا بقیه دنبالش بیان چرا اداره هایی که واسه همین 
کارا هستند نمی یان تو روستاها و خودشون مشوق 
و شروع کننده باشن تا بقیه مردم هم دنبالشون 
تنهایی  به  خودشون  مردم  بدن  ادامه  و  بیان 
جراتشون رو از دست دادن و ریسک نمی کنن 

لطفا برای حفظ روستاها به پیشنهادم فکر کنین.
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جامعه 123 را نمی شناسد!
از  ناله  و  جیغ  صدای  کاری-  نسرین 
فرا  را  بیرون  فضای  خانه  حصار  و  روزنه 
می  ویران  را  آپارتمان  سکوت  و  گرفته 
کنددعواهایشان نه روز می شناسد نه شب 
همسایه ها دیگر این قصه برایشان تکراری 
شده و به این درگیری های خروس جنگی 
عادت کرده اند . در البه الی زورگویی های 
مرد و توهین های زن صدای نحیف کودکی 
سفیدش  پوست  زیر  از  خون  گردش  که 
نمایان است با گریه و اشک کودکانه از آنها 
می خواهد که به این ماجرا پایان دهند!اما 
انگار سودی ندارد و همچنان پدر با کتک 
کاری مادرش و همچنین شکستن وسایل 
خانه او را از خواسته اش نا امید می کند. 
صدای ضعیف زن به گوش می رسد و از 
خودش دفاع می کند و با توهین می گوید 

چرا دست به رویم دراز می کنی؟  

اعتیاد بالی زندگی 
از تولدم بیست سالی می گذرد! در خانواده 
ای خلوت چشم باز کردم! پدری داشتم که 
در آمد آنچنانی نداشت ولی از هر نوع ماده 
مخدری دریغ نمی کرد ! اخالقش تعریفی 
نداشت و بیشترخشن و عصبانی مزاج بود!!! 
سر مشکالت جزئی که با مادرم داشت به 
جای منطق و صبر، مشاجره و تند خویی را 
انتخاب می کرد! گاهی اوقات هم که پول 
خرید مواد را نداشت و حریف مادرم نمی شد 
صاعقه های خشمش ما را می گرفت و ابر 
عصبانیتش بر سر من و برادرم می بارید. 
مادرم که دیگر کاسه صبرش لبریز از تنفر 
پدرم  از  و  بیاورد  دوام  نتوانست  بود  شده 
جدا شد. تنها روزنه محبت و مهربانیمان را 
از دست دادیم ما ماندیم و پدری خشن و 
نامهربان که از مهرش بی نصیب بودیم ! 
بعد مدتی پدرم با زن دیگری ازدواج کرد، 
با خروج مادر و ورود نامادری محیط خانه بر 

من و برادرم تلخ شد . 

کودکانی که کودکی نمی کنند
انسان ها  از  بسیاری  برای  کودکی  دوران 
شیرین ترین فصل زندگی است؛ به گونه ای 
که یکی از آرزوهای آدمی بازگشت به آن 
دوران است؛ سنین رویاپردازی، بی دغدغه 
اما  پدر.  از  گرفتن  توجیبی  پول  و  بودن 
هستند کودکانی که کودکی نمی کنند و زود 
بزرگ می شوند. کودکانی که طعم تلخ فقر 
را چشیده اند و سهم شان از کودکی، عرق 
است.  کردن  پول جمع  ذره ذره  و  ریختن 
مشکالت  دلیل  به  معموال  کودکان  این 
سر  اینکه  جز  دیگری  چاره  خانوادگی، 
چهارراه ها گل، آدامس، ادعیه، فال یا اقالم 
دیگری را با خواهش و تمنا به رهگذران 
بفروشند تا یا خرج خانواده را تامین کنند یا 

حداقل کمک خرج باشند، ندارند.

اورژانس اجتماعی مکانی
  که در برابر خشونت ها 
می توان به آن پناه برد

اینها  مثال  هایی از خشونت های است که 
خانواده ها را درگیر خود می کند و اورژانس 
اجتماعی مرکزی است که می توان در برابر 
این خشونت ها به آن پناه برد. حق انتخاب 
دیگری برای این آسیب دیدگان وجود ندارد. 
فرقی هم نمی کند مشکل آن ها بدسرپرستی، 
اعتیاد، بیماری یا طالق والدین باشد، مهم 

این است که این کودکان حق زندگی کردن 
دارند.برای پاسخگویی به نیازهای مردم هر 
جامعه تدابیری متناسب با شرایط اجتماعی 
حاکم، در نظر گرفته شده است. در ایران نیز 
برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی، 
اجرا  اجتماعی  اورژانس  مداخالت  برنامه 
می شود. اورژانس اجتماعی، نهادی است که 
به منظور مداخله و کمک به افراد در معرض 
آسیب شکل گرفته است، اما هنوز شناخت 
درستی درباره  وظایف و خدمات این نهاد در 

میان شهروندان وجود ندارد.

هر گونه آسیب اجتماعی را 
به اورژانس اجتماعی اطالع دهیم

مددکار اورژانس اجتماعی مرکز استان با بیان 
اینکه بر هیچ کس پوشیده نیست که آسیب 
های اجتماعی جامعه را  تهدید می کند، گفت: 
پس بیائید به محض مشاهده هرگونه آسیبی 
که امنیت این گوهرهای گرانبها را تهدید می 
کند مورد را به اورژانس اجتماعی با شماره 
جامعه  سالمت  در  و  دهیم  اطالع   123
خودمان سهیم باشیم .اسماعیل رضازاده آبیز با 
اشاره به اینکه مرکز مداخله در بحران )فردی، 
خانوادگی و اجتماعی( اورژانس اجتماعی 123 
با هدف کنترل و کاهش بحران های فردی، 
خانوادگی و اجتماعی از طریق ارائه خدمات 
فوری و تخصصی الزم به افراد آسیب  دیده 
اجتماعی یا در معرض آسیب راه اندازی شده 
است، افزود: طبق قانون جامعه هدف خود 

ارائه خدمات  را تحت حمایت هایی شامل 
مشاوره ، روانشناسی و مددکاری قرار دهد.

بیرجند اولین شهری که اورژانس 
اجتماعی در آن فعال شد

رئیس مرکز  اورژانس اجتماعی مرکز استان 
عنوان  به  اجتماعی  اورژانس  کرد:  اظهار 
بخش  و  مسئوالن  برای  مهمی  دغدغه 
های گوناگون  نظام مطرح است.  حسین 
اردنی با بیان اینکه اورژانس خراسان جنوبی 

از سال ۸7 و حدود 13 سال است که ایجاد 
شده است افزود:   این مجموعه دربیرجند به 
عنوان مرکز و اولین شهر استان فعال شده 
است.وی ادامه داد: بیشتر خدماتی که ارائه 
می دهیم خدمات تخصصی است و تمام 
تیم ها شامل نیروهای متخصص مددکار و 
مشاوره حقوقی و غیره هستند. وی بیان کرد: 
در مسائل اجتماعی اگر سریع مداخله نشود 
آسیب های روانی و جسمی شدیدی ممکن 
اورژانس  مرکز   شود.رئیس  ایجاد  است 
اینکه  این  با بیان  اجتماعی مرکز استان 
مرکز شبانه روزی به مردم خدمات ارائه می 
دهد، افزود: اما در شهرستانها دروقت اداری 
همکاران فعالیت دارند و بعد از آن تماس ها 
به بیرجند وصل می شود ولی مداخالت در 
همان شهرستان و در ساعت اداری انجام می 
شود.اردنی یادآور شد: این نوع خدمات باید 
در دسترس باشد و شهروندان در هر زمان 

و مکانی بتوانند با این سامانه ارتباط بگیرند.

سامانه 123شبانه روزی فعال است
وی اظهار کرد:  شهروندان در هر ساعت و 
زمانی می توانند با این سامانه تماس بگیرند 
و به اورژانس اجتماعی مراجعه کنند چراکه 
این سامانه 123 شبانه روزی در بیرجند فعال 
است. رئیس اورژانس اجتماعی مرکز استان  با 
بیان اینکه مداخالت باید طوری باشد که قبل 
از اینکه ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضایی 
باشد، تاکید کرد: باید بتوانیم با این مداخالت 

هم اثرات را کاهش دهیم و هم کاری کنیم 
که مشکل حل شود. اردنی متذکر شد: این 
ها مستلزم این است که دستگاه های دیگر 

همراهی خوبی داشته باشند.

