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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

بنبست«آرزو»ها

پله های ورودی دانشگاه را که دید تمام رؤیاهایش
فرو ریخت ،صحبت یک روز و دو روز نبود ،چهار سال
باید این پله ها را با ویلچر باال و پایین می رفت ،فارغ
از خنده وشادی همکالسی هایش که برای ثبت نام
آمده بودند ،تمام تمرکزش پیدا کردن راه ورودی
دیگری بود ،راهی که در نهایت به بن بست خورد
و شیرینی دیدن اسمش در بین پذیرفته شدگان
رشته ای که برایش نقشه ها کشیده بود را در کامش
تلخ کرد.
بی اختیار گفت خواستن توانستن نیست و چرخ
های ویلچر را کج کرد و راه رفته را بازگشت.
این تنها یک نمونه از مشکالت پیش روی «آرزو»
و امثال اوست که با وجود تمام توانایی ها و
استعدادهایشان به دلیل ناتوانی و معلولیت گوشه
نشینی را در پیش می گیرند.
آن ها حتی برای یک تردد ساده در شهر با مشکالت
جدی مواجه هستند طوری که سنگفرش ناهموار
پیاده رو هم به اندازه نگاه سرد برخی مردم و
مسئوالن یا نگاه های برخاسته از ترحم و دلسوزی
برایشان آزاردهنده است ،چه برسد به مشکالت
تحصیل و اشتغال.

• •گوشه نشینی و ...

«الجوردی» یکی از افرادی است که از دو سالگی
فلج اطفال او را از حرکت انداخته اما از پا ننشسته
و مدارج تحصیلی عالی را گذرانده و اکنون هم
رئیس هیئت جانبازان و معلوالن استان بوده و گود
باستانی زورخانه هم میزبان حضور اوست.
به گفته او که سال هاست در کنار افرادی که از
ناتوانی یک یا حتی چند عضو بدنشان رنج می برند
ورزش می کند ،مناسب سازی اماکن و اداره های
دولتی برای معلوالن اولویتی است که کمتر به آن
توجه شده که نتیجه آن بیکاری خیلی از معلوالن
تحصیل کرده و گوشه نشینی آن هاست.

• •درد بیکاری

وی به رعایت نشدن سهمیه سه درصد اشتغال
معلوالن در سازمان های دولتی هم اشاره می کند و
اینکهدربحثاشتغالمعلوالنیباحداقلمعلولیت
به کار گرفته می شوند و بخش خصوصی تمایلی
برای به کارگیری آن ها ندارد.
او همچنین از مشکالت ازدواج و تامین مسکن
معلوالن می گوید.
به گفته وی با وجود این که معلوالن ثابت کرده اند
که عضوی مفید برای جامعه هستند اما نگاه جامعه
هنوز همان نگاه متفاوت بین افراد معلول و سالم

تریبون

دود اعتیاد در آیسک بیشتر شد

مرتضی عرب نجات -رئیس شورای اسالمی شهر
آیسک از افزایش اعتیاد به ویژه مواد مخدر صنعتی در
این منطقه ابراز نگرانی کرد و خواستار برنامه ریزی
های جدی برای مقابله با بالی خانمان سوز شد.
«غالمرضا صنعتی» در گفت وگو با خبرنگار ما گفت:
معضل مواد مخدر به تهدیدی جدی برای افراد جامعه
به ویژه نوجوانان و جوانان این منطقه تبدیل شده و
اهمال در برخورد با این بالی خانمان سوز اثرات
بسیار جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
وی بر این اساس مقابله با این پدیده شوم را عالوه بر
برخورد جدی ،نیاز به بسترسازی و اقدامات فرهنگی
دانست و به نقش مهم و مؤثر خانواده و مدرسه در
کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد .به گفته وی
ارتباط مداوم و مستمر خانه و مدرسه و آگاهی دادن
نوجوانان و جوانان نسبت به عواقب خانمان سوز
اعتیاد به پیشگیری از آن کمک خواهد کرد.
وی نقش مشاوران آموزش و پرورش را در این زمینه
بسیار تاثیرگذار ارزیابی کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر آیسک در ادامه بر این
نکته تاکید کرد که بیکاری معضل بزرگ پیش روی
جوانانمنطقهاستوخشکسالیهایچندسالاخیر
و از بین رفتن مشاغلی مانند دامداری و کشاورزی روز
به روز بر آمار بیکاران در آیسک افزوده است.
«غالمرضا صنعتی» با اشاره به این که شهرستان
سرایان و بخش آیسک یکی از قطب های کشاورزی
استان به شمار می آید ،افزود :دشت سرایان یکی
از چهار دشت فوق بحرانی کشور است و با توجه به
شرایط موجود درآمد مردم کاهش یافته و اشتغال نیز
به همان نسبت کم شده است.
به گفته وی الزم است تسهیالتی برای طرح های
زودبازده و مشاغل کوچک خانگی در اختیار مردم قرار
گیرد تا باعث ایجاد فرصت های شغلی و جلوگیری از
مهاجرت شود .وی مشکالت اقتصادی ،افسردگی و
مشکالت روحی و روانی وکاهش ارتباطات خانوادگی
را از پیامدهای بیکاری برشمرد.

