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سرمقاله

صفحه 7

خطر تیم داری 
نوین در عرصه 
مدیریت استان
* هرم پور

ماجراهای  انگیزترین  غم  و  اسفبارترین  از  یکی 
پس  سالهای  در  جنوبی  خراسان  بر  شده  تحمیل 
از تولدش، استیالی »مدیریت« های غیربومی بر 

استان بوده است  ... ) مشروح سرمقاله در صفحه ۲ (

۶۵ هزار روستایی ؛ چشم انتظار 
تانکرهای آبرسان

افزایش دشت های 
ممنوعه  بحرانی
 در خراسان جنوبی
به  6 دشت ممنوعه بحرانی در یک سال گذشته 
دشتهای ممنوعه خراسان جنوبی افزوده شد. مدیر 
دفتر مطالعات پایه منابع آبی شرکت آب منطقه ای 
ممنوعه شامل طبس،  دشتهای  این  گفت:  استان 
درمیان  و  خضری  بشرویه،  فردوس،  دستگران، 

)درمیان و اسدیه ( است ... مشروح در صفحه ۷

دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان
در صبحانه ورزشی آوا مطرح کرد :

دفترچه  سالمت
نیاز قهرمانان 

خراسان جنوبی
صفحه ۳

مدیرکل صنعت و معدن : 

امکان عرضه نان مازاد در 
سوپرمارکت  فراهم شود

صفحه ۷

مدیرعامل  آب و فاضالب روستایی استان :

تی
رس

 نوف
سن

مح
س : 

عک

جناب آقای مهندس هاشمی 
مدیرکل محترم شرکت گاز خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس نیک طلب
مدیر محترم گازرسانی به صنایع استان 

و همکاران محترم 
از زحمات شما عزیزان در خصوص گازرسانی به مجموعه

 کشتارگاه دام بیرجند تقدیر و تشکر می نماییم.
عیسایی - مدیرعامل و پرسنل کشتارگاه دام بیرجند

جناب آقای دکتر اصغرزاده
مدیر کل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را صمیمانه تبریک عرض نموده 
رجاء واثق داریم که این انتصاب سرآغاز راهی پرامید به سمت 

توسعه و نوید بخش نشاط و تحرک در استان خواهد بود. 
ضمن تشکر و قدردانی از خدمات ارزنده تان از خداوند متعال 
سربلندی و سالمتی و توفیق روز افزون شما را آرزومندیم. 

عیسایی- مدیرعامل و پرسنل کشتارگاه دام بیرجند

جناب آقای دکتر اصغرزاده
انتصاب جناب عالی را که فردی توانمند و کارآمد هستید به سمت 

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده و امید داریم با تالش ارزشمند شما و همکاران عزیز شاهد موفقیت های 
حوزه دامپزشکی در موقعیت خطیر حفظ و ارتقای بهداشت و سالمت عمومی جامعه باشیم.

شرکت تولیدی مرغ و تخم مرغ فرساد

جناب آقای دکتر محمد اصغرزاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
که موید تجربه، تخصص و عملکرد درخشان تان در منطقه و استان 

می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم. 
تولیدی تخم مرغ هارکو- پورشمسیان

ما چله نشینان سوگوار در اربعین جانسوز نخل به خاک نشسته زندگی مان 

فقیده سعیده بانو زهره عطائی 
)همسر شیخ لطف ا... آیتی( 

صبیه مرحوم شیخ محمد علی عطائی 
گرد هم می آییم تا مرثیه فراقش را در گوش جان نجوا کنیم، شما را زنانه و مردانه به همنوایی 

می خوانیم و دیدگان مرطوب مان را فرش قدوم تان می نماییم.

زمان: پنجشنبه 96/10/28 از ساعت 15 الی 16  مکان: مسجد آیت ا... آیتی

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده های: آیتی، عطائی، موالوردی، ذبیحی، حسینی، عندلیب
 برادران، طوفانی، زینلی، شاهرودی

برادر ارجمند جناب آقای نباتی
مدیرکل محترم امور مالیاتی خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند که حاصل تجربه اجرایی و مدیریتی جناب عالی می باشد را صمیمانه تبریک 
عرض نموده، سربلندی و توفیق روزافزون شما را از درگاه بلند یگانه هستی بخش آرزومندم.

شایسته است از زحمات و تالش های ارزنده آقای پاک گهر در دوران مسئولیت سرپرستی 
آن اداره کل قدردانی نمایم.

سید محمد حسین زینلی                       
مدیرعامل شرکت کویرتایر     

جناب آقای 
دکتر محمد اصغرزاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
که موید تجربه، تخصص و عملکرد درخشان تان در منطقه 

و استان می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه 
شرکت های تعاونی عشایری سامان خراسان جنوبی

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بیرجند در نظر دارد: تعدادی از واحدهای مسکونی و طبقه 
 همکف واقع در بلوار شهدای عبادی - جنب سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
 را به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید و هماهنگی با شماره های

32316929- 32316930 تماس حاصل فرمایند. 
ضمنا شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مخیر خواهد بود.

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بیرجند

آگـهی مزایـده 

درود بر همرزمان سال های خدمت
عمری  که  باورم  این  بر  احتراما، 
برای امنیت وطن تالش کرده ایم و 
امروز، امنیت خانواده بزرگ ناجا و 

 چشم انداز اقتدار پلیس با تجربه، تخصص و کارآمدی پیشکسوتان محقق می شود. امنیت حقوقی، 
روانی، اجتماعی، درمانی، رفاهی و شغلی فرزندان ما در خانواده بزرگ ناجا، محورهای اقناع 
حقیر برای حضور در انتخابات اخیر، پس از درخواست همرزمان قدرشناس و فهیم و عزیز است.

اکنون پس از 30 سال خدمت در این لباس مقدس و در 
قامت فرماندهی انتظامی بیرجند، جایگاه سرتیپ دومی، 
فردوس،  شهرستان های  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
 گناباد، پیرانشهر و... دست یاری همسنگران معزز را به 
مهر می فشارم و برای خدمتی صادقانه و بی ادعا به همکاران 

عزیزم، تمام قد ایستاده ام.
سهم شما عزیز همراه، برای شروع تازه و نفسی عمیق 
در احقاق حق بازنشستگان ناجا ارسال کد 18 به سامانه 
 پیامکی 3000۴28۴۴ در روزهای 28 و 29 و 30 دی ماه 1396 
منت  دار حضور ارزشمند جناب عالی در محل اخذ رای 

سومین دوره انتخابات مجمع کانون بازنشستگان ناجا 
در روز جمعه 29 دی ماه 96 هستم.

با احترام مجدد- مصطفی مهدی نژاد

در چهارمین سالگرد هجرت ابدی 

شادروان محمدحسین کربالئیان 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

با ذکر فاتحه و صلواتی یاد و خاطره خوبی ها و مهربانی هایش را 
گرامی می داریم.

روحش شاد و قرین رحمت الهی باد
همسر و فرزندان

بدینوسیله به اطالع آن دسته از شهروندانی که با واگذاری چک 
نسبت به تسویه بدهی خود به شهرداری بیرجند یا دهیاری دهلکوه 
)مهرشهر( اقدام نموده و چک های مذکور در سررسید پرداخت 
 نشده، می رساند: از تاریخ 96/10/23 به مدت 14 روز مهلت دارند

 به حوزه معاونت مدیریت توسعه و منابع شهرداری واقع در ساختمان 
میدان ابوذر مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف موضوع فوق الذکر 

اقدام نمایند.
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

اطالعیــه عمــومی

یک قطعه زمین 1000 متری با سند مالکیت جنب صدا 
و سیما به فروش می رسد.     09354804730

)قیمت ها به تومان(فروش خط رند 0912-091۵

خط بیرجند »خط صفر دائمی«

22,000,000              0915 -161-۴0۴0 *
23,000,000           0915 -161-۴۴۴۴ *

17,000,000       0915 -16-17-81-1 *
  091-51-61-71-81 *

خط تهران »خط صفر دائمی«

38,000,000           091-20-30-1000 *
۴,000,000             0912-257-1613 *
25,000,000        091-11-12-13-1۴ *

به دوستان خودبا ما تماس بگیرید:   093821۵9۶9۵
اطالع دهید https://t.me/cimcart_rond

سرگرم کردن مسلمانان خطرناک تر از جنگ  نظامی و بحث های اقتصادی است/ بیش از 73 میلیارد تومان پروژه عمرانی دهه فجر در بیرجند افتتاح می شود/شهرداری نیازمند حمایت جدی دستگاه قضایی/ تذکر افضلی به رئیس جمهور و سه وزیر/عکس مجتبی گرگی از نماز باران در بیرجند جهانی شد /صفحه 7

رهبر معظم انقالب:
 سعودی ها در حال

 خیانت به اسالم هستند

حجت االسالم محسن غرویان:
 سخنان روحانی به معنای پرسشگری

 از معصومین است نه نفی و رد آنان

حسین شریعتمداری :
 روحانی همه را قابل نقد می داند اما خود تاکنون 

هیچ نقدی را از سوی هیچ منتقدی بر نتافته!

سیدسلمان سامانی:
ادعای تخلف در 

انتخابات 96 کذب بود 

حجت االسالم ذوالنور:
 برجام آش دهن سوزی

 برای ما نبود
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8
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سخنگوی کمیسیون تلفیق: حذف ۳۰ میلیون از لیست یارانه شایعه است
 
تسنیم- علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور گفت: اینکه گفته می شود 30 
میلیون نفر در سال آینده از لیست دریافت یارانه حذف می شود نادرست و شایعه است. نمایندگان نیز تکلیفی برای 

دولت مبنی بر اینکه در سال آینده چند نفر باید از لیست دریافت یارانه حذف شوند نداشته است.

سرمقاله

خطر تیم داری 
نوین در عرصه 
مدیریت استان
* هرم پور

ماجراهای  انگیزترین  غم  و  اسفبارترین  از  یکی 
تحمیل شده بر خراسان جنوبی در سالهای پس از 
بر  غیربومی  های  »مدیریت«  استیالی  تولدش، 
استیالی »مدیران«  از  به عمد،  است.  بوده  استان 
بر »مدیریت«  تأکیدم  و  نگفتم  بومی سخنی  غیر 
های غیربومیست. مدیریت هایی که دارای سبک و 
سیاق خاص و البته تیم و عناصر  خاص خود هستند. 
یادم نمی رود که در همه ی این سالها یکی از مهم 
چهره  و  نخبگان  دلسوزان،  مردم،  مطالبات  ترین 
های سیاسی و اجتماعی و مذهبی استان، استفاده از 
نیروهای بومی در صحنه ی مدیریت خراسان جنوبی 
بوده است؛  نیروهایی که ریشه در فرهنگ همین 
مردم داشته باشند و البته در این استان سابقه ی هم 
خونی با دردها و همخوانی با رنج هایشان در رزومه 
های چندین ساله شان ثبت و ضبط شده باشد. به گواه 
تاریخ استان، به جز موارد معدود، موفق ترین مدیران، 
مدیران بومی استان بوده اند و بی شک، بزرگ ترین 
ظلم به این مردم، دور کردن آنها از این مطالبه ی به 
حق و از این حق واقعی و منطقی آنهاست. الجرم باید 
تأکید کنم که اگر اینچنین تصمیم هایی با شناخت 
و در عین اطالع از حساسیت های مردمی صورت 
می پذیرد، خیانت هایی نابخشودنی در حق تاریخ و 
هویت این مردم است. همه ی ما یادمان هست که در 
آخرین سفر وزیر محترم کشور به استان، یکی از مهم 
ترین محورهای مورد تأکید ایشان به استاندار محترم، 
بهره گیری و استفاده از نیروهای بومی بود و تاریخ 
هنوز آنقدر نابکار و فراموشکار نشده که این صبحت 
ها را به یاد نیاورد و یا به آن پشت پا بزند؛ و باز یادمان 
هست که یکی از پرتکرارترین کلیدواژه های مکرراً 
تکرار شده ی آن روزها، مدیران بومی و لزوم بهره 
گیری از آنها بود که گاهی توسط مردم، گاهی توسط 
دلسوزان و گاهی توسط رسانه ها مطرح  شد. این 
روزها که تب تغییرات و جابجایی ها در استان دوباره 
فراگیر شده و بعضی از مدیران را به خلسه ی نگرانی 
و برخی را به زعامت انتظار و برخی دیگر را به ساحت 
قربانی کردن اخالق و معرفت و مرام برای نگه داشتن 
پست و مقامشان کشانده است، ضرورت توجه به یکی 
از محورهای مهم توسعه استان و یکی از ضروری 
ترین مطالبات مردمی بیش از  پیش خودنمایی می 
کند. ناگفته پیداست که متأسفانه در جاده ی توسعه 
و پیشرفت خراسان جنوبی، برخی از مدیران به جای 
هل دادن خودروی معیوب توسعه به سمت جلو، در 
حال هل دادنش به عقب هستند و چنان چشم بر 
هم نهاده و لب فروبسته اند که یحتمل این خودرو و 
سرنشینانش را به دره ای عمیق و مرگبار فرو خواهند 
فرستاد. نه رسانه ها، نه مردم، و نه دلسوزان استان این 
وضعیت نامناسب و خطر آفرین، این مرگ آرام و بی 
صدا، و این حق کشی محترمانه را بر نمی تابند و لذا 
از استاندار محترمی که قطعاً »استاندار« این استانند 
نه »استان بانش« و غمخوار این مردمند نه تیم دار 
و صحنه گردان عذوبت ها وسختی هایش، انتظار به 
حق دارند که شرایط اسفبار مدیریتی استان را اصالح 
و برای این اصالح، ایثارگرانه حاضر به پرداخت هر 
هزینه ای باشند. در استانی که اینک با فجایع انسانی 
بزرگ مثل خشکسالی روبروست و در سالهای آینده 
هیچ مشخص نیست در سایه ی تداوم بی خیالی های 
دولتمردان محترم چه . . . ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل (

) ادامه سرمقاله ( بر سرش می آید، تضمینی وجود ندارد 

که تداوم سکوت معنادار مسؤولین استانی در عرصه 
ی حضور مدیران نه چندان توانمند غیربومی و در 
برابر آغاز یک فرایند تغییر و جابجایی بی هدف و 
کور، مردم، دلسوزان و آگاهان سیاسی و اجتماعی 
هم سکوت پیشه کنند و عکس العملی نشان ندهند. 
آزمون پیش رو برای مسؤولین اجرایی استان، آزمونی 
پر از درس و  البته خطیر و حساس است. بارها تأکید 
کرده ا که استان ما در این سالها ظرفیت بازی های 
کودکانه ی سیاسی و درست کردن دلمشغولی های 
پَست و فرومایه را برای مردم ندارد و صد البته و به 
طریق اولی، با شناخت مردم از پشت صحنه های 
این سیاسی بازی های ناجوانمردانه و عناصر دخیل، 
ظرفیت حضور افراد، گروهها و عناصری را که با »تیم 
داری« به دنبال باز کردن جای پای سیاسی و اقتصادی 
و کسب منافع از گرده ی این مردم محروم باشند را نیز 
به هیچ عنوان نخواهد داشت. ما به انتظار می نشینیم، 
اما فضاحت های سیاسی برای تولد مدیریت های 
ناشایسته و خطاهای راهبردی برای روی کار آمدن 
جریانهای جدید مدیریتی که استان را دستخوش بازی 
های جدید، تصمیم های جدید، رویکردهای جدید و 
سالیق جدید سیاسی  نماید تحمل نخواهیم کرد و به 
نیابت از مردم  ازدستگاههای نظارتی استان نیز انتظار 
داریم در این خصوص  با حساسیت های ویژه تر و 

با رصد و اقدام به موقع، به وظایف خود عمل کنند.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

صدور فاکتور الزامی شد

به  نامه ای  ارسال  با  فاضلی  فارس-علی 
)برگ  فاکتور  الزام صدور  از  اتحادیه های صنفی 
برای  صنفی  واحدهای  سوی  از  رسمی  خرید( 
کاالهای  جمله  از  کاالها  کالن  یا  خرد  عرضه 
وارداتی خبرداد.در این نامه آمده است این الزام بر 
اساس تصمیم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز اتخاذ شده است.

دالر 4428 تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
روز سه شنبه در بازار آزاد با ۲ هزار تومان افزایش 
نسبت به روز گذشته به یک میلیون و 49۲ هزار 
دالر  هر  نیز  پایتخت  رسید.صرافی های  تومان 
آمریکا را با ۲0 تومان رشد نسبت به روز دوشنبه 

4 هزار و 4۲8 تومان داد و ستد کردند.

سیف: از فساد موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری کردیم

پیش بینی تورم و روند اشتغال زایی در سال 97

با  مرکزی  بانک   : گفت  مرکزی  بانک  کل  رییس  بنکر- 
دارایی  با  متناسب  نقدینگی  در  کارش  منفی  تاثیر  وجود 

شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد 
با  رابطه  در  افزود:  تا مشکل سپرده گذاران حل شود. وی 
فرشتگان کسانی که زیر ۲00 میلیون تومان بودند در تاریخ 
اول شهریور 9۶، تا ۲00 میلیون تومان داده شده و متعاقب 
میلیون  دیگر ۲00  درصدی  دو  سپرده گذاران  کلیه  به  آن 
تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی هایی که قرار 
بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما موسسه افضل طوس 
و وحدت را به موسسه ملل واگذار کردیم و البرز ایرانیان را 
به بانک تجارت دادیم. سیف اضافه کرد: ما از فساد رو به 
گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم 

بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این 
انتظامی و مقامات  نیروی  از  اما کوتاهی  نداشت  موضوع 
سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب 
بودیم  شاهد  که  همانطور  شوند؛  تاسیس  موسسات  این 
حضور  اجازه  مدیر  یک  مسئولیت  احساس  با  تبریز  در 
این موسسات  اینکه  بیان  با  این موسسات داده نشد.وی 
منابع نظام بانکی را با نرخ های اغوا کننده به سوی خود 
می کشیدند، گفت: ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ 
آنها  بانکی مشکالت جدی دارد و مهمترین  چراکه نظام 
و  درآمد  تعادل  بدهی، عدم  به  نسبت  دارایی  تعادل  عدم 
هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش 

حفظ شود. سیف در ادامه با بیان اینکه ظرف دو سه ماه 
اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن 
بوده ایم، افزود: در تهران با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ساختمان های جدید در شش ماهه اول سال 9۶ نسبت 
داشتیم  افزایش  درصد   ۳۴٫۸  ،9۵ سال  ماهه  شش  به 
که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق 
۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است 
همچنین تعداد معامالت بخش مسکن در آذر 9۵ و آبان 
به  نسبت  آذر 9۶  در  و  داشته  افزایش  درصد   ۲۰٫۴  ،9۶
آبان 9۶، ۵0 درصد تعداد معامالت افزایش داشته که نشان 

می دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است.