در زمان ضروری تیم سیار به محل 
حادثه اعزام می شود

وی با اینکه شهروندان از خط تلفن 123 در هر 
ساعت می توانند تماس بگیرند و مشکالت را 
مطرح کنند یادآور شد: همچنینبرای کسانی 

که تماس می گیرند خدمات سیاری وجود 
باشد  سیار  تیم  اعزام  به  نیاز  اگر  که  دارد 
مراجعه به محل حادثه انجام می شود.رئیس 
اورژانس اجتماعی مرکز استان  عنوان کرد: 
اختالفات حاد خانوادگی، همسران آزار دیده، 
زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب 
دیده و کودکان آزاردیده که هرگونه سهل 
انگاری و مسامحه در رابطه با کودکان، اقدام 
به خودکشی؛ بازمانده از تحصیل؛ اعتیاد کمتر 
از شش سال؛  از جمله  آسیب های اجتماعی 
شناخته می شود. اردنی با بیان اینکه همه 
دستگاه ها در مورد کودکان خیابانی مسئولیت 
دارند، افزود:  هر کودکی که در خیابان کار 
می کند را نمی توان از خانواده جدا کرد اما 
در مواردی که سرپرست توانایی نداشت می 
توان کودکان را جدا کرد و از آنها نگهداری 
کرد. وی یادآور شد:  بعضی وقت ها خانم ها 
به دلیل همسرآزاری یا تقاضای طالق مراجعه 
می کنند که نیاز به مشاور حقوقی است که 
این خدمات هم خوشبختانه در این مراکز 

برای خدمت گیرندگان ارایه می شود.

حمایت از کودکانی که مورد 
آزار جسمی، روانی و جسمی 

قرار می گیرند
وی ادامه داد: کودکانی که مورد آزار جسمی، 
روانی و جسمی قرار می گیرند و کودکانی 
که در خیابان ها رها شده و یا اعتیاد دارند 
نیز از دیگر گروههای جامعه هدف اورژانس 

اجتماعی هستند.اردنی ضمن اشاره به معلول 
آزاری و سالمند آزاری عنوان کرد: اگر این 
افراد مورد آزار و اذیت قرار بگیرند از خدمات 
این مرکز بهره مند می شوند ولی چنانچه 
نیازمند خدمات باشند به حوزه توانبخشی 
بهزیستی ارجاع داده می شوند.  وی اظهار 
کرد: دختران و پسران فراری از منزل که 
شناسایی شده اند و یا خود معرف باشند نیز در 
این مرکز مورد حمایت قرار می گیرند. رئیس 
مرکز  اورژانس اجتماعی مرکز استان با اشاره 
به اینکه دختران و زنان در معرض آسیب 
که مورد ضرب و شتم قرار می گیرند نیز در 
اورژانس اجتماعی خدمات می گیرند، ادامه 
داد: این چالش باالتر از همسر آزاری است 
چرا که ممکن است جان فرد در خطر باشد. 

خانه امن و سالمت برای زنان 
و دختران خشونت دیده

کشور   بهزیستی  سازمان  شد:  یادآور  وی 
برای  رفاه و امنیت بیشتر زنان و دختران 
خشونت دیده و در معرض آسیب اقدام به 
راه اندازی خانه هایی تحت عنوان خانه امن 
و خانه سالمت نموده که هر کدام بر حسب 
وظایف از پیش تعیین شده در مسیر جامعه 
بیان  با  فعالیت دارند .وی  هدف خودشان 
اینکه کودکان کار شامل کودکانی می شود 
که در ساعاتی از شبانه روز در پارک و معابر 
شهر به خرید و فروش مشغول باشند، افزود: 
وظیفه ساماندهی و شناسایی این کودکان 
با چند نهاد از جمله نیروی انتظامی، کمیته 
شد:  یادآور  است.اردنی  بهزیستی  و  امداد 
گروه بعدی مورد حمایت ما افرادی است 
که دچار اختالل هویتی هستند و از جنسیت 
خود راضی نیست و تمایل به تغییر جنسیت 
هستند که مداخالت الزم انجام می شود. 
وی عنوان کرد: در مواجهه با فردی  که قصد 
خودکشی دارد چه در مال عام و چه در حریم 
خصوصی اورژانس اجتماعی، مددکار و آتش 
نشانی ، نیروی انتظامی بسیج شده و همه 

نهادها در کنار هم هستند. 

تمام خدمات اورژانس اجتماعی 
تخصصی انجام می شود

وی تاکید کرد: تمام خدمات در اورژانس 
همه  و  شده  انجام  تخصصی  اجتماعی 
افراد دارای مدرک روانشناسی یا مددکاری 
هستند.رئیس مرکز  اورژانس اجتماعی مرکز 
استان خاطر نشان کرد: در زمان وقوع حادثه 
یا آسیب اجتماعی تیم ما به محل اعزام شده 
و مددکار و روانشناس متخصص خدمت 
رسانی می کند.وی یادآور شد: تمام پذیرش 
ها با و ترخیص ها با دستور قضایی انجام می 
شود و ما با نهادهای نیروی انتظامی)110( ، 
آتشنشانی )125(  و اورژانس پزشکی )115(  

ارتباط نزدیکی داریم. 

ضی
 فیا

س :
عک

بیداد آسیب های اجتماعی و مفهوم ناشناخته اورژانس اجتماعی 

آگهی ابالغ  رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی
 به کارفرمای محترم ۱- کوره آجر فشاری حجت ۲- کوره عدالت

در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به 
کارفرمای محترم۱- کوره آجر فشاری حجت ۲- کوره عدالت ابالغ می گردد آقای محمد امیرآبادی زاده  با کد 
شناسایی بیمه ۶۸۹۰۷۸۷۶  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر ساده و چرخ کش  داشته که 
 کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، 
 مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج 
می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت داری( تحویل نمایند. در صورت 

عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی
 مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی



موفقیت و انرژی

جمالت ممنوعه 

به خودتان یادآوری کنید 
که همه چیز زمان می برد

افراد بی صبر معموال کسانی هستند که اصرار دارند 
کارها در همان لحظه انجام شود و دوست ندارند 
وقت شان را هدر دهند. با  این حال برخی کارها 
با عجله به نتیجه نمی رسند.در مورد شادترین 
خاطرات تان فکر کنید. احتماال آنها مواردی بوده اند 
که صبر شما نتیجه مطلوبی داشته است، مانند 
زمانی که به طور مداوم برای رسیدن به هدفی 
تالش کردید و فعالیت تان فورا نتیجه بخش نبود 
یا برای ماندن در کنار یکی از عزیزان تان، کمی 
بیشتر وقت گذاشتید. اگر صبر و حوصله به  خرج 
نمی دادید، آیا می توانستید چنین خاطراتی داشته 
باشید؟ تقریبا هرچیز واقعا خوب در زندگی، مستلزم 
صرف وقت و فداکاری است. اگر بی صبر باشید، 
بیشتر احتمال دارد از روابط، اهداف و سایر چیزهایی 

که برای تان مهم اند، دست بکشید.

جمالتی  که نباید در محل کارتان بگویید

سعی خودم را می کنم: به جای استفاده از این 
عبارت آبکی و حاکی از اراده ای سست، اعتماد 
همکاران به خودتان را با مشخص ساختن شفاف 
انتظارات تان افزایش دهید. بگذارید به جای عبارت 
نامناسب »سعی می کنم انجامش دهم« از عبارت 
مناسب »نمی توانم گزارش را امروز بنویسم اما تا 

فردا بعدازظهر تحویلش می دهم« استفاده کنید.
االن وقت ندارم: حتی اگر واقعا این طور باشد، باید 
بدانیم که هیچ فردی دوست ندارد نسبت به چیز یا 
فرد دیگری کم اهمیت تر دیده شود. برای تقویت 
روابط مثبت و انتقال همدلی بهتر است بگوییم، 
»خوشحال می شوم درباره این موضوع بعد از 
جلسه صبح صحبت کنیم. می توانم ساعت 2 
بعدازظهر برای این منظور در خدمت تان باشم«. 
در مجموع باید تالش کنید تا ذهن همکاران تان 

نسبت به شما منفی نشود.
منتظر خبرتان هستم: اضافه کردن این جمله در 
انتهای یک پیامک، ایمیل کاری یا حتی تماس 
تلفنی با همکار دیگرتان کار آسانی است اما این 
عبارت بیشتر از آن که فعاالنه باشد، منفعالنه 
بگیرید،  خوبی  نتیجه  خواهید  می  اگر  است. 
باید سعی کنید که سر رشته کار را خودتان به 
دست داشته باشید. به طور مثال به جای عبارت 
نامناسب »چه ساعتی می توانید بیایید؟ منتظر 
خبرتان هستم«، از این عبارت مناسب کمک 
بگیرید، »چهارشنبه ساعت  یک تا ۳ بعدازظهر 
شما  برای  ساعت  کدام  احتراما  دارم.   وقت 

مناسب تر است؟«

خون دماغ شده اید؟
كی باید به پزشك مراجعه كرد

یا حتی  نیامد  بند  بینی شما   اگر خونریزی     
زود بند آمد ولی تکرار شد و مدام اتفاق افتاد 
یا شدید بود، حتما باید به پزشک مراجعه کرد. 