استدرحالیکهمعلوالنهمتوانمندیهاییدارند
کهبافراهمشدنامکاناتمیتوانندایناستعدادها
را به منصه ظهور برسانند و حتی گاهی اوقات افراد
سالم جامعه از این توانایی ها برخوردار نیستند.
او به معلوالن استان توصیه و تاکید می کند :به دور از
ناامیدیوتفکرگوشهنشینیدرجامعهنقشآفرینی
و توانایی های خود را اثبات کنند.

• •نگاه های ترحم آمیز

«مجید صالحی» هم از چهار سالگی  36بهار
زندگی اش را با معلولیت جسمی حرکتی گذرانده
و هم اکنون مدرس موسیقی است و به عالوه
کارشناسی ارشد برق و مهندسی طراحی سیستم
های سازمانی دارد.
دغدغهاوهممناسبسازینشدنمعابرودردعمیق
بیکاری افراد معلول با وجود تصویب قانون سه
درصد به کارگیری معلوالن در سازمان های دولتی
است .او بر این نکته تاکید دارد که معلوالن نیاز به
نگاه ترحم آمیز دیگران ندارند و باید در این زمینه
فرهنگ سازی و اطالع رسانی شود که معلوالن
توانایی های کمی ندارند.
«زهرا زحمتکش» هم که از بدو تولد دچار معلولیت
شده است ،می گوید :اگر چه با توجه به معلولیتی
که داشتم گوشه نشینی پیشه نکردم و هم اکنون
کارشناس علوم تربیتی هستم اما گاهی اوقات در
موقعیت هایی قرار گرفته ام که آزارم داده است.
او ادامه می دهد :معلوالن نیاز به ترحم ندارند و بهتر
است به جای این نوع نگاه در زمینه اشتغال آن ها و
سهمیه ای که در موردشان رعایت نمی شود فکری
برداشته شود .وی در این زمینه این موارد آزاردهنده
را مطرح می کند و می گوید :معلولی با وجود قبول
شدن در یک آزمون وارد مرحله مصاحبه می شود
اما با اولین نگاه پذیرفته نمی شود چون نقص عضو
دارد یا در مبلمان شهری و سرویس های حمل و نقل
به جز چند ایستگاه اتوبوس جایی برای معلوالن در
نظر گرفته نمی شود.
وی تاکید می کند :اگر چه کمیته های مناسب
سازی این روزها شکل گرفته و طرح و ایده می دهیم
اما این موضوع همت بیشتر مسئوالن را می طلبد.
او که در رشته پرتاب وزنه و دیسک از سال90
تاکنون صاحب مدال های طال و نقره زیادی در
کشور است ،تحصیل و اشتغال را جزو اولویت برنامه
هایش بیان می کند.

• • 20612معلول

آن طور که مدیر کل بهزیستی استان می گوید:

تاکنون 20هزار و 612معلول در استان شناسایی
و از خدمات بهزیستی بهره مند شده اند.
به گفته عرب نژاد حوزه توانبخشی بهزیستی در
زمینه تشخیص معلولیت و پذیرش معلوالن بر
اساس طرح طبقه بندی بین المللی معلولیت
و ناتوانی « »ICFدر کمیسیون های پزشکی،
تشکیل کمیته توانبخشی پس از بررسی نوع و
میزان معلولیت در کمیسیون های پزشکی و
بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد معلول
در کمیته و به عالوه ارجاع پرونده معلوالن به
مددکاران مربوطه در اداره و مراکز وابسته به
معاونت توانبخشی پس از ثبت در سامانه فعال
است .وی ارائه خدمات مستمر و غیر مستمر بر
اساس نیاز معلوالن و اعتبارات موجود ،تاسیس
و نظارت مراکز غیر دولتی مراقبتی و توانبخشی
شبانه روزی سالمندان و معلوالن ،ارائه خدمات
مراقبت از معلوالن در خانواده ،تاسیس مراکز
غیر دولتی روزانه آموزش و توانبخشی معلوالن،
مناسب سازی معابر و منازل معلوالن و ...را از دیگر
فعالیت های حوزه توانبخشی برمی شمرد.
وی یادآور می شود :همه معلوالن امکان استفاده
از خدمات یارانه ای مراکز شبانه روزی را دارند
وبا نظر مددکار و بازدید از منزل و تشکیل کمیته
توانبخشی و بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی
و نوع معلولیت فرد برخی معلوالن بر اساس
دستورالعمل مربوطه از خدمات بخش شبانه روزی
استفاده می کنند.
به گفته وی افرادی مشمول طرح توانبخشی
مبتنی بر جامعه می شوند که در مناطق روستایی
و شهری دورافتاده و محروم باشند.
وی به این نکته هم اشاره می کند که حوزه
توانبخشی مبتنی بر جامعه خدماتی از جمله
آموزش خانواده  ،آموزش حرفه ای ،ارجاع به
خدمات درمانی و تشخیصی ،تحویل وسایل
کمک توانبخشی ،مناسب سازی ،اشتغال فردی
و گروهی و حمایت های اجتماعی را به جامعه

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

هدف خود ارائه می دهد .وی با بیان این که 40
درصد معابراستان برای معلوالن تاکنون مناسب
سازی شده است می افزاید :مناسب سازی خودرو
ویژه معلوالن جسمی حرکتی و پالک شامل همه
معلوالن می شود.
وی می افزاید :نظارت بر آزمون های استخدامی
سالیانه اداره ها و دستگاه های دولتی و اعمال
پیگیری های الزم برای پرداخت حق بیمه سهم
کارفرما به مدت پنج سال به منظور تشویق
واحدهای صنفی ،صنعتی ،خدماتی و تولیدی و
پرداخت کمک هزینه جبران کارایی فرد و ارائه
تسهیالت و وام کم بهره به کارفرمایانی که معلوالن
را به کار گیرند و آن ها را بیمه کنند از جمله
اقدامات است .وی پرداخت تسهیالت اعتباری
کم بهره برای احداث واحدهای تولیدی و خدماتی
اشتغال زا به شرکت ها و موسساتی که بیش از 60
درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به افراد معلول
است ،پیگیری بخشودگی مالیاتی واحدهای
تولیدی و صنوف درآمدزایی که معلوالن را به کار
گرفته اند ،پرداخت یارانه به مراکز توانبخشی و
حرفه آموزی غیر دولتی و کارگاه های حرفه آموزی
که به معلوالن آموزش حرفه ای و شغلی ارائه می
دهند و در کارگاه ها از محل سود حاصل از فروش
محصوالت و مصنوعات کارگاه به آن ها دستمزد
پرداخت می شود ،همچنین راه اندازی واحدهای
شغلی حمایت شده (کارگاه های تولیدی حمایتی
تیپ دو)و پرداخت کمک بالعوض به این واحدها از
دیگر خدمات بهزیستی به معلوالن است.
به گفته وی خدمات غیر مستمر حوزه توانبخشی
شامل کمک هزینه دانش آموزان معلول ،شهریه
دانشجویی دانشجویان معلول ،کمک هزینه
درمان ،مناسب سازی خودرو و محیط زندگی افراد
معلول ،تامین وسایل کمک توانبخشی ،بهداشتی
و درمانی و مصرفی ،کمک هزینه ازدواج و تامین
جهیزیه ،حق بیمه سهم کارفرمایی و حق بیمه
خویش فرمایی می شود.

انتخاب نام «احمد» و «محمد»
برای  2هزار نفر در استان

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗــــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺑﺪوناﺳﺘﻔﺎدهازﻫﻴﭻوﺳﻴﻠﻪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮ
وﺗﻨﻬﺎﺑﻪ ﻤ¹ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن
ﺣﺪسﺑﺰﻧﻴﺪ ﻪ
ﺪامﻓﻠﺶدﻗﻴﻘﺎ
ﺑﻪﻣﺮ ﺰداﺮه
اﺷﺎرهﻣ ﻨﺪ؟!