فارس- مرکز پژوهش های مجلس با بررسی الیحه بودجه 
و چشم انداز  بودجه  ابعاد کالن  به  کشور  کل  سال 1397 
اقتصاد ایران در سال 1397 پرداخت که بر اساس آن نرخ 
رشد اقتصادی برای سال آینده را 3 درصد و نرخ تورم را 11.۵ 

درصد پیش بینی کرد.
ایران در  اقتصاد  در بخش چکیده این گزارش آمده است: 
حالی به استقبال بودجه سال 1397 می رود که متغیرهای 
اصلی اقتصاد کالن تصویر به نسبت قابل قبولی از وضعیت 
نشان می دهند. رشد اقتصادی حدود 4.1 درصد برای سال 

139۶ پیش بینی می شود، نرخ تورم حدود 10.۵ درصد برآورد 
می گردد که یا تجربه اقتصاد ایران قابل قبول تلقی می شود. 
سال ها  این  در  اخیر،  ماه های  تالطمات  رغم  به  ارز  نرخ 
وضعیت به نسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال 
بیکاران و جمعیت  139۶ می رود و اگرچه همچنان تعداد 
غیرفعالی زیاد است، اما روند اشتغال زایی بر اساس آمارهای 
موجود بهبود نشان می دهد.با این حال، در پس این ظاهر به 
نسبت آراسته وجود مشکالت حاد و مزمنی نظیر وضعیت 
بودجه  کسری  بازنشستگی،  صندوق های  بانکی،  نظام 

جوانان  بیکاری  عمومی،  بدهی های  تصاعدی  انباشت  و 
تحصیل کرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست 
و... نشان می دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه 
عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است. بودجه 
سال 1397 بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، 

به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است.
 این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند 
هزینه های  فعلی  وضعیت  تداوم  با  نیست  مشخص  و 
عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه های مذکور 

تأمین مالی شود. در کلی، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد 
ایران و ویژگی های بودجه سال 1397 انتظار می رود رشد 
اقتصادی به حدود 3 درصد و نرخ تورم به حدود 11.۵ درصد 
برآورد  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  )در صورت  برسد 
می شود ۲.8 درصد به نرخ تورم اضافه شود(. از نظر بازار ارز 
نیز مشروط به عدم وقوع شوک های ناشی از عوامل خارج از 
حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار 
است و متوسط نرخ 4300- 44۵0 برای فصل زمستان سال 

1397 برآورد می شود.

توصیه جدید مجلس به دولت؛ 
»در حذف یارانه مردم عجله نکنید«

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس، اقشاری که مشمول 
دریافت یارانه نقدی می شوند عبارتند از مددجویان کمیته امداد 4 میلیون و 800 
هزار نفر، افراد تحت پوشش بهزیستی 3 میلیون و ۶00 هزار نفر، افراد ساکن 
دهستان ها 8 میلیون نفر، بیماری های خاص یک میلیون نفر، عشایر یک 
میلیون نفر، ایثارگران یک میلیون و 7۵0 هزار نفر، بازنشستگان 4 میلیون و 
800 هزار نفر و 11 میلیون نفر از اقشار نیازمند کشور را شامل می شود.همچنین 
3700 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه ها در بخش بهداشت و درمان 
و 3300 میلیارد تومان دیگر نیز برای یارانه نان و گندم هزینه خواهد شد.البته 
مجلسی ها در جلسه ای باتیم اقتصادی دولت ، توصیه  کردند که دولتدر 

حذف افرادی که یارانه دریافت می کنند عجله و شتاب نداشته باشد.

الزامی بودن ارائه پایان نامه در مقطع ارشد

ایسنا- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر 
اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد در همه زیرنظام ها موظف به ارائه پایان نامه 
هستند، گفت: هیچ دانشگاهی خارج از آیین نامه و ضوابط نمی تواند قانون 
جدید آموزشی و پژوهشی تدوین کند. بنابراین آنچه که در آیین نامه ذکر شده 
است باید مالک عمل تمامی دانشگاه ها و زیرنظام های آموزشی قرار بگیرد. 
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آیین نامه آموزشی تاکید شده است که در موارد 
خاص نیز اگر دانشجویی نتواند و یا نخواهد پایان نامه ارائه دهند نیز چگونه 
باید عمل شود که این موارد نیز باید مالک عمل همه دانشگاه ها قرار بگیرد 
و هیچ زیرنظامی اعم از دانشگاه آزاد، مراکز غیرانتفاعی و دولتی مجاز به این 
نیستند خارج از آیین نامه قانون جدیدی وضع کنند مگر در مواردی که به 

دانشگاه تفویض اختیار شده باشد.

میانگین حقوق بازنشستگان کشوری

ایسنا- معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن بیان 
اینکه متوسط پرداختی ما به بازنشستگان یک میلیون و 7۵0 هزار 
تومان است گفت: سرانه بیمه تکمیلی در سال قبل ۲4 هزار تومان 
بود که امسال به ۲۶۵00 تومان رسید در حالی که باید بیش از این نرخ 
سرانه اختصاص می یافت.ترابی با بیان اینکه ۵۶4 پرسنل در سراسر 
کشور عهده دار خدمت به یک میلیون و 37۵ هزار بازنشسته هستند 
اظهار کرد: از یک میلیون و ۵0 هزار شاغل اخذ کسورات داریم.وی 
افزود: متوسط پرداختی ما به بازنشستگان یک میلیون و 7۵0 هزار 
تومان است. در سال 9۶ مجموع پرداختی ما 33هزار و 300 میلیارد 
تومان بود.1۲00 میلیارد تومان وام قرض الحسنه اعطا کردیم و 1000 

میلیارد تومان صرف بیمه تکمیلی شده است.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001003091- 1396/09/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین 
بهدانی پور فرزند رضا به شماره شناسنامه 1 و شماره ملی 0652494595 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
1928 مترمربع قسمتی از پالک 2 فرعی از 578- اصلی واقع در بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای محمد حاجی رضائی و معصومه 
 حاجی رضائی و علی اکبر شهریارکی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/1۰/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳96/1۰/27        
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند
 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک 94 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دهلکوه مورد تقاضای آقای علی عبادی در روز چهارشنبه  1396/11/18  ساعت 10 صبح  در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های 

فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 

دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1۳96/1۰/27      علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001003092 هیئت اول /  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین بهدانی پور فرزند 
رضا به شماره شناسنامه 1 و شماره ملی 0652494595 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 11700 متر مربع 
قسمتی از پالک 6 فرعی از 578- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای غالم کالته صالحی و رقیه کالته صالحی  و حاجیه نساء و 
معصومه بهدانی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/1۰/11   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳96/1۰/27     علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف محلی رزمندگان و آزادگان بسیج مستضعفان شهرستان بیرجند

شماره ثبت: 312      شناسه ملی: 10360013028     تاریخ انتشار: 1396/10/27
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف  محلی رزمندگان و آزادگان بسیج مستضعفان شهرستان 
بیرجند ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1396/11/10 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران 
نبش خیابان فردوسی - طبقه فوقانی شرکت 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 وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 

یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- اصالح ماده یک اساسنامه - تغییر نام شرکت

هیئت مدیره شرکت

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  952412 اجرایی آقای محمد حسین مرقصی درمیان محکوم به پرداخت مبلغ 12/726/356 

ریال در حق آقای محمود نخعی پور و مبلغ 5/000/000 ریال  حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه مقداری 
دستکش مربوط به ابزار آالت و یراق معرفی و توقیف و به مبلغ 9/620/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه 
تاریخ 1396/11/21 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به 

عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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فعالیت ۱۳۰۰ نیرو درشهرداری بیرجند
گروه خبر- شهردار بیرجند از فعالیت هزار و ۳۰۰ نیرو در شهرداری بیرجند و سازمان های وابسته به آن خبر داد. محمد علی جاوید ظهر سه شنبه در نشست 
صمیمی شورای امر به معروف خراسان جنوبی با اشاره به مشکالت موجود در شهر بیان کرد: مشکالت زیادی بر دوش مردم سنگینی می کند که باید رفع شود. 
نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: هیچ چیزی مانند ایمان و تقوا نمی تواند وحدت واقعی مردم را رقم بزند.

آوا می خواهم از معاون عمران فرمانداری تشکر 
کنم که این گونه بدون تعارف گفتند آقایان مدیر 
پای  جلوی  اندازی  دنبال سنگ  فقط  جا  این  در 
سرمایه گذار و آن تسهیالت بگیر بی راه و چاره 
 هستند، این جا واقعا فراتر از قانون عمل می شود
و به جای کمک به ایجاد اشتغال توسط افرادی 
که داوطلبانه حاضر به این کار هستند، فقط اسباب 
زحمت فرآهم می کنند. خطاب من به بانک ها هم 
هست، منی که قصد دارم تسهیالت بگیرم یعنی 
از هیچ جایی کمکی دریافت نکردم به سراغ شما 
آمده ام شرایط را کمی آسانتر فرمایید، خیلی ها با 
و  ایجاد کنند  توانستند شغل  بانک ها  تسهیالت 
تصور بفرمایید اگر همین شرایط آسان تر شود چه 

میزان اشتغالی فرآهم می شود.
ارسالی به تلگرام آوا
هستید  کجا  کنندگان  تحصن  استان،  نمایندگان 
استاندار هر روز یک نیروی بومی و دلسوز را برکنار 
 می کند و دوستانی رااز مشهد می آورد. اگر نمی توانید
کنید  عوض  را  استان  اسم  الاقل  بکنید  کاری 

خراسان جنوبی ضمیمه خراسان رضوی!
915...25۰

نه  است  نخبگان  استان  اینجا  استاندار  آقای 
را  دوستانتان  از  هرکس  که  شما  خلوت  حیاط 
... شما نصب می کنید  که در خراسان رضوی 
است  درست  دارد  حدی  استان  مردم  صبر 

بیدارند! ولی مردم  استان خوابند  نمایندگان 
915...7۳2
این قدر میگویید اغتشاش برخواسته به حق مردم، 
چه کارکردید که مردم آرام باشند؟ من کاسب هر 
روز با طلبکارا درگیرم حداقل کلیه فروشی را آسان 
کنید که حتما در زندان ستاد دیه به دادمان نرسد، 

خواهش میکنم چاپ کن
9۰۳...۰66
شهر پویا و تمیز مثل بیرجند با حضور زباله گردها 
گناهی  است.ما چه  داده  به شهر  نازیبایی  چهره 
 کردیم که زباله های ما مقدمه انتشار میکروب ها

و آلودگی ها توسط زباله گردها شده است.
915...۰54
روز  هر  بیرجندی  کارگر  زیادی  سالم.تعداد  با 
یک  بعد  نمیاد  گیرشون  کار  بهشتی  خیابان  در 
را گاز  بلوار شعبانیه  شرکت گاز رسانی که االن 
کارگران  از  زمین  کندن  برای  کنند  می  رسانی 

ترک آذری استفاده می کنند.
915...198
نمی فهمم تک برگی کردن پروانه ساختمانی و 
واگذاری آن به بخش خصوصی چه دردی رو  از 
مردم  دوا می کند؟ بجز تحمیل هزینه اضافی؟! 

لطفا هزینه ها رو پایین بیارید.
915...۰58
احتماال در گفته هایشان درخصوص  اقای عدل 
افزایش نرخ پروانه ساختمانی اطالعاتشان به روز 
نیست و گرنه هر کسی که پایش را در شهرداری 
گذاشته از افزایش بی رویه نرخها گله مند است!
915...۳57
شهرداری لطفا شفاف سازی کند چطوری پروانه 
ساختمانی متری 2۰ هزارتومان افزایش داشته در 
صورتیکه شواهد بیانگر افزایش چند برابر است! 
ارباب  دست  که  نجومی  های  فیش  این  پس 

رجوع می دهید چیست؟
915...918
فرمودن  شهرداری  مسئوالن  جان.  آوا  سالم 
افزایش نرخ پروانه ساخت در هر متری 2۰ هزار 
تومانه!! از فرموالی حساب و کتاب شهرداری خود 
پرسنل شهرداری سر درنمیارن چه برسد به مردم. 
فقط من این را میدانم که پارسال )دهه فجر(جهت 
ساخت طبقه باالی خونم به شهرداری رفتم به من 
فیش دادن با تخفیف 5 میلیون تومان که پرداخت 
نکردم؛ امسال رفتم گفتن 1۳ میلیون تومان!!! ما 

هم از خیرش گذشتیم...
915...۳1۳
 از مهندس عدل خواهش میکنم اجازه بدهند جهت
 پرداخت هزینه های شهرداری خدمت ایشان برسیم
تمام  نه  اگر  کنند  می  حساب  ارزان  واقعا  چون 
که  معتقدند  این  به  مردم  و  شهرداری  پرسنل 

افزایش نرخ شهرداری ۳ تا 4 برابر بوده!!
915...۳57
کارخانه آسفالت ... درجوار روستاست برای سالمت 
مردم بال مانع ولی بافاصله 1۰۰۰ متر برای سرمایه 
ممنون  است!  ممنوع  شترمرغ  پرورش  گذاری 

ازهمکاری با طرح های اقتصاد مقاومتی!
915...۰11
ضمن تشکر از شهرداری ؛ انتهای خیابان غفاری 
ظفر  و    4 رازی  زکریای  خیابان  حدفاصل    16
است  باقیمانده  خاکی  کماکان  متر  بیست  بطول 
که باعث بروز مشکالت زیادی شده است . لطفا 
شهردار محترم  دستور اجرا موارد جزئی را بدهند. 

االن مشغول اسفالت خیابانهای روبرو هستند.  
915...۰47
از وقتی اشتراک اینترنت را از شرکت پیام آوران 
به مخابرات انتقال دادند کیفیتش افتضاح شده صد 
هم  دوچرخه  حد  در  این  گازی  موتور  به  رحمت 
دقیقه وصل  از یک  کمتر  دقیقه  پنج  هر  نیست! 
میشود دوباره نفس فراموش میکند هر صفحه را 

بیش از ده بار باید تازه سازی کرد تا بیاید!
915...54۰
نمایندگان معترض  جای آن تحصن گنندگان و 
رفته  یادتان  خالیست،  حسابی  قبلی  استاندار  به 
آقای  کردن  برکنار  برای  که  دلیلی  ترین  اصلی 
پرویزی آوردید مشورت نکردن در انتخاب نیروها 
بود؟ االن چرا در مقابل عزل و نصب های این 

استاندار سکوت کرده اید؟
ارسالی به تلگرام آوا

دفترچه سالمت؛نیاز قهرمانان استان 
دبیر هیئت پزشکی ورزشی خراسان جنوبی مطرح کرد:

حسینی، اصغری- مهمان این بار صبحانه ورزشی 
بودند،  استان  ورزشی  پزشکی  هیئت  نمایندگان   ، آوا 
تمامی  حد  در  وسیعی  بسیار  فعالیت  گستره  که  هیئتی 
هیئت های ورزشی استان دارد. قاسمی دبیر این هیئت 
با بیان این که در خراسان جنوبی فعالیت هیئت پزشکی 
ورزشی، از سال 8۳ با ۳ هزار ورزشکار شروع شد، ادامه 
می دهد: ساالنه رشد خوبی را در این استان شاهد بودیم. 
در سال 84 و 85 تقریبا 8 هزار ورزشکار ، در سال 86،  
16 هزار و سال 88 ، 21 هزار و تا سال 91 با توجه به 
ورزشکار  هزار   27 به  جنوبی  خراسان  به  طبس  الحاق 

سازمان یافته رسیدیم. 

کاهش بیمه شدگان به علت وضع اقتصادی
یا کمرنگ شدن فعالیت های ورزشی

وی اما از کاهش این تعداد از سال 91 به بعد خبر داد 
و گفت : علت شاید وضع اقتصادی و یا کمرنگ شدن 
فعالیت های ورزشی بود، از طرفی هزینه ایاب و ذهاب 
بسیار  ها  استان  سایر  نسبت  به  استان  این  ورزشکاران 
باالتر است. برای مثال اگر در مشهد 1۰۰ هزار تومان 
هزینه اعزام باشد در این جا 2۰۰ هزار تومان است. دبیر 
هیئت با اشاره به این که هزینه های جانبی نیز با این 
شرایط باال می رود اضافه می کند: با این حال تالش 
اسرع  در  ورزشکاران  ورزشی  درمانی  های  هزینه  شد، 
وقت پرداخت شود. بر همین اساس و دغدغه هایی که 
بود، پس از ساماندهی و ارائه خدمات در کمیته خدمات 
استان  در  درمانی  مرکز  اندازی  راه  سمت  به  درمانی، 

رفتیم و توانستیم به حوزه توانبخشی ورود پیدا کنیم.

راه اندازی دومین کلینیک تخصصی
پزشکی ورزشی در کشور در این استان

قاسمی به راه اندازی دومین کلینیک تخصصی پزشکی 
ورزشی در کشور در این استان و به نام هیئت پزشکی 
اشاره   91 سال  در  بهداشت  وزارت  مجوز  با  و  ورزشی 
می کند و افزود: این در حالی بود که استان هایی مانند 
هنوز  فارس  و  رضوی  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان 
نداشتند.  ورزشی  پزشکی  هیئت  نام  به  مرکزی  چنین 
فدراسیون نیز همیشه از این مرکز به عنوان الگویی برای 

سایر استان ها یاد می کند.

روزانه 40 نفر مراجعه کننده داریم

شروع  مرکز  این  در  که  فیزیوتراپی  کار  وی  گفته  به 
االن  ولی  کردند  می  مراجعه  نفر   1۰ روزانه  اوایل  شد، 
به 4۰ نفر در روز رسیده است که از خدمات درمانی و با 
تعرفه دولتی استفاده می کنند.  در این مرکز بیش از یک 
میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است و 
با امکانات به روز و قرار داد با همه بیمه ها و بانک ها، به 
هم استانی ها خدمات ارائه می دهد.  دبیر هیئت با اشاره 
به این که در فدراسیون های دیگر امکانات پزشکی در 
4 کابین شاید ارائه شود افزود در کمیته پزشکی ورزشی 
خراسان جنوبی، در 11 کابین و امکاناتی مانند لیزر پرتوان 

و متناسب با علم روز و مورد نیاز ورزش وجود دارد. 

برگزاری دومین دوره آموزشی ماساژ
به میزبانی خراسان جنوبی

بیان  نیز  هیئت  این  آموزش  خدمات  درباره  قاسمی 
کرد: طی تفاهم نامه ای با آموزش هالل احمر به هیئت 
کمک  آموزش  ارائه  برای  آمادگی  اعالم  ورزشی  های 
دوره های  در  و  رایگان  آموزش  این  کردیم.  اولیه  های 
افرادی  همان  بودیم  معتقد  و  شد  می  انجام  ساعته   22
در  یار  پزشک  عنوان  به  توانند  می  ببینند،  آموزش  که 
مسابقات کمک کنند. دومین دوره آموزشی ماساژ را نیز 
به میزبانی خراسان جنوبی از 2۳ دی شروع کرده و اساتید 

از فدراسیون پزشکی و خود استان می باشند. 

از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 90  میلیون 
پرداخت شده است

ساعت   72۰ و  هزار   ،  95 سال  که  این  بیان  با  وی 
 2۳۰ و  هزار  و  برادران  برای  مسابقات  درمانی  پوشش 
ساعت برای خواهران انجام شد، ادامه داد: از ابتدای سال 
تا کنون نزدیک به 175 ورزشکار که اسناد مالی خود را به 
هیئت تحویل دادند وجه خود را که سرجمع بالغ بر 9۰۰ 

میلیون ریال می باشد، دریافت کرده اند.