سردرد  مثل  دیگری  عالئم  با  خونریزی  اگر 
باشد یا گرفتگی بینی هم وجود داشته  باشد، 
و  می شود  خون دماغ  که  بچه ای  مخصوصا 
بینی اش می گیرد، باید حتما به پزشک مراجعه 
کرد. ترشح خونی مداوم از بینی می تواند نشانه 

تومور خوش خیم یا بدخیم باشد.

دیابت دارید! 
 اضافه وزن تان را كم كنید

اگر اضافه  وزن دارید، پیشگیری از دیابت می تواند 
به کم کردن وزن تان بستگی داشته باشد. هر 
را  می کنید، سالمتی تان  کم  که  کیلویی  یک 

بهبود می بخشد. افرادی که اضافه وزن دارند، با 
کم کردن هر یک کیلو از وزن بدن شان، خطر 
 ابتال به دیابت را ۱۶ درصد در خود کاهش دادند.

کاهش وزن و بهبود کنترل گلیسمی با افزایش 
سطح انرژی، خواب بهتر و افزایش سالمت کلی 

بدن همراه است. 

مصرف گوجه فرنگی خطر
 سکته مغزی را كاهش می دهد

گوجه فرنگی خطر سکته مغزی را کاهش می 
دهد. یکی از آنتی اکسیدان های موجود در گوجه 
فرنگی به نام لیکوپن )رنگدانه قرمز( در بروز این اثر 

نقش دارد. مصرف گوجه فرنگی موجب محافظت 
در برابر سرطان، پوکی استخوان و بیماری های 
قلبی- عروقی می شود. غلظت باالی لیکوپن در 
خون موجب 55 درصد کاهش خطر سکته مغزی 
می شود. همچنین در سالمت قلب و پیشگیری از 

سرطان موثر می باشد.

درمان خستگی مفرط 
با ورزش مناسب

یک  به  نیاز  ابتدا  مفرط  خستگی  درمان  برای 
تشخیص صحیح است که خستگی مفرط از کدام 
دلیل و یا حاصل کم کاری کدام عضو بدن است 

تا بتوان از مراحل بعدی درمان با سرعت بیشتر 
و هزینه های کمتر عبور کرد. ورزش باعث باال 
رفتن سرعت گردش خون و در نتیجه رسیدن مواد 
قندی بیشتری به عضالت و همچنین موجب دفع 
مواد زاید و چربی های اضافی از بدن می شود و 

در درمان این بیماری نقش موثری دارد.

زمان مناسب برای
 عوض كردن مسواک

بهترین نوع مسواك، مسواکي است که در دهان 
تان کامال احساس راحتي کرده و دندان هایتان را 
به خوبي تمیز کند. تعویض مسواك یا تعویض سر 

مسواك  به طور متوسط هر ۳ ماه یکبار صورت 
گیرد. البته این مدت زمان بیشتر از اینکه به خود 
مسواك بستگی داشته باشد به دارنده مسواك 
مربوط می شود. اگر دستان سنگینی داشته باشید 
برس مسواك ممکن است بسیار سریع تر از این 

زمان فرسوده شود.

 نوشیدني هاي حاوي مواد شیرین کننده و رنگ مصنوعي براي مغز سمي است و در نهایت روي قدرت 
شناخت افراد تأثیر منفي مي گذارد. از طرفي این مواد سرطان زا و جهش زاست. آب انار سرشار از آنتي 
اکسیدان هاي منحصر به فرد است که عالوه بر بهبود حافظه، قدرت شناختي فرد را نیز افزایش مي 
دهد. نوشیدن روزي یک لیوان آب انار مفید است. چاي سیاه یا سبز، در تقویت عملکرد مغز موثر است. 
»EGCG« موجود در چاي سبز عالوه بر تقویت حافظه باعث افزایش روند تولید سلول هاي مغز نیز مي 
شود. چاي سرشار از آنتي اکسیدان است. آب عالوه بر این که ۷۰ درصد بدن انسان را تشکیل مي دهد، 
براي دفع سموم و حفظ شادابي پوست، بدن نیاز به آب دارد. به همین دلیل است زماني که بدن دچار 

کمبود آب مي شود، نمي توانید درست فکر کنید و دچار سردرد مي شوید.

باور اشتباه: واکسن آنفوالنزا افراد را نسبت به تمام سرماخوردگی ها مقاوم می کند. صحیح: سرماخوردگی، سرفه 
یا ناراحتی معده و اسهالی که توسط باکتری یا ویروس ایجاد شده ربطی به آنفوالنزا ندارد و واکسن نمی تواند فرد 
را در مقابل آنها محافظت نماید. باور اشتباه: آنفوالنزا یک بیماری ویروسی خفیف است وخطرناك محسوب 
نمی شود. صحیح: آنفوالنزا بیماری ساده ای نیست. اهمیت  این بیماری در حدی است که هر ساله افراد 
زیادی در سراسر جهان در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند.باور اشتباه: واکسن آنفوالنزا باعث 
تضغیف سیستم ایمنی می شود. صحیح: این واکسن نه تنها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن نمی شود 

بلکه آن را در مقابل ویروس آنفوالنزا تقویت می کند.
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باورهای رایج اشتباه در مورد واکسن آنفوالنزانوشیدنی های مغزی برای کارایی مغز و گردش خون

مطمئنم دیده اید بین اطرافیان مان هستند افرادی که در 
طول روز با آنها برخورد می کنیم اگر خیلی خوب به زندگی 
آنها دقت کنید می بینید آنها یکی از بازنده ها هستند.یا  شاید 
خود ما یکی از بازنده ها باشیم. در اینجا به تعدادی از ویژگی 

های افراد بازنده اشاره می کنیم:
۱. بازندگان در گذشته تمرکز می کنند: افراد شاکی دوست 
دارند که در گذشته ساکن باشند. “کاش این اتفاق هرگز نمی 
افتاد!” و یا: “اگر شما فقط آنچه من گفتم را انجام داده بودید، 
ما این مشکل را نداشتیم”، “من به شما گفتم که این اتفاق 
خواهد افتاد!” گذشته ها، گذشته و امکان تغییر وجود ندارد و 

این جمالت همان چیزهایی هستند که یک “همیشه بازنده” 
همیشه تکرار می کند. افراد موفق و برنده برای آینده تفکر و 

برنامه ریزی می کنند.
 2. افراد بازنده ثبات و استحکام ندارند: ثبات یعنی اینکه 
ارزش ها، طرز فکرتان و آنچه که می گویید با هم در یک 
راستا باشند. شاید بگویید یک قاتل زنجیره ای ثبات دارد زیرا 
این شخص طبق پیمانی که با خود بسته، فکر می کند، 
حرف می زند و آدم می ُکشد. اما همه می دانیم که هدف او، 
ارزش انسانی ندارد زیرا ارزش اساسی وجود انسان، دوست 
داشتن و مورد عشق واقع شدن است. مدار کوتاهی در مغز 

این فرد با ارزش ها و افکار انسانی، قطع ارتباط کرده است.
بازندگان دیگران را سرزنش می کنند: هنگامی که   .۳ 
چیزی اشتباه می شود، بازندگان شروع به جست وجوی افراد 
گناهکار می کنند. این عملکرد انرژی آنها را برای رفع مشکل 

از آنها می گیرد!  برندگان مسئولیت پذیر هستند.
4. بازندگان بدبینی مزمن دارند: در مورد کمی بدبینی که هر 
ازگاهی سراغ همه ما می آید صحبت نمی کنم. بدبینی مزمن 
 خیلی فراتر از اینهاست. بدبینی همیشگی و بی رحمانه ای 
که باعث می شود دیگران از شما فرار کنند و نتوانید زیبایی 

های زندگی را ببینید از شما یک بازنده می سازد.