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¬ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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زﻣﺎن
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زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ
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•

ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت

ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ¹ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷ¬ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآﻧﻬﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ¹ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¬ﻨﻴﺪ ﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ¹ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¬ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

▪

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

▪

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

دﻗﺖ ﻨﻴﺪ ﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¬ﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪ ﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÔرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦ ﻨﻴﺪو
ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

▪

▪مردم روستای جالران بخش گزیک شهرستان
درمــیــان سال هاست که با محرومیت دســت و
پنجه نرم می کنند و رفع غبار محرومیت از این
روستا نیازمند عزم جدی مسئوالن در بخش های
مختلف است.
▪مسئوالن شرکت آب و فاضالب در مــورد پایان
عملیات فاضالب کشی مهرشهر زمــان اعالم
کنند .تا کی باید برای تخلیه فاضالب خانه ها هر
هفته هزینه کنیم؟
▪در جشنواره های استان از بازیگران کشوری
دعوت می شود ،چرا مسئوالن به فکر دعوت از
هنرمندان خــود استان به ایــن مراسم نیستند
و حاضرند هزینه بپردازند اما از ظرفیت های
موجود استفاده نکنند.
▪سهراهی جاده روستای خسروآباد  -بیرجند کی
آسفالت می شود ،چرا مسئوالن راه و شهرسازی
به فکر نیستند؟
▪بحث صــادرات مــرغ از استان به کشور روسیه
باالخره به کجا انجامید؟ آیا این وعده هم مانند
بقیه وعده های مسئوالن صنعت ،معدن و تجارت
توخالی است؟
▪در پاسخ به اعتراض برخی فروشندگان مبلمان
در بیرجند نسبت به برپایی نمایشگاه مبلمان باید
گفت چنان چه این صنف عالوه بر ارائه تولیدات
روز ،به قیمت های عادالنه ای آن را به فروش
برسانند هنگام برپایی این نوع نمایشگاه ها جای
اعتراضی نخواهد بود و شهروندان هم به خرید از
آن ها خواهند پرداخت.
▪سرانه دانــش آم ــوزان در مــدارس استان هنوز
به حساب مــدارس واریــز نشده است ،مسئوالن
آموزش و پرورش در این مورد پاسخگو باشند.
▪مسئوالن نمایشگاه بین المللی استان چرا زمان
افتتاح نمایشگاه در مکان جدید را اعالم نمی
کنند؟
▪مسئوالن حوزه بهداشت و درمان درمیان لطفا
بــرای آسفالت محل نشست و برخاست بالگرد
اورژان ــس هوایی اقــدام کنند چــون گــرد وخاک
زیادی به سمت اتاق های بیمارستان می آید.
▪چرادرخونیکسارقهستانطرحهادیاجرانمیشود؟
▪در مهرشهر بیرجند و در خیابان حافظ غربی یک
میدان با بلوکه جانمایی شده است اما روشنایی
نــدارد که گاهی اوقــات خودروهایی که در این
مسیر تــردد می کنند با بلوکه ها بــرخــورد می
کنند .شهرداری برای این موضوع اقدام کند.
▪ تعداد جمعیت ساکن در روستای نوغاب بخش
مرکزی شهرستان درمیان از دیگر نقاط بیشتر
است اما پاسگاه انتظامی نــدارد .از فرماندهی
انتظامی شهرستان درمیان تقاضا داریــم برای
این کار اقدام کند ،گشت کالنتری مرکز جوابگو
نیست.

واژه ﺎﺑ

ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب ¹ ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ  ¹ﻓﺮوﻧﺪ»رزم ﻧﺎو« ،دو »ﻧﺎوﺷ¬ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¬ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ôﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

▪

▪
▪

از سال  90تاکنون دو هزار نوزاد به نام مبارک احمد و
محمد در استان نامگذاری شده اند.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان این
مطلب گفت :تاکنون65هزار و 134نفر به نام مبارک
رسول گرامی اسالم(ص) و حدود سه هزار و 500
نفر نیز به نام های مبارک جعفر و صادق در خراسان
جنوبی نامگذاری شده اند .به گفته «مجتبی فاطمی»
در هشت ماه امسال 12هزار و 246نوزاد در خراسان
جنوبی متولد شده اند.