ویزیت تنها 5 نفر در روز

دبیر هیئت یکی از مزیت های این مرکز را وجود 24 
ورزشی  کارهای  با  مرتبط  تخصص  فوق  و  متخصص 
سایت  طریق  از  توانند  می  ورزشکاران  گفت:  و  دانست 
بسیار  خدمات  از  و  کنند  گیری  نوبت  ورزشی،  پزشکی 
این که عمل  استفاده کنند، مگر  رایگان  خوب و عمدتا 

سخت باشد و مجبور باشیم به بخش خصوصی معرفی 
کنیم. یکی دیگر از مزیت های این پزشکان نیز این است 

که در روز فقط 5 نفر را ویزیت می کنند.

هزینه بیمه برای افراد عادی
15 هزار تومان است

قاسمی در ادامه هزینه بیمه را 15 هزار تومان اعالم می 
کند و ادامه می دهد: مبلغ برای هیئت ناشنوایان و نابینایان 
و  تومان، عشایر  هزار  آموزی 8  دانش   ، تومان  هزار   1۰
می  تومان  هزار  ها 1۰  زندان  تومان،  هزار  روستایی 1۰ 
باشد. وی درباره نحوه پرداخت هزینه های درمان توضیح 
می دهد: اگر ورزشکار امروز به این فکر افتاد که خود را 
“کای  یک  او  به  باشد  ورزشی  مسابقات  در  و  کند  بیمه 
درمانی” می دهند، اگر بعد از 4 روز دچار آسیب دیدگی 
بیمه کرد “2 کا” و اگر از دوماه گذشته باشد، 5 کای درمانی 
میگیرد. به گفته وی هر کای درمانی طبق قانون وزارت 

بهداشت،  11 هزار و ۳۰۰ تومان می باشد. یعنی اگر یک 
یا دو کا داشته باشد موظفیم این مبلغ را پرداخت کنیم، اگر 
دوماه گذشته باشد بابت هزینه ویزیت 55 هزار تومان به 
فرد تعلق می گیرد. اگر ورزشکاری ۳ سال متوالی دارای 
کارت بیمه است 6 کای درمانی داشته و سقف پرداخت 
65 میلیون ریال است ، برای این ورزشکار زیر دو ماه ۳5 
میلیون ریال می باشد، بابت هزینه پالتین و غیره هم تا 17 

میلیون ریال پرداخت می کنیم.

راه اندازی ثبت نام برای کارت بیمه
به صورت اینترنتی

دبیر هیئت با اعالم این خبر که از ابتدای امسال کار  به 
صورت اینترنتی شده است، عنوان می کند: قبال ورزشکار 
ساعت 11 شب یادش می آمد که قرار است به مسابقات 
اعزام شود و باید بیمه شود، ولی االن اینترنتی و هر زمان 
می  ورزشی،  و  پزشکی  فدراسیون  سایت  به  مراجعه  با 
تواند خود را بیمه کند. وی به ورزشکاران توصیه می کند 
ورزشی  فدراسیون  به  شدند  دیدگی  اسیب  دچار  اگر  که 
رایگان  بر  عالوه  جا  ان  که  زیرا  کنند  مراجعه  پزشکی 
بودن خدمات، هدف بازگردندان ورزشکاران به خصوص 

اعضای تیم ملی به میادین ورزشی است.

40 جلسه خدمات فیزیوتراپی رایگان 

مرکز  فیزیوتراپی  خدمات  از  جلسه   4۰ وی  گفته  به 
حرمت  برای  صرفا  تومان  هزار   5 و  بوده  رایگان  عمدتا 
اگر  نیز  ورزشی  پیشکسوتان  برای  شود.  می  گرفته  ها 
این  غیر  در  است،  رایگان  باشند  داشته  بیمه  کارت 
از  4۰  توانند  انجمن پیشکسوتان، می  با معرفی  صورت 
استفاده  ویژه  تخفیفات  با  و  رایگان  توانبخشی  جلسه 
حد  در  ورزشکاران  که  این  بر  تاکید  با  کنند.قاسمی 
ادامه  دارند،  سالمت  دفترچه  به  نیاز  استان   قهرمانی 

می دهد: قصد داریم این موضوع را نیز عملیاتی کنیم. 

در کشور ما عدالت درمانی وجود ندارد

که  این  بر  اعتقاد  با  ورزشی،  پزشکی  هیئت  دبیر 
ندارد  وجود  درمانی  عدالت  ما  کشور  در  متاسفانه 
از  توانبخشی در خیلی  این مرکز  مانند   اضافه می کند: 
 استان های دیگر راه اندازی نشده است. بیمارستان ها 
با  رحیمی  شهید  بیمارستان  هستند،  گونه  همین  هم 
خدمات رایگان برای بیمه شده هایش فعالیت می کنند 
این خدمات  تمامی  از  آیا  است  قائن  در  ولی کسی که 
بهترین  ورزشکار  تهران  در  است؟  مند  بهره  رایگان 
می  را  ویزیت  مبلغ  همان  و  دارد  را  پزشک  و  خدمات 

دهد که ما در این جا می دهیم. 

22 هزار ورزشکار بیمه شده در استان

هزار  استان 22  در  اکنون  که  این  به  اشاره  با  قاسمی 
از  یکی  کند:  می  اضافه  داریم،  یافته  سازمان  ورزشکار 

شهرستان های خیلی خوب، طبس است که تعداد خانم 
و آقای بیمه شده در آن جا برابر می باشد. از ابتدای سال 
نیز تقریبا 1۰۰ ورزشکار مصدوم فقط در بیرجند بوده است.

ورزشکاران از حق خود آگاه نیستند

و  ورزشی  پزشکی  هیئت  خوب  بسیار  تعامل  از  وی 
رسانه ها سخن می گوید: هر دوماهه سعی می شود برای 
فعالیت ها و ابالغیه هایمان به ورزشکاران اطالع رسانی 
کنیم. یکی از مهم ترین موارد مدنظر هم ورود از طریق 
رسانه هاست و وقتی این اتفاق بیفتد ورزشکاران نیز به 
اطالعات به روز دست پیدا می کنند و می توانند از حق 
این است که  ما  از مشکالت  خودشان دفاع کنند. یکی 

ورزشکار از حق خود آگاه نیست.

به یاد همه چیز هستند جز سالمت 
ورزشکاران

با هیئت ها ورزشی دیگر  تعامل خوب  از  دبیر هیئت 
خبر داد و گفت: خوشبختانه از ابتدا کار ما رابطه ای و 
دوستانه انجام می شد. هر چند که اغلب یاد همه چیز 
امروز  اگر  ولی  ورزشکاران،  سالمت  بحث  جز  هستند 
پزشکی  کادر  و  کند  مراجعه   9۰ دقیقه  هیئتی  رئیس 
بخواهد با این که قانون می گوید 48 ساعت قبل طی 
با  ما  کنند،  اعالم  باید  را  خود  پزشکی  نیازهای  فرمی 

آنان همکاری می کنیم.

ابتدا از مرکز بازدید کنید
بعد نقد داشته باشید

قاسمی عنوان کرد: هیئت ها معموال نقد دارند و حق هم 
 دارند، ولی تقاضا دارم ابتدا بیایند از اقدامات و فعالیت ها

بازدیدی  خدمات  ارائه  جهت  مادر  هیئت  های  برنامه  و 
کنند، بعد نقد داشته باشند.  وی در پاسخ به این پرسش 

کند:  می  عنوان  اند،  رفته  هم  خیران  سمت  به  آیا  که 
واقعیت این است که هنوز به این سمت نرفتیم  زیرا که 
خیران استان به قدری شناخته شده هستند که ارگان ها 

روی آن ها دست گذاشته اند. 

500 هزار تومان کرایه آمبوالنس
برای یک و نیم ساعت!

یکی از اصلی ترین مشکالت اساسی نبود بنگاه های 
در  بتوانند  که  است  خیرانی  یا  و  ها  شرکت  اقتصادی، 
اسپانسری مسابقات حضور پیدا کنند، برای یک مسابقه 
ورزشی نیاز به مربی ، داور ، کادر پزشکی و آمبوالنس 
داریم ولی االن در تامین آمبوالنس خیلی مشکل داریم. 
و  است  نیاز  تومان  5۰۰ هزار  نیم ساعت،  و  برای یک 
دبیر   . نیست  ای  هزینه  چنین  پرداخت  به  قادر  هیئت 
ورود  آمبوالنس  برای  ما  خود  کند:  می  اضافه  هیئت 
پیدا کردیم ، هیئت در مزایده دو آمبوالنس شرکت کرد 

ولی آن زمان راهنمایی و رانندگی با ما همکاری نکرد  
برای  از دست رفت.  تومان  تا 7۰۰ هزار  تقریبا 6۰۰  و 
چه  هر  ولی  دارد  وجود  آمادگی  آمبوالنس  اندازی  راه 
که درآمد کسب می کنیم به شهرستان ها می دهیم و 
مقدار ناچیزی باقی می ماند. قاسمی با اشاره به این که 
ورزشکار معترض 1۰۰ درصد وجود دارد و نقاط ضعفی 
که  ورزشکاری  به  ما  دهد:  می  ادامه  داریم،  هیئت  در 
هزینه عملش 14 میلیون تومان شده است فقط تا سقف 

6 میلیون و 5۰۰ هزار تومان می توانیم بدهیم. 

طرح تحول سالمت دردسر شد

و  رضا)ع(  امام  بیمارستان  با  هیئت  قبال  گفته وی  به 
تحول سالمت  ولی طرح  داشت  قرارداد  ولی عصر)عج( 
نتیجه  در  کردند،  نمی  همکاری  ها  بیمه  و  شد  دردسر 
مجبور شدیم قرار داد با بیمارستان ها را حذف کنیم ولی 
با  حاضریم  شود  انجام  درست  خدمات  چرخه  اگر  االن 

تمام بیمارستان های استان قرارداد ببندیم.

نزدیک به 250 میلیون تومان
به فدراسیون بدهی داریم

به  را  اندکی  اداره کل رقم خیلی  این که  بیان  با  وی 
حساب ما واریز می کند و فدراسیون نیز فقط سهم بیمه 
را پرداخت می کند ، یادآور می شود: از محل ملکی که 
برای مجموعه خریداری کردیم، نزدیک به 25۰ میلیون 
تومان  میلیون   1۰۰ داریم.  بدهی  فدراسیون  به  تومان 
سرمایه خود ما بود، 1۰۰ میلیون تومان بالعوض به ما 
داده شد و 2۰۰ میلیون تومان هم وام دادند. 15 درصد 
سهم شهرستان ها هم تا آخر مهرماه محاسبه و پرداخت 
کردیم. دبیر هیئت عنوان می کند: یکی از آرزوهای من 
این است که برای ورزش استان، درمانگاه احداث شود. و 
این نیز نیاز به نگاه ویژه همه هیئت ها دارد. ملک ما هم 
متعلق به همه هیئت ها است و االن برندی برای ورزش 

استان شده است. کافیست هیئت ها به ما اعتماد کنند.

کاردرمانی اطفال از برنامه های هیئت

قاسمی همچنین با اشاره به این که کار درمانی اطفال از 
دیگر برنامه های ما است، ادامه داد: بانک امانات تجهیزات 
پزشکی را هم ایجاد کردیم که نه فقط هیئت ها که خانواده 
هایی هم که دچار آسیب دیدگی می شوند می توانند از 

تجهیزان ما به طور یک ماهه رایگان استفاده کنند.

فقط 457 نفر بیمه شده دانش آموزی

وی از آمار پایین بیمه شدگان دانش آموزی خبر می 
دهد و می گوید: در تمام استان فقط 547 نفر بیمه شده 
اند، با آموزش و پرورش رایزنی کردیم که آمادگی بیمه 
کردن دانش آموزان و ارائه خدمات رایگان وجود دارد ولی 
خبری نشد، اهمیت هم نداند االن باز هم اعالم آمادگی 

می کنیم برای دانش آموزان با کارت بیمه خدمات رایگان 
تخفیف  درصد   5۰ با  با  پرورش  و  آموزش  معرفی  با  و 
خدمات می دهیم.وی در پایان تقاضا کرد: مسئوالن پای 
درد و دل پیشکسوتان چهره های ورزشی بنشینند، هر چه 

که امروز داریم از زحمات آنان است.

بیمه شده بیشتر، درآمد باالتر

بدو  از  این که  بیان  با  نیز  دار هیئت  نیا، خزانه  بابائی 
تاسیس استان و هیئت پزشکی ورزشی فعالیت می کنم، 
بیان کرد: هرچه تعداد بیمه شده های ورزشی باالتر باشد 
در آمد هیئت هم باالتر می رود، به نظر بنده در بیرجند به 
حد استاندارد بیمه شده رسیده ایم ، اما داخل شهرستان 
کمتر  علت  شاید  نیافتیم،  این حد دست  به  استان  های 
بودن تعداد ورزشکاران باشد، ولی در نتیجه در آمد این 

هیئت نسبت به باقی استان ها کمتر است.

بین سالهای بیمه انفصال نداشته باشید

وی درباره دوره هزینه ها درمان عنوان می کند: از 
طریق کمیته خدمات درمانی اسناد هزینه های درمانی 
می  گیری  تعرفه  و  بررسی  دیده  آسیب  ورزشکاران 
این  انجام می دهیم.  را  پرداخت  آن  اساس  بر  و  شود 
تعرفه گیری بستگی به میزان مدت بیمه ورزشکار هم 
دارد، هر چه مدت زمان بیمه بیشتر باشد و یا بین سال 
گیری  تعرفه  قطعا  باشد،  نداشته  انفصال  بیمه  های 
فیزیوتراپیست  ممتاز  خانم  است.  بیشتر  سهمیه  و 
درمان  روند  به  اشاره  با  نیز  هیئت  درمانی  مجموعه 
آسیب  که  ورزشکاری  دهد:  می  توضیح  ورزشکاران 
می بیند و مورد تایید قرار می گیرد، در اختیار ما قرار 
گرفته و تحت درمان قرار می گیرد، در مجموعه فقط 
فیزیوتراپیست است و اگر نیاز به ارتوپد و ... باشد آنان 

را به خارج از مجموعه معرفی می کنیم.
)Ava.news13@gmail.com(
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خواندنی

چگونه کفش های زمستانه 
را تمیز و نو نگه داریم

بدونیم- معموال کفش ها در فصل زمستان بیشتر 
آسیب می بینند چون در معرض برف و باران قرار 
می گیرند. کفش های چرمی، پشمی و جیر نیاز به 
مراقبت بیشتری نیاز دارند و باید از برف و باران و 
نمک و گرد وخاک حفظ شوند. پس قبل از این که 
کفش هایتان دورانداختنی شوند این روش های موثر 
که قبال هم با موفقیت تست شده اند را برای تمیز 

نگهدانشان امتحان کنید.
پوشیدن  چرم:  های  کفش  کردن  تمیز 
کفش های گران قیمت چرم در روزهای بارانی و 
تمیز  اگر روش های  اما  برفی جرئت می خواهد. 
کردن آنها را بلد باشید با خیال راحت تر آن ها را 
می پوشید. تمیز کردن نمک و خاک: یک بطری 
آب پاش را نصف نصف از آب و سرکه و چند قطره 
روغن درخت چای پر کنید. مستقیم به کفش بزنید، 
با دستمال تمیز پاک و خشک کنید. تمیز کردن 
بوت های مرطوب: اگر کفش ها خیس شده باشند 
موقع  تا  بمالید  کفش  روی  زیتون  روغن  مقداری 

خشک شدن حالت نرم خودش را از دست ندهد.
تمیز کردن و برق انداختن: سرکه سفید و روغن 
هم  با  را  چای  درخت  روغن  قطره  چند  و  بزرک 
ترکیب کنید. بعد از ۱۵ دقیقه به شکل دایره ای 
در  پاک شوند.  مواد کامال  اضافی  تا  بدهید  ماساژ 
صورت لزوم دوباره این کار را تکرار کنید. تا زمانی 

که کفش دیگر روغن را به خودش جذب نکند.
تمیز کردن کفش های جیر: کثیف شدن و 
خیس شدن کفش های جیر برای ما یک فاجعه 
است. برای تمیز کردن آنها از روش های زیر استفاده 
کنید و حتما بُرسی که استفاده می کنید باید کامال 

نرم باشد تا به کفش ها هیچ آسیبی نرسد.
تمیز کردن نمک و خاک: با یه برس نرم تا جایی 
که می توانید خاک هارا پاک کنید و بعد مایعی که 
از ترکیب ۵۰/۵۰ سرکه سفید و آب درست شده 
استفاده کنید. کمی از مایع را روی برس بریزید و 

به کفش بمالید تا گردوخاک ها کامال از بین بروند.
تمیز کردن بوت های مرطوب: یک عدد حوله 
تمیز بردارید و به حالت ضربه روی کفش بزنید تا 
رطوبت کشیده شود. بوت ها بعد از خشک شدن 
کفش  روی  بُرس  با  پس  شوند  می  سفت  کمی 

بکشید تا از حالت سفتی دربیاد.
ها  کفش  مدل  این  چکمه های الستیکی: 
معموال در فصل بهار و پاییز هم استفاده می شوند. 

پس باید کمی در مراقبت کردن از آنها دقت کنید.
تمیز کردن نمک و خاک: این مدل کفش ها دیر 
آسیب میبینند و راحت تمیز می شوند. با آب و صابون 
هم راحت می شود این کفش ها را تمیز کرد اما 
محلول آب و سرکه سفید بهتر عمل می کند. کمی 
محلول روی کفش بریزید و با دستمال خشک کنید.

جلوگیری از خط افتادن روی بوت ها: بوت ها را 
زیر آفتاب یا کنار سیستم گرمایشی قرار ندهید.

از بین بردن سائیدگی: سائیدگی ها به راحتی با آب 
و صابون از بین نمی روند. اما مشکل با پاک کن به 
راحتی حل می شود. روی سائیدگی ها با پاک کن 

بمالید و با دستمال تمیز کنید.

جذاب ترین ها

۵۰ دقیقه کار کنید و یک وعده
 غذای رایگان بخورید

از  شوکودو«  »میرای  رستوران  ها-  برترین 
اجازه  مشتریان  به   2۰۱۵ سال  در  آن  افتتاح 
تا یک وعده  آن کار کنند  دقیقه در  می دهد ۵۰ 
دریافت  کوچک  رستوران  این  از  گرم  غذای 
کند که در واقع فقط ۱2 صندلی دور یک کانتر 
رستوران  صاحب  »کوبایاشی«،  دارد.  کوچک 
سیستم  این  بوده،  افزار  نرم  مهندس  قبال  که 
باز منبع  رستوران  مفهوم  از  بخشی  عنوان  به   را 

 )open source( خود می بیند که مشارکت مشتریان 
ایده در حال  به کسب و کار کمک می کند. این 
به  آشپزی  آموزش  سایت  وب  یک  روی  بر  کار 
تصمیم  همکارانش  تشویق  با  او  رسید.  او  ذهن 
گرفت کار مهندسی نرم افزار را ترک کند و یک 
از گذشت دو سال،  بعد  اکنون  باز کند.  رستوران 
این رستوران هیچ کارمند دایمی ندارد و بیش از 
۵۰۰ نفر در یک شیفت کاری او کمک می کند و 
به ازای کارشان یک وعده غذا دریافت می کنند. 
شیفت ناهار شامل ثبت سفارش، تمیز کردن میز ها 
و ... است در حالی که شیفت شب بیشتر شامل 
نظافت است. از دانشجویانی که به دنبال پس انداز 
پولشان هستند تا معلمان بازنشسته که در دهه ۵۰ 
زندگی خود امیدوارند وارد صنعت موادغذایی شوند، 
همیشه یک فرد جدید در آشپزخانه او وجود دارد و 

این برای کوبایاشی لذتبخش است. 