ویژگی های افراد بازنده

آیه روز

و بدین سان فرمان پروردگارت درباره کسانی که کفر ورزیده بودند به حقیقت پیوست که ایشان 
همدمان آتش خواهند بود. )سوره غافر/ آیه ۶(

سخن روز

وقتی که شهامتِ  قدرتمند بودن را پیدا می کنم تا بتوانم از توانایی ها و استعدادهایم برای تحقِق چشم اندازم 
استفاده کنم، ترِس من رفته رفته بی اهمیت تر می شود. )آدری لرد(
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شکل  گلداني  ظرف  افقي: ۱- 
براي جوش- آوردن و تهیه قهوه 
ترك- نوعي بازي گوي وچوگان 
ابزاري  حرکت-  بي  ایستاده،   -2
که در را با آن به چارچوب وصل 
بندگان   -۳ شاطر   - کنند  مي 
در  رودي   - پروردگار  مقرب 
مبل  روي  تزئیني  بالش  آلمان- 
4- عمارت -  مرغابي- نهایت، 
 -5 زراعتي  اصطالح   - مقصود 
 -۶ چهارگوش   - شاه  اقامتگاه 
براي حل برخي مشکالت باید از 
آن گذشت- پرخور- گریز آهو ۷- 
عمل منافق- کمرو- نسبت دو زن 
یک مرد به هم ۸- عداوت- بعضي 
 -۹ بیزار  گذارند-  خشخاش  به 
بیداد- جنگ و نبرد- آینده ۱۰- 
پایین و قعر- واژه استلزام - نهر 
آموزشگاه  دندانساز-   -۱۱ بزرگ 
مرادف  فالني-  نقد-  پول   -۱2
آشغال- بي رمق و شل ۱۳- اقبال 
و بخت- بي آن فطیر است- گازي 
معاوضه  خورشید ۱4-  سطح  در 
کردن- ستاره روشن- چیزي که 

دیده بشود  ۱5-  آواره- بلور

عمودي:  ۱- شیریني و کلوچه 
سنتي لذیذ تبریز- نسخه خطي 
ملک-  خانگي-  کوبنده   -2
شکسته بند ۳- جمع وکیل- بدل 
 -4 خانمها   براي  نامي  وضو- 
گوسفند قرباني- دود- کافي- قرن 
5-  باالي چشم - برد معروف- 
صحراي خشک ۶- آزاد- آشپز- 
قسمي برنج مرغوب ۷- پرنمک 
- یخ بستن- راه راست یافته  ۸-  
ضد چاق- داروي هوشبري- گریه 

دسر  نیاز-  درخور   -۹ نوحه   و 
سنتي ایراني- همان هاگ است 
است-  فراوان  مدرسه  در    -۱۰
هلهله شادي- آغوش ۱۱- هرگز 
نه- بازسازي- فوج و گروه  ۱2-  
گاو یالدار تبت- شام هنواز- عضو 
درخت!- فلج ۱۳- گونه ها- مانند- 
سنت و خلق و خو۱4-  زبان کشور 
گوشت  آهنین-  سخت،  تزارها- 
یک   - محصل   -۱5 گیاهي 

سرویس رایگان پست الکترونیک 

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

شماره  ۴۴۵۷

1234567891۰1112131415
مرجشکتفنشیامه1
ربنوربتواهامبش2
داوجزنویامتت3
ننسیفالردنکپ4
اشاحشرپنتسارا5
منرتمایحاتر6
رایریگخیندودز7
یسپوتودامنوا8
ییاهرزارفرسنی9
خدمارادیمان1۰
ناتسرلنبرهملد11
مرنهاکاگمدوه12
وگشویرادهفار13
ناسنامادنیمارو14
هناورناربجرود15

00:08 کارستان - بازپخش
00:37 مستند قرارگاه بی قرار

01:15 فیلم تلویزیونی ژنرال
02:40 همسفر

03:12 زندگی اسرارآمیز فیل ها
04:05 اذان صبح به افق بیرجند

04:30  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:30 سخنرانی

06:10 رو به آبادی
06:50 بی مار و خارانو
07:00 صبحانه - زنده

08:10 پرسمان
08:35 دولت مخفی- بازپخش

09:25 خسته نباشید
09:50 سیمای سالمت - زنده

11:00 خبر استان
11:24 اذان ظهر به افق بیرجند

11:42 شاهدان
12:00 پازل

12:30 پسر شجاع
12:57 شهید شیرودی

13:15 شب های زعفرونی -بازپخش
14:31 فیلم تلویزیونی ژنرال- بازپخش

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب

16:43 طالیه داران فتح - زنده
17:39  اذان مغرب به افق بیرجند

18:10 سیمای سالمت- بازپخش
19:20 صد فرسخ
20:00 خبر استان

20:55 بازتاب
22:00 اینجا ایران - زنده

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

 ایزوگـام خسـروی
1۰ سال ضمانت    *   نبش بهشتی 21

 ۰91572۰۰57۰ - ۰9153623317
مدیریت: حامد خسروی

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

09158254172

آژانس رایا با زنگ خور باال و کارکرد تضمینی 
به تعدادی راننده  تمام وقت و پاره وقت 

نیازمند است.    09154944080

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر تماس بگیرید(
32342315 -09157202302

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه سرایانی بهابادی 
به شماره دانشجویی 96211050155012 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک اکیپ سنگ کار الشه و مالون 
جهت کار در نایبند طبس نیازمندیم.

09152210859

تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس 
پارک نیازمندیم. )درآمد تضمینی باال - 
کمیسیون پایین(      09365613536

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

كلوپ همسران
14:3020:00شروع سانس

ماجرای نیمروز 2 : رد خونشاه ُكش
18:1516:1521:30شروع سانس

ایزوگام و قیرگونی كاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

كلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یك تماس اختالف قیمت را تجربه كنید.  

۰915   866   8۰۰2 

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
09153623481 - 09153635564 
بیرجند - نبش غفاری 23 - آزادگان 6

چلو كوبیده  13۰۰۰ تومان
چلو مرغ     12۰۰۰ تومان
چلو جوجه  12۰۰۰ تومان
چلو قیمه       9۰۰۰ تومان
چلو قورمه    9۰۰۰ تومان
چلو ماهی    15۰۰۰ تومان
چلو گوشت 25۰۰۰ تومان
چلو وزیری 18۰۰۰ تومان
استامبولی      9۰۰۰ تومان
ماكارونی        9۰۰۰ تومان
ته چین مرغ   1۰۰۰۰ تومان

در این مجموعه غذای ارزان ارائه می شود
با قیمت مناسب که فقط از وزن غذاها کم می شود،

 به همان کیفیت پخت می شود.
بلوار توحید- نبش توحید 11   تلفن تماس: 32450066- 056

آماده جوهج طالیی غذا
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خبر ویژه “قهرمان سالمت قلب شوید”
سازمان جهانی بهداشت در آستانه روز جهانی قلب، تاکید می کند که بیماری های قلبی عروقی قاتل شماره یک مردم و عامل اصلی ناتوانی آنهاست.  بنابراین از همین امروز غذای 
سالم بخوریم.حدود نیمی از غذای مصرفی روزانه خود را ازسبزیجات و میوه جات )تازه ومتنوع هر فصل( انتخاب کنیم.سعی کنیم میوه جات را به طور کامل مصرف کنیم)نه آب میوه یا 
میوه خشک(.مصرف روزانه 7تا 8 لیوان آب یادمان نرود.گوشت قرمز،قندهای ساده ،فست فود و چربی ها ی ناسالم را به حداقل برسانیم.            مرکز تحقیقات قلب و عروق بیرجند

کاری- سعید ترابی از مأموران سازمان آتش 
نشانی شهرداری بیرجند هنگام عملیات تیم 
غواصی این سازمان در سد گیوک بیرجند 
دچار حادثه شد و جان باخت . این خبری 
منتشر  ها  رسانه  در  امسال  خرداد  که  بود 
شد.  این آتش نشان هنگام عملیات تأمینی 
و آموزشی تیم غواصی سازمان آتش نشانی 
در سد گیوک دچار حادثه شد. پس از خارج 
کردن وی از آب بالفاصله عملیات احیا آغاز 
شد که این آتش نشان توانمند پس از انتقال 
به بیمارستان ساعت ۵ بامداد همان روز در 
بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند از دنیا رفت.