][١٣٩٦/٩/١٦
ﻧﺎوﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

حرف مردم

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻪ آﻧﺎﻫﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﺮتﻫﺎ
ﻴﺎﻧﻮش ﺷﺪ وﻟــ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧــﺪازه ﺑــﺮا ﺳﻬﺮاب
ﺧﻮشﻤﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺷﺐ ﺑﻓﺮوغ رﺳﺘﻤ ،ﻣﺮاد
ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ دوﻟﺘﺶ ﺳﺠﺪه ﻨﺪ .ﻫﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺑﺎره ﺳﻬﺮاب ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از ﺑﻬﺪاد
ﺳﻠﻴﻤ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺎدرﻓﻨ .ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻨﺎر ﻴﺎﻧﻮش دﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮد
ﻏﻴﻮروزﻧﻪﺑﺮداراﺮانرا ﻪﻋﻠرﻏﻢﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮوﻃﻨﺶﺑﻼراﺑﻪﺟﺎنﺧﺮﺪ،دﻟﮕﺮﻣدﻫﻨﺪ.اﻣﺎ
اﻃﺮافﻣﺮادﭘﺮﺑﻮدازاﻧﺮژﻣﺜﺒﺖ¬.ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
ﭘﺮﺷﻮر اﺮاﻧ را ﺑﻪ ﺳ¬ﻮت دﻋﻮت ﻣ ﺮد ،دﮕﺮ
وزﻧﻪﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺘاش را ﺛﺒﺖ ﻣ ﺮد .دورﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در وارمآپ ﻫﻢ ﺳﻬﺮاب را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﺎ ﮔﺎه و ﺑﮔﺎه ﺗﺼﻮﺮ آرام و ﺳﺮﺷﺎر از آراﻣﺸﺶ را
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﺮ ﺑ¬ﺸﺪ و ﺗﻮ دل ﺣﺮﻔﺎﻧﺶ را ﺧﺎﻟ ﻨﺪ.
ﺳﻬﺮاب ﻫﻢ ﻪ دﻟﺶ ﻗﺮص ﺑﻮد و ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻃﻼ
اﻟﻤﭙﻴ¹رﻮﮔﺮم،اﻃﻤﻴﻨﺎنداﺷﺖدرﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺟﻬﺎن

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻫﻢ ﻓﺎﺗﺢ ﺳ¬ﻮ اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ روﺎﭘﺮداز
ﭘﻮﻻدﻣﺮد دﺳﺘﻪ  ٩٤ﻴﻠﻮﮔﺮم اﺮان ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﻴﻴﻦ
رﻧﮓﻣﺪالﺑﻮد؛ﺳﻬﺮابآﻣﺪهﺑﻮدﺗﺎﺑﺎﺗﺼﺎﺣﺐر ﻮرد
دﻧﻴﺎ ،ﺑﺎر دﮕﺮ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن د¬ﺘﻪ ﻨﺪ و اﻟﺤﻖ
ﻪﺑﻧﻈﻴﺮﺗﺮازﺣﺪﺗﺼﻮرازﭘﺲﻣﺎﻣﻮرﺘﺶﺑﺮآﻣﺪ.او
ﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ وزﻧﻪ  ١٨٤ﻴﻠﻮ در ¹ﺿﺮب ﻃﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑــﻮد ،در دوﺿــﺮب ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا وزﻧ ــﻪ ٢٢٠ﻴﻠﻮ را
ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﺑﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮا دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ وزﻧﻪ ٢٣٣
ﻴﻠﻮﮔﺮﻣ را درﺧﻮاﺳﺖ ﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر اﻦ وزﻧﻪ ﺑﻌﺪ
از ١٧ﺳﺎل ر ﻮرد ﻣﺠﻤﻮع و دوﺿﺮب ﺟﻬﺎن را ﻪ
ﭘﻴﺸﺘﺮﻣﺘﻌﻠﻖﺑﻪﺳﻴﻤﻮن ﻮﻟﭽﻟﻬﺴﺘﺎﻧ)ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺟﻬﺎﻧ ٢٠٠٠ﺻﻮﻓﻴﺎ( ﺑﻮد ،ﺑﺸ¬ﻨﺪ و ﻃﻼ ﺷﻮد.
ﻣﺮاد ﭘﺲ از ﺷ¬ﺴﺘﻦ ر ﻮرد ﺟﻬﺎن از ﺣﺮ ﺖ ﺳﻮم
اﻧﺼﺮافدادﺗﺎدرﻣﺠﻤﻮعﻫﻢﺑﺎ ٤١٧ﻴﻠﻮﮔﺮم،ر ﻮرد
ﺷﺨﺼﺧﻮدشراﺑﻪﻣﻴﺰان ٤ﻴﻠﻮﮔﺮماﻓﺰاﺶدﻫﺪ
وﺿﻤﻦ ﺴﺐ ٣ﻧﺸﺎنارزﺷﻤﻨﺪﻃﻼﺟﻬﺎن،ر ﻮرد
دوﺿﺮبوﻣﺠﻤﻮعﺟﻬﺎنراﻫﻢﻗﺒﻀﻪ ﻨﺪ.

اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  f٨ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٥ﺑﺮود،
وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٦ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه
ﺑﻪ  d٦ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  c٥ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  e٤ﺎ  f٤ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٥ﻣ رود ﺗﺎ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