جایخالیواسطه
خیردرازدواجرخ
نماییمیکند

*ایزدنی

نیز  آن  آمار  که  اجتماعی  های  آسیب  از  یکی 
و  است موضوع طالق  افزایش  در حال  به شدت 
فروپاشی بنیان خانواده هاست. به منظور تحلیل و 
چرایی این آسیب، باید ابتدای مسیر و نحوه تشکیل 
خانواده هم مورد واکاوی قرار گیرد. شکل ازدواج و 
آداب و سنت های مرتبط با آن در دوام و استمرار 
زندگی نقش به سزایی دارد. امروزه نوع ازدواج را 
به دو شکل سنتی و مدرن و امروزی تقسیم می 
که  است  ازدواجی  نوع  همان  سنتی  ازدواج  کنند. 
بوده است و  بیشتر در زمان های گذشته مرسوم 
پدران و مادران ما اغلب با این نوع ازدواج، زندگی 
خود را شروع کرده اند و به جرات می توان گفت 
عمر باالی زندگی مشترک آن ها، می تواند مهر 
با  امروزه  اما  باشد.  ازدواج  شکل  این  بر  تاییدی 
عرصه  در  زنان  گسترده  حضور  و  علم  پیشرفت 
های مختلف اجتماعی و حوزه های شغلی، مراحل 
ازدواج سنتی که همان خواستگاری رسمی و آگاهی 
و اشراف کامل خانواده است، در حال منسوخ شدن 
است و بخش عمده ازدواج ها به شکل مدرنیته و با 
مدیریت خود جوانان انجام می گیرد. در واقع منظور 
از ازدواج مدرن، ازدواجی است که دخالت خانواده 
در آن به حداقل رسیده و دختر و پسر مستقیما باب 
آشنایی را گشوده و با یکدیگر مراوده دارند. متاسفانه 
و  دینی  اصول  با  مطابق  چندان  ازدواج،  نوع  این 
سبک زندگی خانواده های ایرانی نیست چرا که به 
شدت تحت نفوذ فرهنگ بیگانه قرار گرفته است. 
فرهنگی که هر بار نوعی از ازدواج را تبلیغ می کند 
و در غالب ازدواج مدرن به فرهنگ جوامع دیگر، 
تزریق و در واقع تحمیل می کند. چندی است که 
فضای مجازی هم، همانند یک اهرم تسهیل، این 
مسیر را برای نفوذ و تهاجم فرهنگی جوامع بیگانه 
هموارتر کرده است. است تا به درک درستی از این 
موضوع برسند. اختالط طوالنی مدت دختر و پسر 
برای ازدواج، بدون نظارت و مشورت خانواده ها، تک 
روی، و تابع محض احساسات شدن از مشخصات 
ازدواج های  امروزی است که معموال خوش فرجام 
نیست و به جدایی ختم می شود. »احساسات« سنگ 
بنای اینگونه ازدواج ها است که متکی بر معیارهای 
کمی و شناخت سطحی و ظاهری است. مسلم است 
که شکل سنتی ازدواج، مطابقت بیشتری با فرهنگ 
عرفی و موازین شرعی ما دارد.البته اکثر جوانان با 
دیدی منفی به این شیوه می نگرند  و آن را نوعی 
تلقی می کنند که تصمیم  بسته  با چشم  ازدواج، 
گیری نهایی بر عهده خانواده است. بنابر این الزم 
است با تلفیق شکل ازدواج سنتی با شرایط فعلی 
جامعه و البته در چارچوب اسالم، عیوب مختصر این 
نوع ازدواج مرتفع گردد. این وظیفه متوجه نهادهای 
آموزشی و مخصوصا دانشگاه هاست که بیشتر با 
جوانان در سن ازدواج، سر و کار دارند البته نهادینه 
کردن و بیان اصول ازدواج اسالمی از همان سنین 
در  گیرد.  ها صورت  خانواده  توسط  بایستی  پایین 
جامعه کنونی هم چنین شاهد باال رفتن سن ازدواج 
نیز هستیم که این هم می تواند نتیجه حذف روش 
های آشنایی سنتی،  افکار تقلید گرایانه جوانان و 
این حوزه  به حاشیه کشاندن نقش خانواده ها در 
باشد. سالیان نه چندان دور، بودند کسانی که در بین 
فامیل و آشنایان، واسطه خیر می شدند و با معرفی 
 دختران و پسران دم بخت، شرایط ازدواج را مهیا 
می کردند. معرفی گزینه های هم کفو، خواستگاری 
با  و  ها  خانواده  نظر  تحت  معارفه  رسمی،  های  
تحقیقات کامل، نوعی تضمین برای ازدواج بود و 
همین شرایط باعث ازدواج جوانان، در سنین پایین تر 
می شد. در گذشته خبری از ازدواج های بی فرجام 
اینترنتی و سایت های بی اعتبار همسریابی که ازدواج 
را معامله ای پر سود می دانند، نبود و ازدواج یک 
سنت خدا پسندانه و موکد بود که با همیاری و واسطه 
گری افراد خیر خواه و کل فامیل در عین سادگی 
برگزار می شد.به جاست در عصر کنونی هم، خانواده 
ها  بر اساس اصول اسالمی، معیارها را بررسی کرده 
و با نظر خواهی از جوانان و پرهیز از هرگونه نظر 
کنند. پیشگیری  ازدواج  سن  رفتن  باال  از  جبری، 
ازدواج  بر ضرورت  همواره  انقالب،  معظم  رهبر 
سالم، مطابق با معیارهای اسالمی تاکید داشته اند. 
ایشان در جایی از سخنانشان فرموده اند؛ در گذشته 
کردند، می  گری  واسطه  که  بودند  مومنی   افراد 
 و دخترها و پسرهای مناسب را به یکدیگر معرفی 
می کردند. این کارها باید انجام پذیرد و در جامعه 
حتما باید حرکتی به وجود بیاید که شکل گیری 
ازدواج با محبت و رضای دختر و پسر باشد. همان 
آنچه  است،  مشخص  رهبرمان  کالم  از  که  طور 
مطلوب است ازدواج سنتی در چارچوب اسالم به دور 
از تحمیل، و با نظر خواهی مستقیم از خود جوانان 
است. چه قدر پسندیده است که خانواده ها کماکان 
از واسطه های خیر، در زمینه ازدواج پسران و دختران 
دم بخت، کمک بگیرند.  چه اشکالی دارد که در میان 
هجوم بی امان ابزار دنیای مدرن، به اصول صحیح 
سنتی نیز پایبند بمانیم؟ در مجموع، با توجه به این که 
»ازدواج« مهم ترین مرحله از زندگی هر انسان است، 
خانواده ها باید بسیار هوشمندانه عمل کنند، نبایستی 
تحت تاثیر احساسات خام جوانان، فریفته ماسک 
روشنفکری دشمن شوند و هم چنین با نام ازدواج 
مدرن و غربی و برخی از گرایشات پوچ و مبتذل 
آن،اما در واقع به کام دشمنان، جوانان را در این راه 
تنها نگذارند و در فرایند ازدواج حافظ و عامل به 
اصول دینی و سنت های ناب ایرانی اسالمی باشند.

درخت نارنجی با ۱۱ نارنج در یک شاخه- رمضان قاسمیجواد طریقی اکبرپور قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

را شروع  داوطلبانه  کار  تیمی یک  با  پیش  ماه  جیم- 
باهم  وقت مان  بعدازظهر  تا  صبح  از  که  بودیم  کرده 
می گذشت و شب که به خانه می رفتیم گزارش کارهای 
شرح  هم  برای  تلگرامی،  گروه  یک  در  را  روزمان  آن 
می دادیم. در گروه تلگرامی مان هربار یکی از اعضا شروع 
به صحبت می کرد من به این فکر می کردم که چرا این 
اگر  نمی کنم  اغراق  ندیده ام؟  به حال حضوری  تا  را  فرد 
بگویم هربار که این فرد در گروه حرف می زد فکر من 
این چه کسی  است؟! چرا صبح ها در  درگیر می شد که 
میان ما حضور ندارد؟! تا اینکه روز آخر متوجه شدم این 
فرد یکی از دخترهای گروه است که عکس پروفایلش، 
فکر  مدت ها  که  فردی  آن  واقع  در  است.  همسرش 
می کردم چرا حضوری ندیدمش، شوهر یکی از بچه های 
گروه بود که عکسش در قالب پروفایل تلگرام همسرش 

که هم تیمی ما بود، درآمده بود.

پروفایل مکانی برای تبادل احساسات!

شما  برای  شاید  مسخره  بعضا  و  خنده دار  تجربه   این 
با شخصی در فضای  اینکه هربار  باشد.  هم پیش آمده 
می زنید  حرف  مربوطه  اپلیکیشن های  با  و  مجازی 
حرف  همسرش  یا  دختر  پسربچه،  با  می کنید  احساس 
موردنظرتان  شخص  پروفایل  عکس  چون  می زنید؛ 
خیلی  نیست.  خانواده اش  اعضای  عکس  جز  چیزی 
اوقات هم پیش آمده جایگزین عکس پروفایل افراد یک 
مورد  خواننده   یا  بازیگر  گیاه، عکس  و  گل  شعر،  قطعه 
را  کسی  است.  دیگری  غیرمرتبط  هرچیز  و  عالقه شان 
می شناسم که هربار بنا به حالت روحی و درونی اش یک 
پروفایلش  جایگزین عکس  را  جمله  یک  یا  شعر  قطعه 
می کند. »اگه دیدی کسی به خاطر چیزای کوچیک ازت 
بدین  این  داره!«،  دوستت  خیلی  بدون  می شه،  ناراحت 
معنی ا ست که فرد از کسی دلخور شده و این عکس را 

در پروفایلش گذاشته است تا مخاطب موردنظرش معنای 
ناراحتی اش را بفهمد. یا هرموقع فردی احساس بدی پیدا 
می کند خودش را در قالب حرف های ناامیدانه ای که در 
عکس پروفایلش می گذارد، تخلیه می کند، »یکی نیست 
همیشه  چرا  نیستی  مهم  کسی  برای  که  تو  بگه  بهم 
آنالینی!« یا عبارات عجیبی نظیر »خاکی باش«، »من 

که  هرکجا  جایگاه شان  که  و...  جذابم«  تیرماهی  یک 
باشد مسلما در قالب یک عکس پروفایل نیست. برعکس 
این امر هم وجود دارد. وقتی زوج  های جوان با بزرگنمایی 
برخی مسایل می خواهند نهایت عشق و عالقه شان را در 
چشم همه کنند و برای این کار عکس های دونفره شان 
به  تنها  افراد  این  گاهی  می گذارند.  پروفایل شان  در  را 
گذاشتن یک عکس دونفره بسنده نمی کنند و یک جمله  
با مسرت زیاد  عاشقانه را چاشنی آن عکس می کنند و 
از  دیگری  دسته   می گذارند.  پروفایل هایشان  در  را  آن 
افراد هستند که پروفایل خود را مکانی برای خودنمایی 

می بینند. افرادی که حتی اگر یک لباس یا کفش جدید 
و  لباس  حتما  که  می اندازند  عکس  جوری  بخرند  هم 
کفش شان در عکس مشخص باشد و سریع آن عکس 
را در پروفایل شان می گذارند. عکس های دسته جمعی در 
مهمانی ها، عکس در آینه  آرایشگاه، عکس با مدل آرایش 
و موی جدید، عکس هایی با لباس باز و غنچه کردن لب ها 

می بینیم. به چشم  زیاد  روزانه  ما  که  مواردی هست   از 

عکس ندارم اما حرف دارم!

یا  این است که آدم ها حل تعارضات  واقعیت غم انگیز 
کردن  وسیله  »صحبت  به  را  یکدیگر  به  ورزیدن  عشق 
اگر  یا  دلخورند  ازهم  اگر  کرده اند.  فراموش  باهم«، 
کنند  اعالم  را  یکدیگر  به  عالقه شان  میزان  می خواهند 
آن را در قالب یک جمله یا یک عکس در پروفایل خود 
قرار می دهند. به طوری که امروزه شاخص عشق افراد به 

اگر  می دهد.  نشان  پروفایل شان  عکس های  را،  یکدیگر 
خیال  نگذارند  پروفایل  در  را  خود  دونفره  عکس  زوجی 
می کنیم همدیگر را آن چنان که باید و شاید دوست ندارند. 
گاهی هم برای پرسیدن حال یک دوست، همین که نگاهی 
به عکس پروفایلش بیندازیم کافی ا ست. اگر غمگین باشد 
یک جمله  مایوس کننده گذاشته و اگر شاد باشد عکس 
خوشحال خودش را در یک کافه یا مهمانی. مدت هاست 
ما آدم ها صحبت کردن صمیمانه با یکدیگر را فراموش 
امر همین عکس های  این  از دالیل  کرده ایم شاید یکی 
پروفایل  عکس  که  همین  پروفایل هاست.  در  افراطی 
دوست یا همکارمان را ببینیم نه تنها از حالش، بلکه از 
دلیلی  و  می شویم  باخبر  هم  زندگی اش  گذشته ی  وقایع 
 نمی بینیم این احوال پرسی را به صورت خصوصی بپرسیم!

خودت باش!

ملی،  کارت  شناسنامه،  عکس های  گذاشتن  اگر 
بی شک  بود  خودمان  دست  دیگر  مدارک  و  گذرنامه 
همین روندی که برای عکس های تلگرام و اینستاگرام 
و دیگر شبکه های مجازی در پیش گرفته ایم را انتخاب 
می کردیم. همان طور که در مدارک رسمی ما عکس های 
رسمی از خودمان وجود دارد، در شبکه های مجازی هم 
باید عکس خودمان باشد. حاال به نوعی صمیمی تر. برخی 
افراد دوست ندارند عکسی از خودشان گذاشته شود. حق 
هم دارند. چون عکس در فضای مجازی دست به دست 
می چرخد و شاید کسی خوش نداشته باشد که عکسش 
را فردی غریبه ببیند. اما این اعتقاد به این معنی نیست 
پروفایل  عکس  کلی  به طور  بگذاریم.  هرعکسی  ما  که 
یک چیز خصوصی ا ست. اگر اعتقادی به گذاشتن عکس 
آن  در  خودمان  از  نشانه ای  می توانیم  نداریم،  خودمان 
بگذاریم. عکس پروفایل نه آلبوم خانودگی ماست و نه 

مکانی برای بروز احساسات و عواطف مان.

آداب انتخاب عکس پروفایل

نسرین کاری - طرح ملی جنگالنه  برای نخستین 
بار در ۵ دی ماه سال 93، در ۱4 استان کرمانشاه، ایالم، 
لرستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران، چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، اصفهان، 
آذربایجان غربی، مازندران، قزوین و استان فارس برگزار 
شد. در نهایت بیش از 2۱۰۰ نفر در سراسر کشور، بیش از 
۱۶۱ هکتار از رویشگا ه های آسیب دیده را با کاشت بذر و 
نهال های بومی احیا کردند. در خراسان جنوبی ۶3۵ هزار 
هکتار جنگل وجود دارد که ۶3۰ هزار هکتار از جنگل ها 

به صورت تنک و 3 هزار هکتار نیمه انبوه است .
و  گیاهی  پوشش  افزایش  هدف  به  که  طرح  این 
مرتعی انجام شد در خراسان جنوبی هم با همت گروه 
رفتگران طبیعت و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی ، محیط زیست استان و سازمان دانش 
رویشگاه های جنگلی و  ترمیم  و  احیا  با هدف  آموزی 

مرتعی اجرا شد. 
در  جنوبی  خراسان  طبیعت  رفتگران  گروه  مسئول 
این  کشت  برای  کرد:  عنوان  استان  جنگالنه  دومین 
از  را  نظر  مورد  بذرگونه  عرصه،  ارزیابی  از  پس  بذرها 
کپه کاری،  روشی  به  و  دریافت  مربوطه  سازمان های 
روشی بسیار ساده با قراردادن مقدار معینی بذر در خاک 

جهت رویش و جوانه انجام می شود.

بهترین شکل نگهداری طبیعت حضور 
پررنگ جوامع محلی است

افزود:  مسئول گروه رفتگران طبیعت خراسان جنوبی 
تازه داشتن طبیعت کشورمان  بهترین شکل نگهداری و 
میسر  پررنگ جوامع محلی هرمنطقه  نقش  و  با حضور 
منطقه  هر  مردم  دراز  سالیان  طی  در  که  چرا  می شود، 
هم زیستی با رویشگاه های محل زندگی خود را آموخته اند.

ابوالفضل علیزاده یادآور شد: این پروژه کامال متکی به 

توان تشکل ها و سازمان های غیردولتی و جوامع محلی و 
عالقمندان به طبیعت  بوده است. 

مشارکت  با  نیز  بیرجند  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
کوهنوردی  هیئت  جنوبی،  خراسان  طبیعت  رفتگران 
استان، سازمان محیط زیست استان و منابع طبیعی در 
با  فرخی، دشت شکرآب  مرغداری  محل جاده شوشود، 

کاشت بذرهای محلی ، بادامک و بنه اجرا شد.

سومین طرح ملی جنگالنه در شکراب 
بیرجند با حضور دوستداران طبیعت

سومین اجرای طرح ملی جنگالنه در خراسان جنوبی 

روز جمعه با بذر کاری منطقه شکراب بیرجند با حضور 
غیردولتی  های  تشکل  طبیعت،  دوستداران  از  جمعی 
و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  شد.  انجام  محلی  جامعه  و 
این طرح عنوان  آبخیزداری خراسان جنوبی در اجرای 
از اجرای طرح جنگالنه گسترش و توسعه  کرد: هدف 
های  سازمان  مشارکت  با  طبیعت  از  حفاظت  فرهنگ 
درختان  احیای  شریفی،  ا...  حبیب  است.  نهاد  مردم 
از دیگر اهداف این طرح جنگل کاری ذکر  بادامک را 
و  سبز  فضاهای  توسعه  و  درخت  کاشت  افزود:  و  کرد 
خشکیده  های  رویشگاه  احیای  به  منظور  جنگل کاری 
روند  از  پیشگیری  موجب  استان  مختلف  نقاط  در 
بیابان زایی می شود. وی با بیان اینکه بهترین حفاظت 

مردم  و  هستند  مردم  طبیعی  منابع  عرصه های  کننده 
یادآور  دارند  الهی  مواهب  این  حفظ  در  اساسی  نقش 
توسعه  راستای  در  مردمی  مشارکت های  جلب  شد: 
هدف  مورد  طرح  این  در  طبیعی  منابع  از  حفاظت  و 
است. وی گفت: در این برنامه که با استقبال و حضور 
پرشور مردم همراه بود بیش ۱۰ هکتار از اراضی منطقه 
بادامک  بومی  گونه  بذر  کیلو  پنج  با  بیرجند  شکراب 

بذرکاری شد.