۵۰ درصد ناوگان آتش نشانی 
مستهلک  است

روز گذشته به مناسبت روز آتش نشان و ایمنی  
)7 مهر( از این شهید آتشن شان قدردانی شد. 
در ادامه مدیرعامل سازمان آتشن شانی بیرجند 
با بیان اینکه ۵۰ درصد ناوگان این سازمان 
این  پایین  سرعت  گفت:  است،  مستهلک 
خودروها سبب می شود در حوادث ثانیه های 
طالیی را از دست بدهیم.علی حسینی با اشاره 
به برنامه های گرامیداشت این روز آتش نشان 
در استان، بیان کرد: در همین راستا فردا ساعت 
۹ رژه خودروهای لجستیک از محل ایستگاه 
غفاری درمسیر بلوار شهید صیاد شیرازی و بلوار 
پیامبر اعظم بیرجند برگزار می شود.  وی ادامه 

داد: همچنین به مناسبت این روز تمبر یادبود 
و نماهنگی با موضوع شهید ترابی، نخستین 
شهید آتشن شان خراسان جنوبی فردا با حضور 
مسئوالن رونمایی می شود.  وی در تشریح 
فعالیتهای این سازمان گفت : بیش از یک هزار 
و ۵۶۴ عملیات حریق و حادثه توسط نیروهای 

آتش نشانی بیرجند انجام شده است.

انجام ۴۷۶ مورد اطفاء حریق
وی با بیان اینکه در این مدت ۴7۶ عملیات 
اطفاء حریق انجام شده است، بیان کرد: این 
از آن کاهش  با سال قبل  رقم در مقایسه 
۱7.۲۲ درصدی را نشان می دهد و این یعنی 
در حوزه آموزش کار خود را درست انجام داده 
ایم.مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند 
اضافه کرد: در این مدت یک هزار و 88 حادثه 
رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
8.۱8 درصد افزایش داشته است.وی یادآور 
شد: به طور متوسط برای تجهیز هر خودروی 
سنگین به تجهیزات امداد و نجات سه تا چهار 

میلیارد تومان نیاز داریم.

فوت ۱۳ نفر در حوادث
با  بیرجند  شانی  آتشن  سازمان  مدیرعامل 
اشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۱۳ نفر 
در حوادث و حریق ها جان خود را از دست 
داده اند، بیان کرد: این تعداد نسبت به سال 

قبل کاهش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.
حسینی با اشاره به اینکه  بیشتر خودروهای 
این سازمان باالی ۳۰ سال کار کرده اند و 
سرعت پایینی دارند، افزود: با توجه به اینکه 
این خودروها باید در ثانیه های طالیی ما را 
حادثه برساند اما در این ارتباط قابل اعتماد 
پیشران  خودروهای سبک  هرچند  نیستند، 
برای محدوده های داخل  بیشتر  داریم که 
خرسندی  ابراز  شود.وی  می  استفاده  شهر 
کرد:  میانگین زمان رسیدن به محل حادثه 
۲.۵۹ ثانیه بوده که نسبت به سال گذشته 
ادامه داد:  یافته است.وی  ثانیه کاهش   ۰.7
تعداد نجات یافتگان حوادث یک سال گذشته 
نیز 8۱۳ نفر بوده که نسبت به سال قبل از 
را نشان می دهد. افزایش دو درصدی  آن 

تماس ۳۶ هزار مزاحم تلفنی
بیرجند  شانی  آتشن  سازمان  مدیرعامل 
همچنین به برقراری ۳7 هزار و ۵۱۶ تماس 
با سامانه ۱۲۵ اشاره کرد و گفت: از این تعداد 
یک هزار و ۵۶۴ مورد منجر به اعالم مأموریت 
شده است.وی تأکید کرد: در اماکن پر خطر که 
بار اشتعال باال دارد نیاز است سازمان آمادگی 
باال متناسب با تجهیزات موجود داشته باشد 
اما باید قبل از آن برخی اقدامات پیشگیرانه 
توسط خود مسئوالن اماکن انجام داد. حسینی 
با بیان اینکه از جمله در شرکت پخش فرآورده 

های نفتی با توجه به اینکه تجهیزات محدود 
است،چنانچه کارهای  پیشگیرانه انجام نشود 
احتمالی  حوادث  پاسخگو  امکانات  شاید 
نباشد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند 
با اشاره به اجرای فاز نخست سایت آتش 
نشانی بیرجند، بیان کرد: نیمه دوم امسال 
۲۰۰ میلیون تومان به این پروژه تخصیص 
شد.  خواهد  اجرا  آن  دوم  فاز  که  یابد  می 

ارائه مشاوره ایمنی و پیشگیری
و  ایمنی  ارائه مشاوره های  برای  حسینی  
پیشگیری برای تمامی ادارات، انبارها و سایر 
با  وی  کرد.   آمادگی  اعالم  پرخطر  امکان 
تأکید بر اینکه همه مکان ها از انبار ضایعات 
تا ادارات می تواند کانون خطر باشد، اضافه 
کرد: اماکن پرخطر در خیلی جا ها شناسایی 
و بازدید شده اند اما از انبارهای زیر زمینی شاید 

اطالع نداشته باشیم که در این زمینه نیازمند 
سازمان  هستیم.مدیرعامل  مردم  همکاری 
آتش نشانی بیرجند در ارتباط با ایمنی بازار 
بیرجند نیز گفت: در این زمینه نیز اقدامات 
خوبی آغاز شده تا بتوانیم ایمنی نسبی شهر 
بیرجند را مهیا کنیم.حسینی با بیان اینکه 
تاکنون  رفع نواقص کلی بیرون مغازه ها انجام 
شده است، ادامه داد: همچنین برخی معابر این 
بازار مشکل داشت که شهرداری مهلتی برای 
رفع این مشکالت تعیین کرده است.مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی بیرجند با اشاره به اینکه 
تعداد شیرهای هیدرات در بازار زیاد شده اما 
هنوز کافی نیست، بیان کرد: با توجه به اینکه 
در پشت بازار انبارهای تجاری زیادی است و 
برخی حتی ابتدایی ترین موضوعات انبارداری 
آگاه نیستند، اگر حداقل ها را انجام دهند ۵۰ 

درصد مشکل حل می شود.

مرگ ثانیه های طالیی با خودروهای فرسوده آتش نشانی
می

غال
س :
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گروه خبر- ۲ هزار نفر از عوامل برگزارکننده 
انتخابات کشور، در ۱۰ دوره ، آموزش های 
الزم برای برگزاری انتخابات صحیح را فرا 
رئیس  و  وزیر  سیاسی  معاون  گیرند.  می 
ستاد انتخابات کشور دیروز در نشست ستاد 
انتخابات استان گفت: برای تمامی کسانی 
انتخابات و صندوق سر و کار دارند  با  که 
جلسات آموزشی برگزار می کنیم و با تأکید 
وزیر پایان هر دوره آزمون می گیریم. عرف 
افزود: تاکنون ۴ دوره آموزشی برگزار شده و 
این هفته پنجمین دوره برگزار می شود که 
حدود ۲ هزار نفراز فرمانداران ، بخشداران و 
عناصر ستاد انتخابات درآن شرکت می کنند 
تا در شهرهای خودشان سایر عوامل را توجیه 

کنند و شاهد برگزاری هرچه بهتر انتخابات 
باشیم.وی با اشاره به فعال بودن ۵۰ هزار 

شعبه انتخابات در دوره قبل گفت: هم اکنون 
با حضور در استان ها با همکاری استانداران 

و فرمانداران در حال بررسی و ارزیابی تعداد 
شعب و عوامل اجرایی برای انتخابات پیش 

رو در هر استان هستیم.وی افزود: ۲۰8 حوزه 
انتخابات در کشور داریم که در حال گفتگو 
با شورای نگهبان هستیم تا بتوانیم در تعداد 
قابل توجهی از حوزه ها، انتخابات الکترونیک 
را برگزار کنیم.معاون سیاسی استاندار هم  از 
فعالیت ۴۲ حزب سیاسی در استان خبر داد. 
خوش خبر با اشاره به حضور۳۳۰ نفر از اقشار 
مختلف استان در این جلسه، بیان کرد: در 
معتمدین،  احزاب،  نمایندگان  جلسه  این 
دانشگاهیان، بانوان، ورزشکاران و نمایندگان 
اقشار مختلف استان حضور دارند. خوش خبر 
ادامه داد: همچنین استان بیش از دو هزار 
شهید تقدیم انقالب کرده و اگر امنیت پایدار 

را شاهد هستیم.