برگزار نشدن چهارمین طرح ملی جنگالنه 

کرد:  نشان  خاطر  جنوبی   خراسان  رفتگران  مسئول 
قرار بود چهارمین طرح ملی جنگالنه در دی ماه امسال  
اجرا   نهاد حامیان طبیعت شرق  مردم  به همت سازمان 
 شود  اما به دلیل اینکه بارندگی در سال جدید در استان 

نداشته ایم این برنامه به تعویق افتاد. 
کارگاه  دو  اما  داد:   ادامه  مطلب  این  بیان  با  علیزاده 
خاکی،  سرسره  ساخت  شامل  که  طبیعت  با  آشنایی 
انجام  نیز  مرتعی  نهال  کاشت  نحوه  و  باغچه  کوددهی 
شد. وی با بیان اینکه آموزش طبق متد مدرسه طبیعت 
برای  مستقیم  غیر  بطور  سال   ۱2 زیر  کودکان  برای 
کار  ابتدای  در  افزود:  بود  زیست محیطی  موضوع های 
کودکان به گروه های تقسیم شدند و با ذره بین اطراف 
را دیدند و سواالتی داشتند که  خاک و حشرات و شته 

خودشان به آن پاسخ دادند. 
از کودکان طبیعت  تعدادی  داد: سپس  ادامه  علیزاده 
از  خاکی  تپه  همچنین  و  پاشیدند  کود  و  زده  را شخم 
سرسره درست کردند و در نهایت تالش کردند با ذره 
را  ها  فعالیت  این  از  هدف  کنند.وی  درست  آتش  بین 
رشد خالقیت بچه ها ذکر کرد و افزود: اینگونه کودکان 
با طبیعت انس می گیرند و یاد می گیرند که چگونه با 

طبیعت مهربان باشند. 

کنسل شدن چهارمین طرح جنگالنه به دلیل نبود بارش
طرحملیجنگالنهگسترشوتوسعهفرهنگحفاظتازطبیعت



مهربانی به خویشتن

اگر هنگامی که در جمع هستید، این فکر در ذهنتان 
 مانور می دهد که دیگران در مورد شما چه قضاوتی 
می کنند، دستپاچه و مضطرب خواهید شد. اما باید این 
نکته را به خودتان یادآوری کنید که بسیار بعید است 
دیگران با همان معیارهای سختگیرانه ای که شما در 

مورد خودتان دارید، در مورد شما فکر و قضاوت کنند.
توجه به دیگران: منطقی این است که قبل از قرار گرفتن 
در یک موقعیت یا جمع خاص، در مورد تاثیری که بر 
آن جمع می گذارید، فکر کنید؛ اما وقتی در آن جمع قرار 
گرفتید، دیگر باید این افکار را از خود دور کنید و تمام 

تمرکزتان بر کیفیت تعامل با اطرافیان باشد.
اندیشیدن به اینجا و اکنون: اگر در شرایطی قرار گرفته اید 
که شما را یاد خاطره ای ناگوار از گذشته می اندازد و به 
همین سبب دچار اضطراب و دستپاچگی می شوید، سعی 

کنید ذهنتان را بر اینجا و اکنون متمرکز کنید.
غلبه بر ناآرامی های عصبی: افرادی که در موقعیت های 
اجتماعی و ارتباطی دچار دستپاچگی می شوند، عوارض 
جسمانی مشابه عالئم اضطراب از خود نشان می دهند. 
توانایی برای غلبه بر این عالیم اضطرابی کمک زیادی 
برابر  در  کند.بنابراین  می  افراد  دستپاچگی  کنترل  به 
واکنش عرق کردن، سعی کنید مچ دست هایتان را زیر 
آب سرد بگیرید تا به خنک شدن تمام بدن کمک کند.در 
هنگام بروز لکنت زبان، مکث کنید و لیوانی آب بنوشید 
یا نفسی آرام بخش و عمیق بکشید.در برابر لرزش و 
تکان، پیش از رویدادهای مهم ورزش کنید. تمرینات 

آرام سازی ذهن نیز می تواند بسیار موثر باشد.
مشاهده پیامد مثبت: افراد عصبی و دستپاچه عادت دارند 
وضعیت را فاجعه آمیز پیش بینی کنند. برای غلبه بر این 

وضع الزم است که به خودتان حرف های مثبت بزنید.

اسکناس  مچاله

یک سخنران معروف در مجلسی یک صد دالری را از 
جیبش بیرون آورد و پرسید: چه کسی مایل است این 
اسکناس را داشته باشد؟ دست همه حاضرین باال رفت. 
سخنران گفت: بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی 
از شما خواهم داد ولی قبل از آن می خواهم کاری بکنم. 
و سپس در برابر نگاه های متعجب، اسکناس را مچاله 
کرد و پرسید: کی می خواهد  این اسکناس را داشته 

باشد؟ و باز هم دست های حاضرین باال رفت.
این بار مرد، اسکناس مچاله شده را به زمین انداخت و 
چند بار آن را لگد مال کرد و با کفش خود آن را روی 
زمین کشید. بعد اسکناس را برداشت و پرسید: چه کسی 
حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ و باز دست همه 
باال رفت. سخنران گفت: دوستان، با این بالهایی که من 
سر اسکناس در آوردم، از ارزش اسکناس چیزی کم نشد 
و همه شما خواهان آن هستید.ادامه داد: در زندگی واقعی 
هم همین طور است، ما در بسیاری موارد با تصمیماتی که 
می گیریم یا با مشکالتی که روبرو می شویم، خم می 
 شویم، مچالــه می شویم، خاک آلود می شویم و احساس

می کنیم که دیگر پشیزی ارزش نداریم، ولی این گونه 
نیست هرگز ارزش خود را از دست نمی دهیم و هنوز 
هم برای افرادی که دوستمان دارند، آدم با ارزشی هستیم.

گاهی اوقات وقتی که نوآوری می کنی، دچار اشتباه 
می شوی. بهتر است که آن اشتباهات را سریعا بپذیری

 و سعی کنی به بقیه نوآوری های خود ادامه دهی.

موفقیت این نیست که هیچ وقت 
اشتباه نکنی، بلکه هیچ وقت 

یک اشتباه را دو بار مرتکب نشی.

گر بر در دیر می نشانی ما را
گر در ره کعبه میدوانی ما را

اینها همگی الزمه هستی ماست
خوش آنکه ز خویش وارهانی ما را

ماه را نشانه بگیر. 
حتی اگر تیرت خطا برود، 

در میان ستارگان فرود خواهی آمد.

بهترین راه برای شناخت خدا 
اینست که چیزهای بسیاری 

را دوست داشته باشی.

اگر پولتان تمام شود چه کار می کنید؟ به همه راه های 
ممکن فکر کنید و بهترین آنها را انتخاب و اجرا کنید. 
وقتی که فکر می کنید هیچ انتخابی ندارید، تصور اینکه 
 هیچ ایرادی ندارید را دور می ریزید و به مشکل واقعی 

می چسبید. همین همه چیز را تغییر می دهد.
1. فکر کنید شاید بدتر از این اتفاق می افتاد

از دست  را  ترین مشتری خود  بزرگ  اگر   چه می شد 
را  بازار  اصلی شما،  رقیب  اگر  دادید؟ چه می شد  می 

قبضه می کرد؟ 
چه می شد اگر کارتان را از دست می دادید؟ با پاسخ دادن 
را  ناخواسته  توانید موقعیت های  این پرسش ها می  به 

کشف کنید و استراتژی کلی خود راتغییر دهید.
2. بپرسید »چرا؟«

5 بار »چرا« پرسیدن بهترین ابزار برای تحلیل مشکالت 
است. وقتی با مشکلی روبه رو می شوید، فرض منطقی 
دلیل  بتوانید  تا  »چرا؟«  بپرسید  بار   5 حداقل  است  این 

اصلی آن را پیدا کنید. اما شما نباید منتظر اشتباه باشید. 
از این راهکار پیش از انجام هر کاری استفاده کنید و از خود 
بپرسید چرا باید این کار را انجام دهید. هر چه بیشتر بپرسید 
 »چرا؟«، دالیل بیشتر و جدیدتری در ذهنتان نقش می بندد 

و می توانید طور دیگری به مساله نگاه کنید.
3. وانمود کنید پولتان تمام شده است

داشتن گردش وجه ثابت بسیار عالیست، اما یک درآمد 

ثابت یا سرمایه زیاد می تواند شما را از پس انداز کردن 
پول و مکتوب کردن مخارج دور کند

.اگر پولتان تمام شود چه کار می کنید؟ به همه راه های 
ممکن فکر کنید و بهترین آنها را انتخاب و اجرا کنید. 
وقتی که فکر می کنید هیچ انتخابی ندارید، تصور اینکه 
 هیچ ایرادی ندارید را دور می ریزید و به مشکل واقعی 

می چسبید. همین همه چیز را تغییر می دهد.
4. وانمود کنید قانونی وجود ندارد

هر شغلی قوانین مکتوب و نانوشته زیادی دارد و هر کدام 
چه  اما  داریم.  نیز  را  خودمان  قوانین شخصی  نیز  ما   از 
برای  موجود  راهنماهای  از  نداشتید  اجازه  اگر  شد  می 
کسی  اگر  شد  می  چه  کنید؟  استفاده  خود  مشکل  حل 
 وجود نداشت تا شما از او اجازه بگیرید؟ چه می شد اگر 
را  آنها  و  آموزش  را  کارمندان  که  روشی  توانستید  می 

پرورش می دهید تغییر دهید؟ 
اگر  حتی  را  قوانین  از  بعضی  خود  ذهن  در  کنید  سعی 
قوانین شخصی شما هستند، نقض کنید. گاهی یک قانون 
فقط یک قانون نیست؛ بلکه راهی برای انجام کارهاست.

5. وانمود کنید فقط 5 دقیقه وقت
برای حل مشکل دارید

سرعت، مادر نوآوری است. مشکلی را انتخاب و خود را 
مجبور کنید تا در عرض 5 دقیقه برای آن راه حل بیابید. 
تصور کنید فقط پنج دقیقه وقت دارید تا مثال یک شکست 

مالی را برطرف کنید. اگر االن مجبور به انجام این کار 
بودید، چه کار می کردید؟

آسان  کنید،  امتحان  را  مختلف  راهکار  چندین  اینکه 
می  گرفته  عجله  با  و  سریع  که  تصمیماتی  اما  است. 
شوند اصوال تصمیمات درستی هستند زیرا دقیقا در قلب 

مشکل اتخاذ شده اند.
6. به کمال فکر کنید

سعی کنید به خود بگویید که می خواهید روند کار را بهبود 
ببخشید. مثال، ما برای برای پیشرفت آموزش دیده ایم: 
 کم کردن هزینه ها تا 3 درصد یا کم کردن دوباره کاری

 تا 4 درصد و غیره. اما چه می شد اگر هدف شما کمال 
ممکن  عالیترین شکل  به  چیز  همه  بود  قرار  اگر  بود؟ 

پیش برود، چه کاری باید انجام می دادید؟
نمی  کارخانه  در  دستگاه  متصدی  یک  از  ما  مسلما 
بدهد.  ایده  ما  به  وری  بهره  افزایش  برای  که  خواهیم 
که  کند  کاری  تا  خواستیم  او  از  آزمایش  یک  در  اما 
دستگاهی که با آن کار می کند هیچ گاه خاموش نشود. 

و از او پرسیدیم برای این منظور چه کاری باید کرد؟ 
او یک ساعت زمان صرف نوشتن دالیلی کرد که ممکن 
بدنبال راهی  را خاموش کند و سپس ما  است دستگاه 

برای حذف این اشکاالت گشتیم. 
فرایندهای  ما  کردیم:  اجرا  را  او  نظرات  آن،  از  بعد 
را  کارمند  ناهار  بندی  زمان  دادیم،  تغییر  را  بسیاری 

تغییر دادیم و در نتیجه استفاده از مولفه های مختلف 
نرسیدیم  خود  کار  آل  ایده  به  ما  کرد.  پیدا  افزایش 
تا  را  خود  وری  بهره  توانستیم  ماه  سه  عرض  در   اما 

32 درصد افزایش دهیم.
7. ایجاد تغییرات عمدی

آزمایش  زیاد  کنند  می  توصیه  نوآوری  کارشناسان 
به  نیز  آزمایش  یک  به  کردن  فکر  اما  کنید  تجربه  و 
خالقیت نیاز دارد که هرکسی نمی تواند آن را مدیریت 

کند. 
را  یا روشی  افراد هستید، فرایند  این  اگر شما هم جزو 
انتخاب کنید که درست کار کند. سپس عمدا آن را تغییر 

دهید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
مثال شما هر روز اولین کاری که می کنید چک کردن 
ایمیل هایتان است، فردا یک ساعت صبر کنید و ببینید 
چه اتفاقی می افتد. من شرط می بندم که سود زیادی 
از این کار نصیب شما خواهد شد. از جمله اینکه زمان 
و  داشت  خواهید  خود  کارهای  انجام  برای  بیشتری 

کارآمدتر ظاهر خواهید شد.
8. سفرهای علمی بروید، الگو برداری کنید

خواندن  از  بهتر  بسیار  مسایل  کردن  تجربه  همیشه 
از  کنید  است.سعی  آموزشی  های  کتاب  در  راهکارها 
موفقیت های دیگران در کار خود الگو برداری کنید. این 

کار خود نوعی نوآوری به شمار می رود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]یعقوب[ گفت آیا همان گونه که شما را پیش از این بر برادرش امین گردانیدم بر او امین 
سازم پس خدا بهترین نگهبان است و اوست مهربانترین مهربانان/ سوره یوسف/ آیه 64

حدیث روز  

 نزد کسی مرو، مگر آن که به بخشش او امیدوار، یا از قدرتش بیمناک، یا از دانشش بهره مند، یا به برکت و دعایش امیدوار باشی، 
یا آن که بین تو و او پیوند خویشاوندی ای باشد. امام حسن مجتبی )علیه السالم(

سبک زندگی

آدم های خالق چگونه فکر می کنند؟
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3983

647832159

318759624

259164378

791548236

836217945

425693817

963425781

174386592

582971463

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

09158668002

فروشگاه پخش لوازم یدکی 
خودرو  با موقعیت عالی به 

 صورت نقد و اقساط
 به فروش می رسد.    

09158254172
نصب داربست فلــــزی

 با قیمت مناسب در اسرع وقت  
09153637507 - حسینی 

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

شعبه بیرجند با وسایل و جواز کسب واگذار می گردد. متقاضیانی که دارای 
موجودی نقدی می باشند تماس بگیرند.   تلفن تماس: 09157581053  

تـــــاالر  درویــــش

یک خانم مسلط به حسابداری
 با روابط عمومی باال برای کار 

در تاالر نیازمندیم.
09155104166 - 09359280927

05632202225

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

رنگ آمیزی
 دکوراسیون داخلی

اجرای انواع رنگ های روغنی 
پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  
09151630741-  رحیمی
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خواص خوردن »جو دوسر« در صبحانه 

مهر- خوردن صبحانه سرشار از فیبر حاوی جو 
دوسر و مصرف میوه و سبزیجات کافی در طول 
روز می تواند به حفظ انواع باکتری های مفید 
روده که تاثیر مثبت بر بیماری های مزمن التهاب 
مفاصل دارد، کمک کرده و از تحلیل استخوان ها 
پیشگیری نماید. رژیم غذایی سالم سرشار از فیبر 

قادر به تغییر باکتری های روده به گونه ای است 
که موجب تشکیل اسیدهای چرب با زنجیره 
می  پروپیونات  نوع  از  بخصوص  بیشتر  کوتاه 
شود. اسیدهای چرب دارای زنجیره کوتاه برای 
بدن مهم هستند چراکه موجب تامین انرژی، 
تحریک حرکت روده و ایجاد تاثیر ضدالتهابی 
می شوند. رژیم غذایی دوستدار باکتری ها دارای 

تاثیر ضدالتهابی بر تراکم استخوان است.

 از سن چهل سالگی به بعد، بافت عضالنی شروع به تحلیل رفتن می کند،
 احتمال افزایش وزن در ما بیشتر می شود، عالیم یائسگی به مرور 
در خانم ها خودنمایی می کند، خطر بیماری های مزمن مثل سرطان، 
بیماری های قلبی و دیابت افزایش پیدا می کند و همه این ها یعنی 
اینکه شیوه زندگی ما نیاز به اصالحاتی دارد تا روند پیری و عواقب مرتبط 
با آن را کندتر کنیم. یک راه حل این است که ویتامین ها و مواد مغذی 

ضروری را از طریق یک رژیم غذایی سالم در اختیار بدن قرار بدهیم. 
غذا در مقایسه با قرص ها و مکمل ها، منبع بسیار بهتری برای تامین 
نیاز بدن به ویتامین ها و مواد مغذی است زیرا بهتر جذب بدن می شوند 
اما گاهی نیز ممکن است که فرد به مکمل نیاز پیدا کند.ویتامین ب 
۱۲: وجود این ویتامین برای عملکرد طبیعی خون و مغز ضروری است.

کلسیم:  وجود کلسیم کافی به حفظ سالمت استخوان ها در سنین باال 

کمک می کند. به عالوه، وجود کلسیم برای فعالیت سایر بخش های 
بدن مثل انقباض عضالت، عملکرد اعصاب و قلب و سایر واکنش 
های بیوشیمیایی مورد نیاز است و اگر کلسیم کافی در رژیم غذایی ما 
وجود نداشته باشد، بدن مجبور می شود که کلسیم را از روی استخوان 
ها بر دارد و این کمبود را جبران کند.ویتامین دی: این ویتامین از ما 
 در برابر بسیاری از تغییرات ناشی از باال رفتن سن محافظت می کند. 

 کمبود ویتامین دی با بروز دیابت، بیماری های قلبی، ام اس و سرطان های
کلیدی  عمل  است.منیزیم:  ارتباط  در  مقعد،  و  بزرگ  روده  و  سینه 
منیزیم، کمک به تنظیم فشار خون است که برای زنان باالی ۴٠ سال 
 از اهمیت زیادی برخوردار است. کمبود منیزیم با بروز بیماری های
 قلبی، دیابت و التهاب در ارتباط است. پتاسیم: پتاسیم نقش کلیدی در 

تنظیم فشار خون دارد. 

ویتامین های حیاتی برای افراد باالی۴۰ سال

نکاتی در مورد فریز کردن مواد غذایی

ایسنا- فریز کردن مواد غذایی باعث کاهش یا 
متوقف شدن رشد و فعالیت میکروبی می شود.

باید نکاتی  در خصوص نگهداری مواد غذایی 
روی  بر  تاریخ  درج  جمله  از  داشت  مدنظر  را 
بسته بندی ها، استفاده از نایلون های پالستیکی 
استاندارد، چینش مناسب در طبقات یخچال و 

جداسازی مواد غذایی پخته از خام، چرا که در 
صورت چینش غیرصحیح بین بسته بندی های 
مواد غذایی باعث ایجاد چسبندگی بین نایلون های 
پالستیکی مواد شده که در صورت جداسازی مواد 
سبب پارگی در بسته بندی مواد غذایی می شود که 
این اتفاق، پدیده ای به نام سوختگی انجماد را به 
دنبال دارد که باعث کاهش کیفیت غذا و از بین 

رفتن ارزش غذایی آن آماده می شود.

خواص شگفت آور مویز 

جام جم/- مویز از گروه خوراکی های با طبع گرم 
است که مصرف روزانه و مرتب آن می تواند به 
تقویت حافظه کمک کند. مویز همان کشمش 
است که از نظر درشتی و رنگ سیاه متفاوت، ولی 
از نظر خواص پر قدرت تر و کامل تر از کشمش 
و انگور سبز است. معموال مویز تهیه شده از انگور 

قرمز مجلسی یا انگور شاهانی و انواع پرگوشت و 
بی دانه، بهترین و پرخاصیت ترین نوع مویز است. 
هر چه رنگ بنفش یا سیاه مویز بیشتر باشد قدرت 
آن در جلوگیری از آلزایمر زیادتر است. ترکیبات 
موجود در مویز می تواند از غلظت خون کاسته و 
به ارتجاعی بودن رگ ها کمک کند .به پمپاژ 
قلب و عملکرد کبد کمک کرده و گرمی و حرارت 

را در سرتاسر بدن پخش کند. 

خطرات غذا خوردن با سرعت زیاد

آخرین خبر- غذا خوردن با سرعت زیاد سایز کمر 
شما را زیاد می کند، عالوه بر آن خطر ابتال به 
بیماری قلبی، دیابت و سکته مغزی را افزایش 
می  دهد. همچنین بلعیدن غذا ممکن است آسیب 
جدی به سالمت متابولیسم قلب شما بزند. به طور 
کلی سرعت بیشتر غذا خوردن با افزایش وزن 

بیشتر، قند خون باالتر، سطح باالتر کلسترول  
های بد و چربی دور شکم بیشتر، رابطه  مستقیم 
دارد. غذا خوردن با سرعت زیاد باعث نوسانات 
شدیدتر گلوکز و در نتیجه مقاومت انسولینی می-

 شود. همچنین هنگامی که سریع غذا می  خورید 
بیشتر  به  تمایل  و  کنید  نمی   احساس سیری 
خوردن دارید. آرام  تر غذا خوردن یک تغییر مهم 
برای جلوگیری از ابتال به سندرم متابولیک است.

رژیم غذایی پرنمک و ابتال به آلزایمر

اکسیژن  از  را  مغز  پرنمک  ایرنا-رژیم غذایی 
محروم می کند و موجب ابتال به آلزایمر می 
شود.مصرف خوراکی های پرنمک موجب بروز 
یک واکنش التهابی ایمنی می شود که مغز را 
از اکسیژن محروم کرده و به نرون ها آسیب 
به  را  رفتاری و ذهنی  زند که مشکالت  می 

دنبال دارد. چند هفته مصرف رژیم غذایی پر 
نمک به اختالل عملکرد سلول های اندوتلیال 
پوشانند و  را می  که دیواره رگ های خونی 
منجر می  مغز،  به  بروز کاهش جریان خون 
شود. از سوی دیگر، روده نیز نسبت به نمک 
تعداد  افزایش  شامل  که  دارد  ایمنی  واکنش 
سلول های ایمنی و افزایش سطوح یک ماده 

شیمیایی افزایش دهنده تورم است.

یک هزار و 530قطعه مرغ غير مجاز توقيف شد

 فرمانده انتظامي شهرستان درمیان گفت:خودروي حامل یک 
بهداشتي  مجوز  بدون  و  مجاز  غیر  مرغ  قطعه   53٠ و  هزار 
توقیف شد. سرهنگ محمود زال بیگي اظهار داشت:مأموران 
این شهرستان هنگام گشت زني و کنترل محورهاي عبوري 
متوقف  را  و خودرو  کامیون مشکوک شدند  دستگاه  به یک 
کردند. وي گفت:در بازرسي از خودرو یک هزار و 53٠قطعه 
مرغ گوشتي غیر مجاز که بدون مجوز بهداشتي حمل مي شد 
کشف و خودرو توقیف شد. سرهنگ زال بیگي افزود:در این 
رابطه پرونده اي تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانوني به 

مراجع قضائي معرفي شد.

کشف کاالی قاچاق در شهرستان درميان

طرح  در  درمیان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  مأموران 
کاالی  ریال  میلیون   35 کاال  قاچاق  با  مبارزه  عملیاتي 
اظهار  بیگی  زال  محمود  .  سرهنگ  کردند  قاچاق کشف 
داشت :طرح مبارزه با قاچاق کاال با هدف افزایش ضریب 
امنیتي و نا امن کردن محیط براي قاچاقچیان کاال در سطح 
این طرح 35میلیون  در  که  اجرایی شد  درمیان  شهرستان 
ریال کاالی قاچاق طی دو عملیات کشف شد .وی با اشاره 
به کشف ۱5کیسه برنج خارجی قاچاق،6٠ تخته پتو و لوازم 
خانگی افزود : برای دو متهم دستگیر شده پرونده تشکیل 

شد و به مقام قضائی معرفی شدند .

بازداشت راننده متخلف

حادثه  تریلی  راننده  گفت:  طبس  دادستان 
تصادف که منجر به جانباختن چهار معدن کار 
طبسی شده است، بازداشت شد.حجت االسالم 
امیر زارع حسینی افزود: پرونده در دست بررسی 
است که مقصر حادثه راننده تریلی است و نیز 
از جاده فرعی غیرمجاز )جاده دسترسی معدن 
( برای تردد استفاده کرده است.وی افزود: به 
دلیل آنکه مشخص نیست راننده اصلی تریلی 
چه کسی بوده است، شاگرد این خودرو نیز در 

بازداشت به سر می برد.

150 کيلوگرم تریاک از بار ضایعات در نهبندان کشف شد

از  بازرسی  در  تریاک  از کشف ۱5٠کیلوگرم  استان  انتظامی  فرمانده 
یک دستگاه کامیون حامل بار ضایعات در شهرستان »نهبندان« خبر 
بازرسي  و  ایست  مأموران  داشت:  اظهار  شجاع  سردارمجید     . داد 
شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک کامیون 
بنز حامل بار ضایعات مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. وي 
بیان داشت: در بازرسي از خودرو که در مسیر سیستان و بلوچستان 
به سمت شهرهای مرکزی کشور در حرکت بود مقدار ۱5٠ کیلوگرم 

تریاک که به طرز بسیار ماهرانه اي جاسازی شده بود، کشف شد.
سردار شجاع افزود: در این عملیات کامیون توقیف و متهم با تشکیل 

پرونده به مقام قضائی معرفی و روانه زندان شد.

راهيابی بانوی کوهنورد طبسی
 به ششمين دوره اردوی تيم ملی

الهام ابراهیمی، کوهنورد طبسی به ششمین اردوی انتخابی تیم ملی 
و  آموزشی  اردوی  دوره  پنج  تاکنون  شد.ابراهیمی  دعوت  کشور  امید 
انتخابی تیم ملی در کارگروه راهیابی بانوی کوهنورد طبسی به ششمین 
دوره اردوی تیم ملی هیمالیا نوردی را با موفقیت پشت سرگذاشته است 
و به ششمین دوره اردوی این تیم اعزام خواهد شد. ششمین مرحله این 

اردو ۱۱ تا ۱3 بهمن در قله شهباز اراک برگزار می شود.

انجام مسابقات قهرمانی موی تای استان در دهه مبارک فجر

را  استان  قهرمانی  استان یک دوره مسابقات  تای  ملی موی  انجمن 
به مناسبت  نماید.  در رده های سنی جوانان وبزرگساالن برگزار می 
گرامیداشت دهه مبارک فجر انجمن ملی موی تای استان یک دوره 
مسابقات قهرمانی استان را در رده های سنی جوانان وبزرگساالن برگزار 
می نماید. این مسابقات ۱3 بهمن ماه در مجموعه ورزشی والیت برگزار 
می شود و نفرات برتر به اردوی تیم موی تای استان جهت اعزام به 

مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی دعوت خواهند شد

حضور جوانان کشتی گير خراسان جنوبی
 در مسابقات کشوری open تهران

6 فرنگی کار در رده نوجوانان به مسابقات کشوری open تهران 
اعزام شدند .  تیم کشتی فرنگی استان در رده نوجوانان با حضور 6 
کشتی گیر به مسابقات کشوری تهران اعزام شدند . در این دوره از 
محمد  مالکی،  کیوان  باشد  می  ماه  لغایت ۲9 دی  که ۲۴  مسابقات 
ابوطالب مرادی  رعیت، محمدررضاقربان پور، حمیدرضا شیرولی پور، 
پور، آریاسعیدموردغفاری، با سرپرستی و سرمربیگری غالمرضا باغبان 

از خراسان جنوبی حضور خواهند یافت .

اعزام کشتی گيران نوجوان خراسان جنوبی 
به مسابقات کشوری open کرمان

 تیم کشتی آزاد نوجوانان استان با حضور ۴ کشتی گیر به مسابقات 
کشوری کرمان اعزام شدند .در این دوره از مسابقات که ۲۴ لغایت ۲9 
دی ماه می باشد جواد هروی یدک ، سامان عبدوندی ، علی موسی 
پورو رضا نوری زاده با سرپرستی و سرمربیگری ابوالفضل شهبازی از 

خراسان جنوبی حضور خواهند یافت .

درگذشت دروازه بان زن ليگ برتر فوتبال بانوان

خبرفارسی-  آتنا محمدی دروازه بان تیم منحل شده فوتبال بانوان 
ملوان به علت ایست قلبی درگذشت.این درگذشت نابهنگام در حالی 

رقم خورد که آتنا تنها ۲۴ سال سن داشت.

کار خوب اتفاقی نيست

 حمــل
  اثاثيـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمينی

 09159618581  
فاروقی

ایزوگـام  شفيعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225۴9۴ - ۰915163۰283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   ۰915۴951۰35 حسینیجدیدترین های روز دنیا

با خرید کاغذ دیواری رنگ سقف به صورت رایگان پذیرفته می شود

حمل  اثاثيه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 ۰9159639۰65  علـی آبادی 
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سرگرم کردن مسلمانان خطرناک تر از 

جنگ  نظامی و بحث های اقتصادی است

فقیه در خراسان جنوبی گفت:  فارس-نماینده ولی 
وقتی ذخایر علوم انسانی را بعد از جنگ های صلیبی و 
ارتباطات به دست آوردند بیدار بودند و ما خواب بودیم 

و امروز سرگرم کردن مسلمانان به مراتب خطرناک تر 
از جنگ های لفظی، نظامی و بحث های اقتصادی 
است. حجت االسالم سیدعلیرضا عبادی صبح دیروز 
در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی خراسان جنوبی 
اظهار کرد: اگر فردی یک ذره کار خیری انجام دهد آن 
کار در نزد خداوند ضایع نمی شود و نباید کارهای خیر 
خود را برای کسی نقل کنیم و به رخ کسی بکشیم.

عکس مجتبی گرگی از نماز باران
در بیرجند جهانی شد

امیری-این عکس روز گذشته عکس اول بسیاری 
از روزنامه های استانی و کشوری بود.روزنامه آفتاب 
یزد در این باره نوشت اقامه نماز باران در بیرجند هم 
زیباست هم غم انگیز ، روزنامه ابتکار  نیز تیتر روی 
عکس اول خود را به این عنوان اختصاص داد: اشک 
باران و اندوه برف بر چهره ایرانی ها،روزنامه خراسان 
هم ضرورت اجرای یک آموزه دینی مهجور را در 
صفحه اول خود یادآور شد.همچنین روزنامه کیهان 
این عکس را در صفحه اول خود با عنوان اقامه نماز 
باران در بیرجند چاپ کرد.نکته جالب آن که زیبایی 
ها  روزنامه  از  بسیاری  که  شد  باعث  عکس  این 
گزارشاتی فوری بر پایه آن تهیه و منتشر کنند.بنا به 
اطالع استفاده از این عکس در فضاهای مجازی و 
رسانه های بین المللی هم در حال افزایش است.آوای 
خراسان جنوبی با سپاس از این عکاس هنرمند و با 
احساس که توانست نظر جهانیان را به خشکسالی 
استان جذب کند برای وی آرزوی موفقیت می کند .

تولید 159 هزار اصله نهال 
در نهالستان های منابع طبیعی

برای کاشت  صدا و سیما- 159 هزار اصله نهال 
در جنگل های خراسان جنوبی، در نهالستان های 
کل  مدیر  شود.  می  تولید  طبیعی  منابع  کل  اداره 
 منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این نهال ها

در  و طبس  درمیان  بیرجند،  شهرستانهای  در  که 
حال تولید است سال های آینده کاشته می شود.

نصرآبادی با بیان اینکه برای تولید این نهال ها حدود 
96 میلیون تومان هزینه می شود افزود: سنجد، اقاقیا، 
زبان گنجشک و کاج از مهم ترین ارقام نهال های 
تولیدی است که با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری 
 دارد.وی گفت: 600 هزار اصله نهال هم که سال های

قبل تولید شده است، اسفند در خراسان جنوبی توزیع 
و کاشته می شوند.

تذکر افضلی به رئیس جمهور و سه وزیر

در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  خبر-نماینده  گروه 
مجلس طی دو تذکر به رئیس جمهور و سه وزیر 
درخواست تامین آب مورد نیاز طرح های کوچک 
اقتصادی و تامین تمام پول سپرده گذاران صندوق 
نماینده  افضلی،  نظر  باشند.  را داشته  افضل توس 
مردم نهبندان و سربیشه در مجلس به رئیس جمهور، 

وزرای اقتصادی، نیرو و دادگستری تذکر داد.

نایبندان طبس محل زندگی بیش
از 5 قالده یوزپلنگ ایرانی است

جنوبی  خراسان  زیست  محیط  کل  تسنیم-مدیر 
جهان  در  یوزپلنگ  قالده   ۷0 تنها  اینکه  بیان  با 
بزرگترین  طبس  نایبندان  گفت:  می کنند  زیست 
است  خاورمیانه  وحش  حیات  پناهگاه  بکرترین  و 
 5 جمله  از  مختلف  حیوانات  زندگی  محل  که 
اظهار  آرامنش  پرویز  است.  ایرانی  یوزپلنگ  قالده 
کرد: منطقه حفاظت شده نایبندان طبس یکی از 
پهناورترین زیستگاه های یوز پلنگ در ایران است.     

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

آستان مقدس امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس توسعه می یابد

چهلمین روز شهادت »شهیدکاردیده« در بیرجند برگزار می شود
 گروه خبر- مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت شهید مدافع وطن ستوانیکم هادی کاردیده امروز در بیرجند برگزار 
می شود. این مراسم ساعت 9 تا 10 صبح در مصلی ابوالفضلی بیرجند برگزار می شود. این شهید وارسته در درگیری مسلحانه 

تیم عملیاتی انتظامی خراسان جنوبی و نهبندان با اشرار مسلح در شهرستان نهبندان، به شهادت رسیده است.

می
 مقا

س:
عک

ی نیا
عارف

س: 
عک

وال
ن ت

سا
: اح

س
عک

تجلیل از ده نمونه ملی 
کشاورزی استان  

دادرس مقدم-صبح دیروز از ده تولیدکننده برتر استان 
در بخش کشاورزی که بعنوان »نمونه ملی« انتخاب 
شده اند، تقدیر شد.رییس سازمان جهاد کشاورزی 

خراسان جنوبی با اشاره به وجود خشکسالی های 
مداوم و باالخص اینکه امسال سال کم بارانی است، 
اما کشاورزان و بهره برداران عرصه کشاورزی دست 
از تالش وکوشش برنداشته و خوش درخشیدند،گفت: 
از  بیشتر  وتشکر  تقدیر  برای  ما  کشاورزان  لیاقت 
برتر  رتبه  با شرایط موجود حائز  اینهاست چرا که 
مردمان سخت  عهده  از  تنها  مهم  این  که  شدند 
کوش کویری و قانع این استان بر می آید.هاشم ولی 
پورمطلق افزود: چند سالی است که بعنوان استان کم 
باران معرفی می شویم اما با این حال این عزیزان 
کار بسیار مهمی انجام دادند و با این کمبود آب، ثبت 
رکوردهای گوناگون بنام استان خراسان جنوبی در 
سطح ملی یکی از افتخاراتی است که نشان از بزرگی، 
عظمت وتالش این عزیزان دارد.وی خاطرنشان کرد: 
از آبی که در گذشته بی رویه از چاه آب برداشت 
می شد، اکنون با نصب کنتورهای هوشمند و فهام  
جلوگیری شده و استفاده بهینه از چاه های کشاورزی 
این کنتورها  صورت می گیرد.به گفته وی نصب 
های  شهرستان  سایر  در  طبس  شهرستان  بجز 
استان، حدود 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قول مساعدت استاندار خراسان جنوبی
 در خصوص نمایشگاه کتاب محقق شد

ارشاد اسالمی  و  دادرس مقدم-مدیر کل فرهنگ 
یازدهمین  اعتبارات  تحقق  از  جنوبی  خراسان 
نمایشگاه کتاب استان توسط استاندار خراسان جنوبی 
شک  گفت:بی  خبر  این  اعالم  با  داد.محبی  خبر 
 هرساله نمایشگاه کتاب استان یکی از رویداد های

آن  برگزاری  در  که  است  استان  فرهنگی  بزرگ 
رو به  رو  زیادی  با چالش های  اعتباری  لحاظ   به 

 می شویم که به حمدا... امسال با پیگیری های انجام 
شده از سوی این اداره کل بخش مهمی از اعتبارت 
آن توسط استاندار محقق شد.وی با بیان اینکه این 
اداره کل همه ساله در تالش است تا نمایشگاه بزرگ 
و  کتاب  فرهنگ  ترویج  هدف  با  را  استان  کتاب 
کتابخوانی، حمایت از ناشران، تالش برای وارد کردن 
کتاب به سبد خانوار، صرفه جویی در وقت خریدار و 
برآورده کردن نیاز اقشار مختلف جامعه برگزار نماید 
اظهار امیدواری کرد با توجه به نگاه و توجه جدی 
هنر  و  فرهنگ  مقوله  به  جنوبی  خراسان  استاندار 
استان بتوانیم همه ساله نمایشگاه هایی در خور شان 

مردم این استان برگزار نماییم.

افزایش تعداد دشت های ممنوعه 
بحرانی در خراسان جنوبی

صدا و سیما- 6دشت ممنوعه بحرانی در یک سال 
گذشته به دشتهای ممنوعه خراسان جنوبی افزوده 
شد. مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آبی شرکت آب 
منطقه ای استان گفت: این دشتهای ممنوعه شامل 
طبس، دستگران، فردوس، بشرویه، خضری و درمیان 
)درمیان و اسدیه ( است.فاطمه شهابی با اشاره به 
سرایان  و  سده  دشتهای  فقط  این  از  پیش  اینکه 
از 40 محدوده  افزود:  است،  بوده  بحرانی  ممنوعه 
مطالعاتی خراسان جنوبی 14 دشت ممنوعه، 8 دشت 
دفتر  است.مدیر  آزاد  دشت  و 18  بحرانی  ممنوعه 
مطالعات پایه منابع آبی شرکت آب منطقه ای گفت: 
هم اکنون از 3 هزار و 229 حلقه چاه 8۷6 میلیون 
مترمکعب آب از دشتها براشت می شود .وی افزود: 
امسال 8 دشت ممنوعه تمدید ممنوعیت می شود که 
علت تمدید افت مستمر سطح آبهای زیرزمینی در 
آبخوانهای مذکور در طول 5 سال گذشته بوده است.

شهرداری نیازمند حمایت 
جدی دستگاه قضایی
غالمی-شهردار بیرجند گفت: شهرداری نیازمند نگاه 
و حمایت جدی دستگاه قضایی است.جاوید روز سه 
شنبه در دیدار با رئیس کل  دادگستری خراسان جنوبی 
با  ای گسترده  مدیریت شهری حوزه  افزود: حوزه 
 وظایف متعدد است که کوتاهی این مجموعه می تواند
آسیب های زیادی به شهر و شهروندان  برساند.