تمهید انتخابات اسفند
محور بشرویه - فردوس

 بازگشایی شد

برزجی - محور بشرویه - فردوس که به 
دلیل آتش گرفتن یک دستگاه تریلر حمل 
کاغذ برای چند ساعت یک طرفه مسدود 
رئیس  جانشین  شد.  بازگشایی  بود،  شده 
پلیس راه شامگاه جمعه گفت: یک دستگاه 
محور   ۱۵ کیلومتر  در  کاغذ  حمل  تریلر 
بشرویه - فردوس دچار حریق شده است. 
اینکه  از  بعد  افزود:  نیا  توفیقی  سرهنگ 
راننده متوجه شعله های آتش در بار خود شد، 
خودرو را کنار جاده متوقف و پلیس نیز برای 
پیشگیری از حوادث احتمالی یک الین جاده 
را مسدود کرد.وی گفت: تردد از الین دیگر 
به کندی انجام و از ساعت ۲۰ جاده به طور 
کامل بازگشایی شد و هم اکنون مشکلی 

برای تردد در این محور وجود ندارد.

پیاده روی اربعین یک جهاد
 بزرگ فرهنگی است

مهر- نماینده ولی فقیه گفت:پیاده روی اربعین 
یک جهاد بزرگ فرهنگی است.آیت ا... عبادی 
روز گذشته در دیدار با مسئول امور استان های 
کمیته فرهنگی ستاد اربعین اظهارکرد: اکرام 
جمعیت زائران اربعین ابعاد مختلفی چون تأمین 
امنیت و مراعات مسائل مرتبط با بهداشت و 
سالمت آنان را شامل می شود. وی با تأکید 
بر اینکه به صورت کارشناسانه و با مددگرفتن 
از متخصصین امر و به صورت یک اساسنامه 
در موضوع پیام های اربعین به جهانیان ورود 
پیدا کنیم، افزود: موضوع پیاده روی اربعین یک 
جهاد فرهنگی است و از این فرصت باید نهایت 

استفاده را داشته باشیم.

همایش بزرگداشت شهدای زن
 با عنوان “لشکر فرشتگان”

 در بیرجند برگزار شد

تسنیم- در مراسمی همزمان با ششمین روز 
از هفته دفاع مقدس، همایش لشکر فرشتگان 
با حضور فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بیرجند و 
جمعی از بانوان پشتیبان دوران دفاع مقدس در 
مکتب نرجس بیرجند برگزار شد. میرصادقی، 
مسئول دفتر نشر ارزش های مشارکت زنان در 
دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
حاشیه  در  گذشته  روز  استان  مقدس  دفاع 
این مراسم اظهار کرد: این همایش همزمان 
با ششمین روز از هفته دفاع مقدس با شعار 
با  خانواده  و  ملی  وحدت  معنویت،  محوری 
محوریت بزرگداشت شهدای زن برگزار می شود.

درخشش پهلوانان  استان
 در مسابقات قهرمانی کشور

تریال  دوچرخه سواری  مسابقات  در  فارس- 
کشور تیم خراسان جنوبی به نایب قهرمانی 
رسید و ورزشکاران زورخانه ای نیز ۹ مدال رنگی 
را در زاهدان به دست آوردند. پرونده مسابقات 
و  زورخانه ای  ورزش  گانه  دوازده  قهرمانی 
پهلوانی منطقه دو کشور با معرفی برترین ها 
ماراتن  این  در  شد.  بسته  زاهدان  شهر  در 
منطقه ای از خراسان جنوبی مصطفی دالکه 
اکبری  علی اصغر  بزرگساالن،  سنی  رده  در 
در رده سنی جوانان، سهیل یوسف پور در رده 
سنی نونهاالن و امیرحسین کیوان زاده در وزن 
مثبت ۹۰ کیلوگرم رده جوانان با گردن آویز طال 
بر سکوی نخست رقابت ها ایستادند. حسین 
رضوانی در رده سنی نونهاالن و سیدمحمدرضا 
رضوی در رده سنی نوجوانان با نشان نقره به 
مقام نایب قهرمانی مسابقات دوازده گانه ورزش 
زورخانه ای و پهلوانی منطقه دو کشور دست 
یافتند. رکاب زنان  استان در مسابقات قهرمانی 
دوچرخه سواری تریال کشور انتخابی تیم ملی 
خوش درخشیدند. در این ماراتن علی احترامی 
از خراسان جنوبی در کالس ۲۰ بخش انفرادی 
رقابت های دوچرخه سواری تریال جوانان کشور 
با گردن آویز طال بر سکوی قهرمانی ایستاد و در 
کالس ۲۶ بزرگساالن به مقام چهارم رقابت ها 
دوچرخه سواری  تیم  همچنین  یافت.  دست 
تریال استان با ترکیب رضا بیدختی، علی اختر، 
ایمان کمالی راد و علی احترامی با سرپرستی 
سلیمان صادقی بر سکوی نایب قهرمانی رده 
سنی جوانان و بزرگساالن کشور قرار گرفت.

گفتنی است؛ چهار نفر برتر هر رده سنی این 
دوره از رقابت ها به اردوی تیم ملی دعوت و 
سپس نفرات برتر اردو به مسابقات قهرمانی 

آذرماه آسیایی اندونزی اعزام می شوند.

اخبار کوتاه

*پدر شهید محمدحسین تخمکار به فرزند 
شهیدش پیوست.

*افزایش موقت ابر و کاهش دمای هوا در 
غالب  برای  امروز  از  جنوبی  خراسان  استان 

مناطق پیش بینی می شود.
*با حرکت کاروان قصه گویی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در شهر،  بیش از 
۳۰۰ کودک بیرجندی قصه های مرحله استانی 
بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی 

را شنیدند.
* مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: 
تاکنون ۱۱۲ واحد مسکن محرومان در استان 
به بهره برداری رسیده و ۱۰۰ واحد مسکونی 

دیگر آماده افتتاح است.
*رئیس پلیس راه استان از کشف ۶ هزار لیتر 
سوخت قاچاق در محور بیرجند به نهبندان خبر داد. 
روستای  جامع  مسجد  قدیمی  *بافت 
دوحصاران به همت گروه جهادی شهید علی 

نوری آیسک مرمت شد.

ری
اکب

س :
عک

شعبه 1: نبش معلم 50        
شعبه 2: ورودی بلوار معلم

شماره تماس مرکزی: 05631101

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- پایگاه هوایی خور
)منطقه پدافند هوایی شرق کشور( ۲- شرکت کویر فوالد خاورمیانه ۳- شرکت پل پی ستون ۴- شرکت ارتقاء 

۵- شرکت پی آزما پارت ۶- شرکت سربیشه گستر
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- پایگاه هوایی 
خور )منطقه پدافند هوایی شرق کشور( ۲- شرکت کویر فوالد خاورمیانه ۳- شرکت پل پی ستون ۴- شرکت ارتقاء ۵- شرکت پی آزما پارت 
۶- شرکت سربیشه گستر ابالغ می گردد آقای مهدی خزائی  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۱۳۰۱۲  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
نقشه بردار داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، مشاغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و 

معدن - سایت داری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  0۹1516۴23۷۷  مهدی وسیله کاردبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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دالر 100 تومان گران شد

صرافی های بانک ها روز گذشته قیمت دالر 
را برای فروش به مردم100 تومان گران تر 
نسبت به روز قبل 11 هزار و 450 تومان اعالم 
کردند. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 
11هزار و 350 تومان خریداری کردند. قیمت 
فروش یورو در صرافی های بانک ها 12هزار و 

700 تومان اعالم شد.

ارائه خدمات بانکی به زائران 
حسینی در ایام اربعین

از  ایران  بانک  پست  مدیرعامل  ایسنا- 
زائران  به  بانک  این  گسترده  خدمات دهی 
و  داد  خبر  اربعین  ایام  با  همزمان  حسینی، 
بیان کرد: خودپردازهای سیار پست بانک و 
همچنین تعدادی از خودپردازهای باجه های 
بانکی برای ارائه خدمات به زائران حسینی 
در مرزهای خسروی، مهران، چزابه و شلمچه 

مستقر می شوند.

 تا ۶ ماه آینده به مدل قطعی 
جایگزین کنکور می رسیم

تسنیم- دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با 
اشاره به اینکه آموزش  و پرورش گزارشی از 
پیشرفت کار سند تحول بنیادین ارائه نکرده 
آینده به مدل قطعی  تا ۶ ماه  است، گفت: 

جایگزین کنکور می رسیم.