وی اظهار کرد: دستگاه قضا در جامعه از حساسیت و 
اهمیت خاصی برخوردار است و این مجموعه موجب 
ایجاد آرامش و آسایش در جامعه می باشد.جاوید با 
اشاره به اینکه حمایت از حقوق شهروندی باید از 
اولویت های شهرداری باشد عنوان کرد: شهرداری 
ارائه زیادی  خدمات  شهر  در  که  است   دستگاهی 

می دهد و از دستگاههای اجرایی انتظار می رود ما 
را حمایت کنند تا در این بستر امن و آرام با رضایت 
 شهروندان پروژه های شهری را به ثمر برسانیم .

صیفی ؛ رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی 
نیز در این دیدار گفت: شهرداری در تمامی امور شهر 
دخیل است و پیشبرد امور با محدودیت منابع مالی و 

انسانی، مدیریتی قوی را می طلبد .

* دوره آموزشی کوتاه مدت تخصصی ویژه پلیس 
انتظامی و راهور با مشارکت بالغ بر 40 نفر از عوامل 

اجرایی نیروی انتظامی استان برگزار شد.
*  مرمت رباط زردان خراسان جنوبی پس از 11 سال 

به پایان می رسد
فجر  دهه  با  همزمان  گفت:  درمیان  *فرماندار 
سال جاری 60 پروژه عمرانی در سطح شهرستان 

درمیان به بهره برداری خواهد رسید.
*  سرپرست اداره میراث فرهنگی فردوس گفت: در 
سال 96 میزان تعهد این اداره 66 نفر بوده که این 
اداره در طی مدت 10 ماه موفق به ثبت اشتغال 81 

نفر در سامانه رصد و معادل 122 درصد شده است.
*  مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از برخورداری 
95 درصد خانوارهای شهری و 43 درصد خانوارهای 
داد. خبر  استان  در  طبیعی  گاز  نعمت  از  روستایی 

*طی حکمی از سوی سردار قاسمی فرمانده سپاه 
امربه  شورای  رئیس  بعنوان  جاوید  دکتر  استان 

معروف شهرداری بیرجند انتخاب شدند. 
* مردم خراسان جنوبی در طرح هبه 52 میلیون 

تومان به نیازمندان کمک کردند.
اردوهای  به  جنوبی  خراسان  دانش آموز   4800*

راهیان نور اعزام می شوند.
* رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 2 هزار و 11 
میلیارد ریال تسهیالت به 5۷4 واحد تولیدی استان 

پرداخت شده است.

اخبار کوتاه

گفت:  رضوی  قدس  آستان  مقام  قائم 
توسعه هایی که در آستان امامزاده حسین بن 
موسی الکاظم)ع( طبس به دلیل اشتیاق مردم 
ایجاد شده باید گسترش پیدا کند که قراراست 
هیئت مدیره طرح آن را ارائه دهد.به گزارش 
خبرنگار مهر، بختیاری پیش از ظهر سه شنبه 
در بازدید از مراکز آموزشی وابسته به آستان 
مقدس امام زاده حسین بن موسی الکاظم)ع( 
از  یکی  کرد:  اظهار  طبس  شهرستان 
برنامه های امروز عرض خدا قوت به همکاران 
در مجتمع آموزشی امام رضا )ع( بود.وی با 
اشاره به بازدید از مدارس شکوفه های رضوی، 
در  آموزان  دانش  مدارس  این  در  کرد:  بیان 
دبستان  تا  مهدکودک  مختلف  سطوح 
مشغول  رضوی  شکوفه های  عنوان  تحت 

قدس  آستان  مقام  هستند.قائم  تحصیل  به 
رضوی با بیان اینکه یکی از برنامه های خوب 
این مرکز آموزش قرآن است، عنوان کرد: در 
آموزش  رسمی  دروس  کنار  در  مدارس  این 
محورهای  از  یکی  قرآن  آموزش  پرورش  و 
استقبال  بر  تأکید  با  است.بختیاری  اصلی 
باالی خانواده های دانش آموزان از این طرح، 
بیان کرد: با توجه به استقبال باالی والدین 
این طرح قابل تسری در همه مدارس ابتدایی 
و دبستان ها و حتی مهدکودک ها است.وی 
با اشاره به کسب رتبه نخست دانش آموزان 
شهرستان طبس در قبولی کنکور، افزود: این 
امر نشان می دهد زمینه های رشد در کودکان 

این منطقه در سطح کشور نمونه است.
قائم مقام آستان قدس رضوی همچنین به 

به  متعلق  مقدس  اماکن  مجموعه  از  بازدید 
آستان امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( 

و  جنوبی  خراسان  مردم  گفت:  و  کرد  اشاره 
کشور به این امامزاده دلدادگی زیادی دارند و 

ساالنه بیش از پنج میلیون زائر به این آستان 
مشرف می شوند.بختیاری ادامه داد: در همین 
راستا وسعت هایی که در این امامزاده به دلیل 
اشتیاق مردم بعد از انقالب اسالمی ایجاد شده 
است باید توسعه پیدا کند و قرار شده است 
هیئت مدیره طرح آن را ارائه دهند.وی بیان 
کرد: همچنین برای توسعه مراکز آموزشی در 
کنار توسعه دبیرستان برای دانشگاه نیز برنامه 
ریزی شده که کار ارزشمندی است چرا که 
اعتماد مردم به این مجموعه جلب شده است.

قائم مقام آستان قدس رضوی اضافه کرد: در 
بخش تالش های فرهنگی عالوه بر مدارس 
متعلق به مجتمع آموزشی امام رضا)ع( مراکز 
فرهنگی از جمله کتابخانه ها ایجاد شده که 

مردم نیز استقبال باالیی از آن کرده اند.

 ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
امکان  است  الزم  گفت:  جنوبی  خراسان 

عرضه نان مازاد نانوایی ها در سوپرمارکت ها 
و مغازه های شهر به منظور حمایت از نانوایان 
فراهم شود.داوود شهرکی افزود: با هماهنگی 
سازمان غذا و دارو این مهم باید انجام شود تا 
نانوایی داران بخشی از نان مازاد خود را بدون 
فروش  به  سوپرمارکتی  به صورت  و  عرضه 
رسانده و کمبود فروش در نانوایی جبران شود.

وی گفت: به دلیل افزایش مجتمع های نان 
بیرجند رضایت مردم  تنوع پخت در شهر  و 
نسبت به گذشته بیشتر شده است در حالیکه 
در گذشته هر واحد نانوایی موظف به پخت 
از  بخشی  کرد:  بیان  بود.وی  نان  نوع  یک 

آسیب  اقشار  از  حمایت  راستای  در  نانوایان 
پذیر سهمیه یارانه دریافت کرده و باید نان را 
با قیمت یارانه ای عرضه کنند.رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار 
کرد: نانوایی داران درخواست دارند با توجه به 
ثابت  در چند سال گذشته  نان  قیمت  اینکه 
یافته،  افزایش  آنها  های  هزینه  اما  مانده 
این موضوع  یابد که  افزایش  نیز  نان  قیمت 
در کشور مطرح شد.وی گفت: این مهم باید 
به صورت کارشناسی انجام شود چرا که شاید 
قالب  قوت  که  مردمی  برای  قیمت  تغییر  با 
آنها در برخی مناطق استان به ویژه روستاها 

نان است، فشار مضاعفی ایجاد کند.شهرکی 
با  تا  است  این  بر  ما  تشخیص  شد:  یادآور 
حداقل سهمیه آرد آزاد پز مسیر را ادامه دهیم.
وی اظهار کرد: اگر قرار بود حمایتی از نانوایی 
فشاری  که  باشد  ای  بگونه  باید  شود  داران 
است  ممکن  گفت:  نشود.وی  وارد  مردم  بر 
شرایط نانوایان با تغییر قیمت نان بهتر شود 
اما مردم خرید می کنند و این سطح درآمد 
نارضایتی، بعضا کاهش خرید و ظهور پخت 
های غیرمجاز غیرنانوایی را به دنبال خواهد 
داشت.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
افزایش  با  گفت  توان  نمی  افزود:  استان 

 قیمت نان مشکل نانوایی داران حل و فصل
می شود بلکه باید به شیوه های گوناگون این 
بیان  با  دهیم.وی  قرار  مورد حمایت  را  قشر 
اینکه نانوایان استان در حوزه نظارت بهداشت 
و استاندارد در حد قابل قبولی هستند گفت: 
وجود  در  را  مشکل  کمترین  استان  نانوایان 
مواد مضر یا غیر مجاز دارند که جای قدردانی 
دارد.شهرکی  آرد  کارخانجات  و  اصناف  از 
افزود: مسیرهای حمایتی باید در حوزه اصالح 
قیمت آرد یا تعریف خدمات ویژه برای افزایش 
اینکه  تا  ظرفیت فروش در نظر گرفته شود 

فقط به دنبال افزایش قیمت نان برویم.

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 65 هزار 
و 456 نفر از روستاییان استان تحت پوشش 
شبکه آبرسانی سیار قرار دارند.مهدی صفوی 
نژاد با اشاره به آبرسانی سیار به 439 روستای 
نیازمند  روستاهای  تعداد  کرد:  اظهار  استان، 
آبرسانی سیار استان در طول سال بنا بر میزان 
مصرف و شرایط در حال افزایش یا کاهش 
است.به گزارش مهر-وی با بیان اینکه در تیر  
روستاهای  در  را  آبی  تنش  بیشترین  امسال 
تعداد  این  که  ای  گونه  به  ایم  داشته  استان 

به 461 روستا افزایش یافته است، بیان کرد: 
کمترین تعداد نیز مربوط به مهرماه بوده که 
این ماه 423 روستا تحت پوشش شبکه  در 
آبرسانی سیار قرار داشته اند.مدیرعامل شرکت 
جنوبی خراسان  روستایی  فاضالب  و   آب 

ادامه داد: طبق آخرین آمار آذرماه امسال به 
با  استان  روستایی  خانوار   589 و  هزار   18
جمعیتی بالغ بر 65 هزار و 456 نفر به صورت 

سیار آبرسانی شده است.

حمل ۲۴ هزار تانکر آب به روستاها

صفوی نژاد از حمل 24 هزار و 211 تانکر آب 
به روستاهای استان در سال جاری خبر داد و 
هزار  این مدت 285  در مجموع طی  گفت: 
و 811 مترمکعب آب به این روستاها حمل 
شده است.وی اضافه کرد: بیشترین حجم آب 
آبرسانی شده مربوط به شهرستان درمیان با 
بوده  مترمکعب  با 9 هزار و 13۷  روستا   59
فاضالب  و  آب  شرکت  است.مدیرعامل 
روستایی، سرانه آبرسانی سیار به ازای هر نفر 
در شبانه روز را 15 لیتر عنوان کرد و گفت: با 
این وجود حجم آبی که به روستاها آبرسانی 

به  بنا  و  بوده  میزان  این  از  بیشتر  شود  می 
نیاز و شرایط این میزان افزایش می یابد.به 
گفته صفوی نژاد بیشترین روستاهای نیازمند 
آبرسانی سیار مربوط به شهرستان نهبندان با 

۷3 روستا است.

نیاز  ۵ میلیارد تومانی 
برای آبرسانی سیار

وی با بیان اینکه به منظور مدیریت آبرسانی 
دیون  پرداخت  و  جاری  سال  در  سیار 
و  آب  شرکت  سوی  از  گذشته  های  سال 

تومان  میلیارد  پنج  مبلغ  روستایی  فاضالب 
اعتبار پیشنهاد شد، عنوان کرد: با این وجود 
تاکنون تنها برای یک میلیارد و 85 میلیون 
تومان موافقت نامه صادر شده که حدود 50 
درصد این مبلغ نیز تاکنون ابالغ شده است.

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اضافه کرد: با وجود پرداخت این مبلغ بالغ بر 
سه میلیارد و 300 میلیون تومان دیون در این 
بخش داریم.صفوی نژاد اظهار امیدواری کرد 
از محل اعتبارات ماده 10 اعتبارات مورد نیاز 

این بخش در سال جاری پیش بینی شود.

امکان عرضه نان مازاد نانوایی ها در سوپرمارکت ها فراهم شود

۶۵ هزار روستایی استان چشم انتظار تانکرهای آبرسان

فرماندار شهرستان بیرجند گفت: امسال بالغ 
بر ۷3 میلیارد تومان پروژه عمرانی طی ایام 
ا...دهه فجر در شهرستان بیرجند بهره برداری 
و کلنگ زنی می شود.ناصری در ستاد دهه 
فجر شهرستان بیرجند اظهار کرد: اصل کلی 
که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع باشکوه 
صدر  در  فجر  دهه  ایام  در  برنامه ها  بودن 
تالش  همه  که  است  اجرایی  دستگاه های 
می کنند تا حداکثر افراد و مخاطبان را در این 
ایام جذب کرده تا مراسم باشکوه تری برگزار 
شود.وی با بیان اینکه مطابق برنامه هرساله، 
ستاد دهه فجر در بخشداری مرکزی بیرجند 
برگزار خواهد شد.فرماندار شهرستان بیرجند 
به  باید  برنامه ها  دقیق  زمان  اینکه  بیان  با 
نیروی انتظامی اطالع رسانی شود بیان کرد: 
اصناف نیز در این مدت برنامه های خود را 
برپا  محلی  کوچک  نمایشگاه های  و  برگزار 
با  است  امید  اینکه  بیان  با  می شود.ناصری 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  برنامه ریزی 
سرکشی و دیدار با خانواده شهدا انجام شود 
تصریح کرد: مراسم عطرافشانی گلزار شهدا 
نیز در روز پنجشنبه 19 بهمن ماه به صورت 
نواختن  از  شد.وی  خواهد  انجام  متمرکز 
مدارس  در  بهمن     14 در  انقالب  زنگ 
شهرستان بیرجند خبر داد و خاطرنشان کرد: 
در دانشگاه ها با دعوت از افراد صاحب قلم 
برگزار  برنامه هایی  دانشجویان  آگاهی  برای 
یادآور  بیرجند  شهرستان  می شود.فرماندار 
شد: یکی از کارهایی که در دهه فجر باید 
است  عمرانی  پروژه های  افتتاح  شود  انجام 
فرصت  فجر  دهه  ایام  راستا  این  در  که 
دستگاه ها  توسط  شده  انجام  خدمات  ارائه 
کلنگ زنی  و  افتتاح  از  است.وی  مردم  به 
دهه  ا...  ایام  با  همزمان  پروژه  عنوان   13۷

فجر در بیرجند خبر داد و یادآور شد: از این 
که  هستند  شاخص  پروژه   8 پروژه  تعداد 
لحاظ  نیز  استانداری  برنامه های  جدول  در 
در  کرد:  تصریح  بیرجند  است.فرماندار  شده 
و  میلیارد   ۷3 پروژه ها  این  اعتبار  مجموع 

600 میلیون تومان است که از این میزان، 
اعتبار پروژه های افتتاحی 46 میلیارد تومان 
میلیارد   28 زنی  کلنگ  پروژه های  اعتبار  و 

تومان است.

بیرجند  مرکزی  بخش  در  پروژه   ۴۲
همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

بخشداری مرکزی بیرجند نیز از بهره برداری 
42 پروژه در روستاهای بخش مرکزی این 
و  میلیارد   2 بر  بالغ  اعتباری  با  شهرستان 
امسال  فجر  دهه  طی  تومان  میلیون   489

خبر داد. حسین مالکی نیز  اظهار کرد: برای 
این ایام در روستاهای برگزاری جشن، دیدار 
مسابقات  برگزاری  شهدا،  معظم  خانواده  با 
ورزشی فوتسال و والیبال در بین دهیاری ها 
پیش بینی شده است.وی بیان کرد: طی دهه 

روستاهای بخش  در  پروژه  امسال 42  فجر 
مرکزی این شهرستان با اعتباری بالغ بر 2 
میلیارد و 489 میلیون تومان به بهره برداری 
و  اصالح  ها  پروژه  این  اکثر  که  رسد  می 
بهره مندی  دلیل  به  روستایی  معابر  توسعه 
مرکزی  است.بخشدار  دولتی  رایگان  قیر  از 
همزمان  فجر  مبارک  دهه  گفت:  بیرجند 
برنامه های  در  باید  و  است  فاطمیه  ایام  با 
اجرایی این موضوع مدنظر باشد و بخشداری 
مرکزی آمادگی اجرای برنامه های مطلوب 

دهه مبارک فجر در روستاها را دارد.

»۱۸ بهمن« جدیدترین تولیدات 
حوزه هنری استان رونمایی می شود

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی از برگزاری 
دومین بزرگداشت حماسه ۷ بهمن برای دومین 
سال متوالی خبر داد و گفت: همچنین جشن 

انقالب در 18 بهمن ماه با رونمایی از آثار جدید 
حوزه هنری برگزار خواهد شد.

کارگاه نمادشناسی پرچم 
جمهوری اسالمی ایران

در دهه فجر برگزار می شود
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
اغتشاشات  به  هم  خراسان جنوبی  نوجوانان 
اخیر و توهین به پرچم جمهوری اسالمی ایران 
کارگاه  امسال  فجر  دهه  گفت:  و  کرد  اشاره 
نمادشناسی پرچم جمهوری اسالمی و بحث 

آزاد با موضوع احترام به پرچم برگزار می شود.
حمیدی با بیان اینکه مخاطب ما کودکان و 
نوجوانان هستند و باید برنامه ها مطابق با نیاز 
این قشر باشد، افزود: همزمان با 12 بهمن ماه 
زنگ انقالب نواخته و ورود امام خمینی)ره( به 
داریم.مدیرکل  می  گرامی  را  اسالمی  میهن 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
و  نقاشی  ایستگاه های  گفت:  خراسان جنوبی 
کاردستی در حاشیه مسیر راهپیمایی 22 بهمن 

برپا می شود.

فیلم های جشنواره فیلم فجر
از ۱۲ بهمن در بیرجند اکران می شود

ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاون 
خراسان جنوبی نیز از برگزاری چهارمین دوره 
جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه سال 
جاری در استان با اکران 22 فیلم خبر داد. زمزم 
برای  اظهار کرد: امسال جشنواره فیلم فجر 
بیرجند  در  با کشور  دوره همزمان  چهارمین 
برگزار می شود.وی از اکران 22 فیلم بخش 
مسابقه ای و یک اثر انیمیشن  جشنواره فیلم 
 فجر در بیرجند خبر داد و گفت: این فیلم ها 
در محل سینما بهمن از 12 تا 22 بهمن ماه 

اکران عمومی می شود. 

۲۲ کمیته ویژه ستاد دهه فجر
در خراسان جنوبی تشکیل شد

اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
خراسان جنوبی هم با تأکید بر توجه به بحث 
فجر  دهه  برنامه های  در  انقالب  شمار  روز 
برای  گفت: 22 کمیته ویژه ستاد دهه فجر 
جنوبی  خراسان  در  برنامه ها  بهتر  برگزاری 
تشکیل شده و هفته استقبال دهه فجر از 5 

لغایت 11 بهمن ماه است.

بیش از ۷۳ میلیارد تومان پروژه عمرانی دهه فجر در بیرجند افتتاح می شود

عکس:کمالی

عکس:اینترنت
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 امام علی علیه السالم فرمودند :
ُدوِر َُّه شـِفـاءُ الصُّ َُّه اَنـْفـَُع الْقـَصـَِص َواسـْتـَشـْفـُوا بـِِه فـَاِن اَحـْسـِنـُوا تـاِلَوةَ الْقـُْرآِن فـَاِن

قرآن را نیكو تالوت کنید که سودمندترین داستان ها است
 و از آن شفا بجویید که شفای سینه ها است.

)شرح غررالحكم : ج 2، ص 657(

واکنش توئیتری آیت ا... مصباح یزدی
 به سخنان رئیس جمهور

آیت ا... مصباح یزدی در توئیتر خود نوشت: می گویند 
مردم می توانند بر امام معصوم هم خرده بگیرند، انتقاد 
کنند و در جایی فرمانش را اطاعت نکنند. این مطالب را 
نه در پشت کوه قاف که در پایتخت جمهوری اسالمی 
ایران گفته اند! با وجود اینان، امام زمان )عج( چقدر باید 
خون دل بخورند؟! وی در مطلب دیگری گفته اگر 
بخواهد شمشیر بکشد بالفاصله خواهند گفت: خشونت 
از هر کسی که باشد محکوم است. تعصبات را کنار 
بگذارید و به بحث و گفتگوی منطقی روی بیاورید!

نماینده مجلس خطاب به روحانی:
 لطفا کمی اخم کنید!

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر 
در تذکری خطاب به رئیس جمهور گفت: دشمن با 
دیپلماسی خنده شما  گستاخ تر شده است، لطفا کمی 
اخم کنید. وی افزود: وزرای شما دیپلماسی خنده را 
اشتباه گرفته اند و همه جا از این دیپلماسی استفاده می 
کنند در حالی که باید با استحکام با دشمنان برخورد کرد.

نامه 170 نماینده به روسای قوا
درباره پیام رسان های خارجی

خطاب  نامه ای  امضای  با  مجلس  نماینده   170
پیام رسان های  از  خواستند  سه گانه  قوای  رؤسای 
 داخلی حمایت و فیلترشکن ها را ساماندهی کنند.

در این نامه آمده است: از شما روسای قوا خواستاریم 
دستور  داخلی  های  رسان  پیام  از  حمایت  ضمن 
فرمایید این پیام رسان ها جایگزین پیام رسان های 
خارجی شود و نسبت به ساماندهی فیلترشکن ها 

اقدام عاجل به عمل آید.

اگر دولت قصدی برای برخورد
 با چین ندارد، مردم ورود کنند

خاموش  در  چین  دولت  گفت:  جعفرزاده  غالمعلی 
برای  اراده ای  و  کرد  کوتاهی  کشتی  آتش  کردن 
خاموش کردن نداشت و صراحتا اعالم کرد در صورت 
خاموش شدن آتش مواد به دریا ریخته می شود و 
اگر دولت  افزود:  آلوده می شود. وی  محیط زیست 
قصدی برای برخورد با دولت چین ندارد مردم ورود 
کنند و با تحریم کاالهای چینی این دولت ضدانسانی 
را متنبه کند. به گفته وی، کسانی که این گونه جان 
شان را از دست می دهند، باید شهید محسوب شوند.

استانداری خراسان رضوی: 
دستگیرشدگان با هر سه جناح مخالف بودند 

معاون استانداری خراسان رضوی گفت: کسانی که در 
ناآرامی های اخیر دستگیر شدند، به هیچ وجه اصولگرا، 
اصالح طلب یا اعتدالگرا نبودند، بلکه با هر سه جناح 
مخالف بودند. در این ناآرامی ها در مجموع معاندان نظام 
بخش عمده ای از این اعتراضات را مدیریت کرده و 

قصد داشتند دامنه آن را به دهه فجر  بکشانند.

رهبر انقالب: سعودی ها در حال
 خیانت به اسالم هستند

شرکت کنندگان در سیزدهمین کنفرانس اتحادیه بین 
المجالس سازمان همکاری اسالمی با رهبر انقالب 
فرمودند:  دیدار  این  در  انقالب  رهبر  کردند.  دیدار 
دولت هایی که به آمریکا و صهیونیست ها کمک می 
کنند دارند خیانت می کنند؛ مثل کاری که سعودی ها 
اسالمی  امت  به  خیانت  قطعا  کار  این  کنند.  می 
و دنیای اسالم است. ایشان در ادامه سخنان شان 
افزودند: مسئله اتحاد اسالمی مسئله مهمی است. 
ما آماده هستیم حتی با کسانی که در دنیای اسالم 
صریحاً با ما دشمنی کردند هم برادرانه برخورد کنیم.

واکنش علی ربیعی به شایعات
 مبنی بر حمله به »سانچی«

علی ربیعی گفت: بی شک حجم آتش در ساعات 
اولیه، هر کسی را که در سطح نفتکش بوده را از بین 
برده، همچنین وجود گازهای سمی امکان زنده ماندن 
هموطنان مان را نمی داده است. وی خاطرنشان کرد: 
شایعاتی که از وجود موشک و برخورد آن با کشتی 
سخن می گوید، حاصلی غیر از افزودن غم و ماتم 
برای خانواده شهدای حادثه ندارد. شایعات انتشاریافته 
در خصوص این حادثه، توسط رسانه ها غیر حرفه ای 
هم  رسمی  و  خارجی  رسانه های  در  اگر  و  است 

شایعه ای درج شود بی شک کارکرد سیاسی دارد.

واشنگتن تایمز: اتحاد سّری
 علیه ایران در خاورمیانه

یادداشتی   طی  واشنگتن تایمز  آمریکایی  روزنامه 
به تشکیل اتحادی سّری علیه ایران در خاورمیانه 
پرداخت و نوشت: در حالی که بین ریاض و تل آویو 
همکاری  ندارد،  وجود  دیپلماتیک  رسمی  روابط 
که  می رسد  نظر  به  اکنون  دارد.  وجود  نظامی 
مقامات عربستان در حال بررسی خرید سامانه دفاع 
آهنین، همچنین سامانه  گنبد  اسرائیلی،  موشکی 
محافظت فعال، تروفی، ساخت هوافضای اسرائیل، 
و  عربستان  روابط  در  تحوالت  این  هستند.لندن 
دانست  قابل توجه«  »کامال  را  رژیم صهیونیستی 
در  حرکت  حال  در  اتحادسازی  جریان  افزود:  و 
است. غیرقابل پیش بینی  و  جدید  مسیر   یک 

»خطر  ریاض  برای  ایران  اینکه  ادعای  با  لندن 
فناوری  با  اسرائیل  کرد:  تصریح  است،  واقعی« 
پیشرفته اش )برای عربستان( به یک متحد تبدیل 

شده است. 

ذوالنور: برجام آش دهن سوزی برای ما نبود

حجت االسالم ذوالنور  با اشاره به شروط ترامپ گفت: 
مطمئن باشید اگر زمینه تحقق این 4 شرط وجود 
داشت، ترامپ تمدید تعلیق تحریم ها را انجام نمی داد.

وی ادامه داد: در دور بعدی نیز برای آمریکا وقوع این 
4 شرط وجود نخواهد داشت و ترامپ از روی ناچار و 
اجبار تعلیق تحریم ها را امضا کرد. ایران با خروج ترامپ هیچ چیزی از دست 

نمی دهد و برجام آش دهن سوزی برای ما نبوده است.

 ادعای تخلف در انتخابات 96 کذب بود 

سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال 
که آنچه آقای رئیسی به عنوان تخلف مطرح کرد که 
تعرفه به اندازه کافی به شهرهایی که او با اقبال مواجه 
بود صورت نگرفت، چه مبنایی داشت،گفت: پاسخ آقای 
رئیسی درباره کمبود تعرفه ها در همان مقطع داده شد. در 
آن زمان به شکل های مختلف و به صورت دقیق با نگاه فنی و کارشناسی موضوع 
تعرفه ها و ساعت اخذ رأی بررسی شد و مشکلی وجود نداشت واین ادعایی کذب بود.

پزشکیان: نمایندگان و مسئوالن تنها وعده می دهند
  

کنیم  نگاه  بینانه  واقع  اگر  گفت:  پزشکیان  مسعود 
هر نماینده و مسئولی که وعده می دهد، اگر قرار بر 
سازندگی داشته باشد می بایست تمام جانش را برای 
عمل به این هدف واال بگذارد. وی افزود: متاسفانه 
تریبون ها و نمایندگان و مسئولین همگی به جای 
تالش و کوشش، وعده صرف می دهند. در مدیریت جهادی هدف رسیدن به 

عزت و قدرت است، برای آن باید راه بسیج و جهاد را طی کنیم. 

در  کیهان  روزنامه  مسئول  مدیر 
اظهارات  پی  در  نوشت:  یادداشتی 
درباره  رئیس جمهور  سؤال برانگیز 
اطهار  ائمه  و  انبیاء  عصمت 

بودن  مجاز  ادعای  و  علیهم السالم 
انتظار  که  حالی  در  و  آنان!  نقد 
سخنان  از  روحانی  آقای  می رفت 
بی پایه و اساسی که گفته است توبه 

بیانیه ای  با صدور  ایشان  کند، دفتر 
تالش  و  داده  تغییر  را  اظهاراتش 
را موجه  کرد سخنان رئیس جمهور 
قلمداد کند! حسین شریعتمداری در 

ادامه نوشت: آقای روحانی در حالی، 
حتی پیامبر خدا )ص( را هم قابل نقد 
می داند که خود تاکنون هیچ نقدی 
برنتافته  منتقدی  هیچ  سوی  از  را 

و با اهانت و ناسزاهای دور از شأن 
یک رئیس جمهور به منتقدان تاخته 
جمله:»بی سواد،  آن  از  که  است! 
بی شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم ، 
ترسو،  بزدل،  حسود،  کودک صفت، 
جیب بر، بی قانون، مستضعف  فکری، 
فساد،  در  غوطه ور  متوهم،  بیکار، 
عقب مانده،  خرابکار،  سوءاستفاده گر، 
تازه به دوران رسیده، عصر حجری، 
یأس آفرین،  منفی باف،  هوچی باز، 
ناشکر، باید به جهنم بروند«! و... اخیرا 
انقالبیون نفهم!، یک مشت الت!...
اکنون جای این سؤال است که  با 
اجازه  خود  به  چگونه  اوصاف،  این 
می دهید حتی پیامبر اکرم )ص( را هم 
قابل نقد معرفی کنید؟! جناب روحانی 
تابلوی  برافراشتن  که  بفرمایید  باور 

ضرورت نقد اصال به شما نمی آید!

آیت ا... محسن غرویان در واکنش 
به نظرات مطرح شده اخیر از سوی 
و  سیاسی  شخصیت های  برخی 
حوزوی درباره سخنان رئیس جمهور 
معصومین  زمان  در  نقد  زمینه  در 
آقای  من  نظر  به  کرد:  اظهار  )ع( 
دکتر روحانی مراد جدی اش در این 
سخنان نقد معصومین به معنای رد 
آنها نیست. آقایان نقد را به معنای 
که  حالی  در  اند.  گرفته  رد  و  نفی 
و  است  پرسشگری  معنای  به  نقد 
مراد آقای روحانی این است که از 
معصومین هم می شود پرسید و این 
بگوید،  معصوم  هرچه  که  نیست 

مردم بگویند، سمعا و طاعتا.
وی افزود: هر کس که از معصوم 
مقام  در  نیز  آنان  بکند،  سوالی 
معصومین  می آیند.  بر  پاسخگویی 

زمینه را برای پرسشگری در جامعه 
بگویند  اینکه  نه  می کردند  فراهم 
هر چه ما می گوییم باید بدون چون 

و چرا گوش کنید.

با اشاره به  این استاد حوزه علمیه 
مثال رئیس جمهور در سخنرانی اش 
مثال  اسالم )ص( گفت:  پیامبر  از 
سخنرانی  آن  در  روحانی  آقای 

اکرم  رسول  برخورد  از  روایتی  که 
)ص( بود، نشان می دهد پیامبر هم 
کند،  سوال  ایشان  از  کسی  وقتی 
در مقام پاسخگویی بر می آیند و 

همین مثال هم نشان می دهد که 
معنای نقد از دیدگاه آقای روحانی 
پرسشگری از معصومین بوده نه رد 

یا نفی آنان.

شریعتمداری: روحانی همه را قابل نقد می داند اما خود 
تاکنون هیچ نقدی را از سوی هیچ منتقدی برنتافته!

غرویان: سخنان روحانی به معنای پرسشگری
 از معصومین است نه نفی و رد آنان 

 

 

 
  

 

شركت آب و فاضالب خراسان جنوبی براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات
  مصوب 83/11/17 در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل شامل:

الکتروپمپ شناور kw 45/5(293/12(                                                  1 دستگاه
الکتروپمپ شناور kw 55(293/14(                                                           1 دستگاه
الکتروپمپ شناورkw 11(193/10(                                                           1 دستگاه
الکتروپمپ شناور kw 15(293/4(                                                             1 دستگاه
 الکتروپمپ شناور kw 45/5(345/6(                                                        1 دستگاه
الکتروپمپ شناور kw 62/5(345/8(                                                        1 دستگاه
الکتروپمپ شناور kw 37(345/5(                                                          1 دستگاه

الکتروپمپ شناور kw 73/5(345/10(                                                     3 دستگاه 
الکتروپمپ شناور A 10 )kw 92(374/8                                                2 دستگاه

را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد، تامین كنندگان و تولیدكنندگانی كه مايلند در اين 
مناقصه شركت نمايند با عنايت به توضیحات و مشخصات ذيل الذكر مي توانند از تاريخ انتشار آگهي 
www.setadiran.ir حداكثر تا تاريخ 96/11/02 جهت دريافت اوراق ارزيابی مناقصه به نشاني 

با  اداري  ايام هفته و ساعات  بیشتر مي توانید در  اطالعات  برای كسب  نمايند. ضمناً   مراجعه 
شماره هاي 32236618-32234013-056 تماس حاصل نمايید.

توضیحات  ضروري:
مدت تحويل كاال: از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 15روز تعیین مي گردد.

تايید گروه كنترل كیفیت شركت آب و فاضالب  از تحويل كاال و  2- نحوه پرداخت: پس 
1396 عمراني  هاي  طرح  اعتبـارات  محل  از  اعتبار:  تامين  منبع   -3 جنوبی   خراسان 

4- زمان و مكان بازگشايي پاكت ها: چهارشنبه مورخ 96/11/18 در محل اتاق جلسات شركت 
آب و فـاضالب خراسـان جنوبي خواهد بود. 5- مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا روز سه شنبه 
مورخ 96/11/18 ساعت 15 در سامانه ستاد www.setadiran.ir بارگذاری نمايید.  6-  هزينه 
درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 7- ارزيابی فنی در قیمت پیشنهادی فروشنده لحاظ 
خواهد شد.  8- ضمناً اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد قابل دريافت می باشد. الزم به ذكر است 
اسناد مناقصه فقط از طريق سامانه ستاد به كمیسیون ارسال شود و كلیه مدارک در اين سايت 

     www.setadiran.ir .بارگذاری شود
 دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

    »آگهي تجدید مناقصه عمومي خرید«  
تاريخ:96/10/27    شماره: 2/11322     شماره شناسه: 130785

.............................................  آگهـی مناقصـه   .............................................

رنگ آمیزی مخزن و پايه های منبع آب هوايی در محل شهرک صنعتی 
بیرجند - ابتدای همت 1   تلفن: 32255262  

بازديد از محل و كسب اطالعات: همه روزه از ساعت 13- 8 تا تاريخ 96/11/01 

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند روبروی بانک سپه

بازاریاب و راننده جهت فروش محصوالت هنکل
شرکت پخش کیال با شرایط ذیل استخدام می نماید:

با حقوق ثابت + پورسانت + بیمه + حق بن، خواربار، مسکن، اوالد + عیدی و سنوات مطابق 
قانون اداره كار- حداقل مدرک تحصیلی ديپلم- داشتن كارت پايان خدمت- حداكثر 
 سن 35 سال - ترجیحا تجربه كاری مرتبط در زمینه بازاريابی مواد غذايی و بهداشتی

دارای فن بیان، ظاهر مناسب و انگیزه باال برای اين حرفه
 بيرجند ، شهرک صنعتی، بلوار توليد، نبش توليد 6    شماره تلفن: 056-32255096

آگهـی تمدیـد مـزایده 
بدينوسیله مزايده فروش امالک مازاد مخابرات منطقه خراسان جنوبی به شرح 
ذيل تمديد می گردد. آخرين مهلت تحويل اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 96/11/14  بازگشايی پاكت ها: روز يکشنبه مورخ 96/11/15

شماره 
مزايده

تضمين  شركتقيمت پايه به ريالموضوع مزايده
در مزايده به ريال

فروش ملک كارگاهی به مساحت  10000 96/6
متر مربع عرصه و 1070 متر مربع اعيان 

واقع در بيرجند - حاشيه بلوار خليج فارس  
جنب فروشگاه اتكا- انبار مخابرات

57/124/000/0005/713/000/000

فروش يک قطعه زمين به مساحت 96/7
4161/65 متر مربع واقع در قاين - تقاطع 

خيابان پيروزی و بلوار شهرداری

14/358/000/0001/435/800/000

فروش يک باب ساختمان به مساحت 199 96/8
متر مربع عرصه و 180 متر مربع اعيان  واقع 

در فردوس - چهار راه شهيدان پارسا

5/667/200/000566/720/000

فروش محل قديم اداره مخابرات طبس96/9
 به مساحت 2000 متر مربع عرصه و 491 

متر مربع اعيان واقع در طبس
 بلوار بهشتی جنوبی

6/176/400/000617/640/000

فروش محل قديم انبار اداره مخابرات 96/10
طبس به مساحت 1066 متر مربع عرصه 

واقع در طبس - بلوار بهشتی جنوبی 

3/462/000/000346/200/000

فروش يک قطعه زمين به مساحت 96/11
1298/65 متر مربع واقع در آرين شهر 

نبش بلوار  امير المومنين )ع(
و  خيابان شهيد  بهشتی

1/643/000/000164/300/000

فروش يک قطعه زمين به مساحت96/12
 2400 متر مربع واقع در خضری دشت 

بياض -  ابتدای بلوار خضری به دشت بياض

3/726/000/000372/600/000

مخابرات منطقه خراسان جنوبی

شماره شناسه: 130786

به مناسبت سومین روز درگذشت
 پدری مهربان، همسری دلسوز و برادری فداكار

 بزرگ خاندان

شادروان محمد ابراهیم امید
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش( 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه مورخ 96/10/27 

از ساعت 15:10 الی 16:10 در محل هيئت محترم حسينی )واقع در خيابان 
انقالب( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در اين جلسه موجب شادی روح

 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: امید ، رفیعی و فامیل وابسته

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

شادروان حاج محمود حاجیان
را به اطالع كلیه سروران گرامی می رساند: مراسم تشییع و 
 96/10/27 مورخ  چهارشنبه  امروز  مرحوم  آن  تدفین 
ساعت 15  از محل سالن اجتماعات بهشت متقين برگزار 
می گردد  حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن 

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: حاجیان، حاجیانی، اناری مقدم، مرشدیان، بهجت 

خسروی، حسنی و سایر بستگان

پوشـاک استـاپ 
فروش ویژه زمستانه، کاپشن، 
بافت، سیوشرت و ... تا آخر دی ماه
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