ظرفیت پارک ۶0 هزار
 خودرو در مرز خسروی

دبیر ستاد اربعین استان کرمانشاه اعالم کرد 
که ظرفیت پارک بیش از ۶0 هزار دستگاه 
در  )ع(  حسینی  اربعین  زائران  برای  خودرو 

محدوده مرز خسروی فراهم شده است.

حقوق کارمندان  سال آینده 
چقدر افزایش می یابد؟

حقوقی  وضع  هنوز  گرچه  اعتبار-  عصر 
کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست 
ولی ظاهرا با توجه به منابع در اختیار دولت، 
درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی 
با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط 

20 درصد پیشنهاد شود.

باهنر: اصولگرایان ممکن
 است به خودشان ببازند

باهنر گفت:  روایت داریم مومن باید همیشه در 
حالت خوف و رجا باشد. اما برخی اصولگرایان 
خود را پیروز انتخابات می  دانند و به دلیل 
همین اطمینان ممکن است به خودشان ببازند.

روحانی هیچ چیزی کم نگذاشت 

آیت ا... محمدی ری شهری عضو مجلس 
خبرگان در خصوص سخنرانی رئیس جمهور 
در سازمان ملل گفت: ایشان در خصوص عدم 
مذاکره تحت تحریم، رهنمودهای رهبری را 

منعکس کردند و هیچ چیزی کم نگذاشتند.

کدخدایی: برای شفافیت در حوزه 
انتخابات منع قانونی داریم

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: 
برای شفافیت در حوزه انتخابات منع قانونی 
داریم اما اگر قانون برای ما تکلیفی داشت ما 

استقبال کرده و احترام می گذاریم.

روحانی، شانس روی کارآمدن 
رئیس جمهور اصولگرا را بیشتر می کند

صادق زیباکالم گفت: هر روزی که می گذرد 
سرعت  دولت،  اقتصادی  های  ناکارآمدی 
ریزش محبوبیت اصالح طلبان و ... بیشتر 
می شود. در واقع روحانی دارد شانس روی 
کارآمدن مجلس و رئیس جمهور اصولگرا را 

بیشتر و بیشتر می کند.

ژنرال صهیونیست: ایران سرانجام
 به ما حمله خواهد کرد

ارتش  اطالعات  تحقیقات  بخش  رئیس 
ایران  که  کرد  ادعا  صهیونیستی  رژیم 
حمالت  صهیونیستی  رژیم  به  سرانجام 

موشکی انجام خواهد داد.

ترامپ: اوضاع با ایران رو به راه 
می شود ولی نمی دانم چطور

با  اوضاع  شده  مدعی  آمریکا  رئیس جمهور 
ایران رو به راه می شود اما او نمی داند چطور 

این اتفاق خواهد افتاد.

عضو انصارا... : اهداف مهم تری در 
عربستان هدف قرار می گیرد

طرح  کرد،  اعالم  یمن  انصارا...  عضو  یک 
پیشنهادی صنعاء به ریاض برای آتش بس، 
سقف زمانی دارد و در صورتی که ریاض از 
این فرصت برای خروج آبرومندانه از جنگ 
استفاده نکند، اهداف مهم تری در عربستان 

هدف قرار می گیرد.

فعال سیاسی اصالح  ابطحی  محمدعلی 
آقای  سفر  نوشت:  شرق  در  طلب 
رئیس جمهور به سازمان ملل در آمریکا به 
پایان رسید. خسته نباشند، زحمت زیادی 
کشیدند؛ اما ای کاش رئیس جمهور امسال 

به این سفر نمی رفت. به این دالیل:
که  بودند  متفق القول  داخل  در  همه   -1
عکس  ویژگی  با  و  تحریم  شرایط  در 
سفر  این  در  ترامپ،  آقای  دونفره محور 
و  ایران  جمهور  رؤسای  بین  مذاکره ای 
رفع  مقدمات  نمی گیرد.  صورت  آمریکا 
تحریم هم انجام نشده بود. موضع رهبری 

در  سیاست  تعیین کننده  که  هم  انقالب 
ایران است، درباره عدم مذاکره نیز معلوم 

و علنی بود.
سطح  در  که  گسترده ای  تبلیغات  با   -2
آنها  همه  محور  و  بود  شده  جهان 
توقعات  بود،  آمریکا  و  ایران  گفت وگوی 
فلش  مذاکره  به سمت  داخلی  و  جهانی 
نشان می دادند و مهم ترین سؤال این بود 
که آیا روحانی و ترامپ مذاکره می کنند یا 
نه؟ این فشار تبلیغاتی غیرمتعارفی بود که 

روی ایران قرار گرفته بود.
نبوده  قرار  که  می دانیم  وقتی   -3
مذاکره ای در کار باشد، بهترین راه برای 
خواباندن این فشار بین المللی، پایین آوردن 
خارجه  وزیر  بود.  ایران  مشارکت  سطح 
آقای  که  را  کارهایی  همه  می توانست 
روحانی کرد، انجام دهد، اما ایران زیر فشار 
رئیس جمهور  رفتن  بحث  تا  نگیرد.  قرار 

مطرح شد، سطح توقعات به مذاکره و حل 
مشکل تحریم پیش رفت؛ همان چیزی که 
قرار نبود انجام شود و مذاکره صوری به 

نفع ایران هم نبود.
4- در این سفر اروپا و به ویژه فرانسه که 
کلی  و  بودند  کرده  ارائه  طرحی  قبل  از 
وقت و امید به آن بسته شده بود، به جای 
ادامه پیگیری عملیاتی آن، موضوع را به 
طرح  چرخاندند.  ترامپ  و  روحانی  دیدار 
داخل  از  تلفنی  پیگیری های  با  فرانسه 
تکرار  برسد.  نتیجه  به  می توانست  بهتر 
دیدار  حتی  و  مکرون  آقای  مالقات های 
نخست وزیر انگلیس و صدراعظم آلمان بار 

سنگینی بر دوش آقای روحانی گذاشت.
همه تحت تأثیر این تبلیغات بودند که دنیا 
بسیج شده تا با دیدار روحانی و ترامپ مشکل 
را حل کنند و این ایران است که نمی پذیرد؛ 
نبود. ایران  دولت  و  مردم  نفع  به   این 

5- استفاده از تریبون جهانی کاری بس 
می توانست  ظریف  آقای  اما  است؛  مفید 
همه کارهای خوب رسانه ای آقای روحانی 
»نه گفتن«  فشار  ولی  دهد،  انجام  را 
رئیس جمهور را که »نه« درستی بود، ایجاد 
نکند. این را هم فراموش نکنیم که وقتی 
رسانه های  و  ملل  سازمان  تریبون  از  ما 
خارجی بهره می گیریم، هم زمان در همان 
ایران  دشمنان  کنفرانس ها  و  جلسات 
استفاده بیشتری می کنند. ضمن آنکه در 
وجود  مهمی  حرف  اگر  ارتباطات  عصر 
ایران  از داخل  باشد، رئیس جمهور  داشته 

هم می تواند بزند.
۶- رفتن رؤسای اروپایی یا سایر کشورها 
رفتن  با  نیستند  هم  زیادی  تعداد  که 
آنها  می کند.  فرق  ایران  رئیس جمهور 
آمریکا  رئیس جمهور  با  می روند.  همیشه 
تلقی  اتفاق  یک  اصال  و  می کنند  دیدار 

نمی شود. رفتن رئیس جمهور ایران امسال 
حداکثری  بی رحمانه  فشار  اوج  در  که 
تحریم های آمریکایی یک اتفاق بود - و 
آن اتفاق مذاکره بود- که به نفع ایران نبود.

مقابل  در  ُپری  امسال دست  ایران   -7
هم  به  »ب«  گروه  داشت،  آمریکا 
ریخته بودند، پهپاد آمریکایی زده شده 
ایران  انگلیسی در آب های  بود، کشتی 
بود، آرامکو را یمنی ها زده بودند و دنیا 
وقتی  می کرد،  قلمداد  ایران  کار  را  آن 
روحانی  آقای  رفتن  نبود،  مذاکره  قرار 
می شد.  تلقی  پر  مشت  این  بازکردن 
همه  باشد.  فعال  باید  البته  دیپلماسی 
صدای  ملل  سازمان  در  که  کسانی 
شاید  نباشند.  بودند، خسته  ایران  مردم 
دیدگاه من مخالفان زیادی داشته باشد 
مفید  هم  مختلف  نظرات  گفتن  اما 

است.

ابطحی: کاش روحانی امسال به آمریکا نمی رفت

مهر- اگرچه طبق قانون و وعده دولت قرار 
بر واریز بسته حمایتی به صورت فصلی بود، 
اما با گذشت دو فصل از سال جاری هنوز 
از این بسته ها خبری نیست. سال گذشته 
زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات 
با  تورم  نرخ  افزایش  آن،  تبع  به  و  ارزی 
مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه 
با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در 
نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع 
این  البته  که  شد  مطرح  مردم  اقتصادی 
آنچه  دلیل  به  را  دولت  مخالفت  موضوع، 
تورم  افزایش  و  اقتصادی  سخت  شرایط 
عنوان شد، به دنبال داشت. در همین راستا 
در پاییز سال ۹7 دولت اعالم کرد که قصد 
دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه التفاوت 
ارز پتروشیمی ها در قالبی تحت عنوان بسته 

حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران 
کند که پس از بررسی های انجام شده، قرار 
شد از آبان ماه توزیع بسته های حمایتی 100 
تا 300 هزار تومانی بین گروه های هدف طی 
سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز 
شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان )شاغل 
و بازنشسته( با حقوق زیر سه میلیون تومان 
نیز، بسته ای به مبلغ 200 هزار تومان توزیع 
شود.با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی 
مرحله اول، تا پایان سال ۹7 به طول انجامید 
و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان 
گفته می شد، چندان تأثیری در بهبود وضعیت 
معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم 
تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله 
اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته 
حمایتی را نیز در هاله ای از ابهام قرار داد؛ تا 

جایی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در فروردین ماه ، پرداخت توزیع حمایتی 
دوم مربوط به سال ۹7 را منوط به تأمین اعتبار 
ما به التفاوت ارز پتروشیمی ها اعالم کرد.

بسته حمایتی امسال چه شد؟
در این میان، در تاریخ 21 فروردین ماه امسال 
هیئت وزیران در مصوبه ای نحوه، افراد واجد 
شرایط و میزان پرداخت را به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و 
وزارت صنعت، معدن  نفت،  وزارت  دارایی، 
و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 
برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابالغ 
به  نسبت  زیادی  اصالحات  البته  که  کرد 

مصوبه آبان ماه سال ۹7 داشت.
متن مصوبه فروردین ماه 

هیئت وزیران به این شرح است

در تاریخ پنجم تیر ماه نوبخت در حاشیه 
جلسه هیئت دولت از اجرای مصوبه مذکور و 
پرداخت 4 بسته حمایتی تا پایان سال ۹۸ خبر 
داد و اعالم کرد که تا پایان سال جاری دولت 
چهار بسته حمایتی برای هر فصل به اقشار 
تعریف شده و طبق سنوات گذشته به ازای 
کاال به حساب افراد واریز خواهد کرد.با این 
حال دو فصل بهار و تابستان به اتمام رسید 
و هم اکنون در نیمه دوم و در فصل سوم 
سال قرار داریم و تا امروز خبری از بسته های 
مذکور نبوده است؛ اگر مقرر شده که دولت 

برای هر فصل، بسته حمایتی اختصاص دهد 
اوالً باید منبع دقیق تأمین اعتبار برای پرداخت 
سویی  از  و  کند  مشخص  را  بسته ها  این 
دیگر به صورت منظم و دقیق بسته مذکور 
را به اقشار مختلف پرداخت کند تا حداقل 
کمکی هر چند جزئی به مردم کند، نه اینکه 
همچون سال گذشته پرداخت یک بسته 200 
هزارتومانی 5 ماه طول بکشد و شفافیتی در 
نحوه و میزان واریز وجود نداشته باشد؛ البته 
به نظر می رسد ماجرای سال گذشته در سال 

جاری هم تکرار خواهد شد.

سرنوشت توزیع فصلی ۴ بسته حمایتی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی -  نوبت دوم      شناسه: ۶12350
 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجدشرایط ، 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

مناقصه خرید خدمات و نگهداری فضاهای جدید 98/57
االحداث پایانه مرزی ماهیرود بصورت حجمی

  12
ماه

  8.۴۴5.370.95۶
۴23.000.000  ریالخدمات فاقد فهرست بهاءریال

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی 
تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 
ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها 

بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط مناقصه گران :
شرکت های خدماتی واجدشرایط دارای گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد 

مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
 جهت مناقصه فوق شرکت های مناقصه گر واجد شرایط می بایست دارای گواهی صالحیت معتبر ایمنی انجام کار از وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و بدیهی است بازگشایی پاکات شرکت های فاقد صالحیت معتبر ایمنی انجام کار ، صورت 

نخواهد گرفت.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/07/06  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11/00 شنبه 98/07/06  لغایت ساعت 14/30 چهارشنبه 98/07/10 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه : ساعت 14/30 روز دوشنبه تاریخ 98/07/22
زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت 12/00 روز سه شنبه تاریخ 98/07/23

آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 

شماره تماس : 9-32342137-056                                                       کد پستی: 9717833115  
 http://iets.mporg.ir  متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس 
  http://khorasan-south.rmto.ir  و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس

رجوع نمایند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021                                       دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي  ) تجدید مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره 1398.۴0۴۶(
نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(- بیرجند- بلوار پیامبر اعظم )ص( - سایت اداري- ابتداي خیابان شهداي نیروي 

انتظامي- شرکت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها – کدپستی : 9719866838- تلفن :  056-32392000 
نمابر قراردادها :  056-32400523

موضوع تجدید مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل نظارت کارگاهي پروژه هاي گازرساني در سطح استان خراسان جنوبي )مأموریت هاي درون شهري و برون شهري( 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000013(

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمین 1.500.000.000 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون(- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.

نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد )ساعت 15:00روز یکشنبه مورخ 98/07/24( عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور 
 قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد . محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه اي )منابع بند د تبصره 1 قانون بودجه سال 98 - طرح هاي غیرعمراني( شرکت گاز استان خراسان جنوبي

 شرایط متقاضیان : ارائه تصویر برابر با اصل شده ي پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل. دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از وزارت تعاون ، 
 کار و رفاه اجتماعي. داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه. ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي پیمانکاران خدماتی 

تذکر : ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .
برنامه زماني مناقصه : مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي : از تاریخ 98/07/07 لغایت ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 98/07/10 ) اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي صرفاً 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000013( قابل دانلود مي باشد.(
آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی )ارائه پیشنهاد با بارگذاری اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( : ساعت 15:00روز چهارشنبه 98/07/24  

تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی : مورخ 98/07/30   زمان و مکان بازگشایي پاکات )الف و ب و ج( : ساعت 10:00 روز چهارشنبه 98/08/01- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي
 )www.setadiran.ir( به آدرس )با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد 

انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذکر است اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد 
 را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران مي بایست اسناد ارزیابي کیفي را پس از بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 به صورت یک پاکت جداگانه تا مهلت تعیین شده )ساعت 15:00روز چهارشنبه 98/07/24 ( تحویل امور قراردادهاي شرکت گاز استان خراسان جنوبي نمایند . همچنین مي بایست اسناد مناقصه 
را پس از بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا مهلت تعیین شده فوق الذکر )ساعت 15:00روز چهارشنبه مورخ 98/07/24( به صورت فیزیکي نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد 
 حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبي نمایند. ضمناً ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. این آگهي در سایت هاي

 www.nigc-skgc.ir  -  www.shana.ir  -   http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد.
روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

درصورت مثبت بودن  یکی از سواالت زیر به مرکز شنوایی مراجعه کنید:
1-آیا مکرراً از دیگران درخواست می کنید تا صحبت هایشان را تکرار کنند؟

2- آیا صدای رادیو و تلویزیون را نسبت به دیگران با صدای بلندتری گوش می کنید؟
3-آیا در محیط های پر سرو صدا برای فهم مکالمات دیگران دچار مشکل می شوید؟

4-آیا هنگامی که دیگران با شما صحبت می کنند فکر می کنید آنها در حال زمزمه 
کردن هستند؟

5- آیا وقتی فردی صحبت می کند باید به صورت و لب های او خیره شوید؟
6-آیا در مکالمات گروهی دچار مشکل می شوید؟

7-آیا در جهت یابی صداها دچار مشکل هستید؟
مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائم )عج(     بیرجند -  مفتح ۴- پالک 13 * 32231801

خـود ارزیـابی شنوایـی


