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سرمقاله

مسئوالن نابودی 
فضای سبز بیرجند 
باید پاسخگو باشند

* امین جم

فضای  از  هکتار  صدها  اخیر  های  سال  درطی 
)  ۲ صفحه  در  مشروح   (  .... بیرجند  شهری  سبز 

تندیس افتخار مجمع جهانی 
رهبران اقتصادی کواالالمپور 

برای شهروند فردوسی

مجمع جهانی رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه  به 
دعوت سازمان بین المللی رتبه بندی مدیران در دوم 
بهمن سال جاری در پایتخت... مشروح خبر در صفحه ۷

فوِت فوتبال استان
 موضوع صبحانه ورزشی این هفته روزنامه آوا ، بررسی 
وضع فوتبال استان بود که با حضور قهوه چی رئیس 
هیئت فوتبال ، شبانی رئیس هیئت فوتبال شهرستان 
3 صفحه  در  خبر  مشروح  شد.  برگزار   .... بیرجند، 

مشکالت نقدینگی گریبانگیر پروژه های دولتی

جریمه دیر کرد  
این بار برای 

بانک ها
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درخشش خراسان جنوبی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران / صفحه  7

ثبت نام کربال - زمینی
                 اعزام ها از ۱۱ بهمن لغایت ۱۳ اسفند ماه 96

محل ثبت نام 
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات، ساختمان آوا

دفتر خدمات مسافرتی ،جهانگردی و زیارتی عماد
۳۲۲۲۴۱۱۳

برادر ارجمند جناب آقای اشرفی
سرپرست محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان خراسان جنوبی
با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند که حاصل سال ها تجربه، شایستگی و توانمندی اجرایی 
جناب عالی می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و موفقیت روز افزون شما را 

در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.
سید محمد حسین زینلی     

مدیرعامل شرکت کویر تایر     

)هوالباقی(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
فرزندی عزیز و خواهری مهربان و دانش آموزی ساعی

 شادروان فاطمـه زهـرا دانشمنـد 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۱۱/5 از ساعت ۱۴ الی ۱5 در محل مسجد 
جامع توحید برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: دانشمند، خراشادیزاده و سایر فامیل وابسته

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان و دلسوز 

مرحومه حاجیه فاطمه کبری گل سرخی  )همسر مرحوم حاج محمد میابادی( 
 جلسه یادبودی روز جمعه 96/۱۱/6 از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 

حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر و مزید امتنان بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: گل سرخی، میابادی و سایر فامیل وابسته

مراسمچهلمین روز درگذشت مرحومه 

حاجیـه خدیجـه نابـغ آیتـی 
)همسر مرحوم حاج محمد رضائی( 

)و خواهر مرحوم آیت ا... نابغ آیتی(
 امروز پنجشنبه 5 بهمن ماه ۱۳96 از ساعت ۱۴ الی ۱5 در محل مسجد آیت ا... 

آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان می باشد. 

خانواده های: رضائی و آیتی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان 

حاج محمـدرضا صالـح پور 
)پدر شهید حمیدرضا صالح پور( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۱۱/5 از ساعت ۳ الی 
۴ بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار 

می گردد، تشریف فرمایی سروران معزز موجب امتنان است.

 خانواده های: صالح پور، اعتماد سعید، موسوی نژاد
 صمدیان، دیانی، فرخ جاه، مقدم، اسدالهی، میری 

و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت شادروان 

حاج عبـاسعلی وحیدنیـا 
امروز پنجشنبه 96/۱۱/5 از ساعت 

۳ الی ۴/۳0 بعدازظهر بر سر مزار آن مرحوم 
گرد هم می آییم و یاد و خاطره اش را به ذکر

 فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

خانواده های وحیدنیا و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه 

حاجیه طیبه ملک 
)همسر مرحوم حاج عباسعلی جاهد( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۱۱/5 از ساعت ۳ الی ۴ 
بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند 

موجب شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: جاهد، شیوا، شایسته فر و سایر بستگان

شرکت پخش معتبر مواد غذایی به تعدادی 
بازاریاب با تجربه و حرفه ای )آقا و خانم( 

با روابط عمومی باال و حداقل مدرک تحصیلی 
دیپلم نیازمند است. 

ترجیحا با همراه تماس گرفته شود

05632439772 - 09036314008

استـــخـــدام

)هوالباقی(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومه حاجیه صغری نصیری )توکلی( 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۱۱/5 از ساعت ۱۴ الی ۱5 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 
گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی و امتنان بازماندگان خواهد بود.  

خانواده های: توکلی، نصیری، اربابی، اشتری نژاد، نجات و سایر بستگان

جناب آقای دکتر اصغرزاده
مدیرکل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی 
انتصاب شایسته جناب عالی را صمیمانه تبریک عرض 
نموده، موفقیت و سربلندی روزافزون شما را آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل 
تعاونی مرغداران عدالت بیرجند

بدینوسیله تشکر و قدردانی خویش را از تمامی 
اقوام و دوستان بزرگوار، همکاران بیمارستان ولی 
عصر)عج(، شرکت کویرتایر، دانشگاه بیرجند، 
اداره آموزش و پرورش ، آموزشگاه های هیئت 
آموزشگاه  و  خاکشور  الهام  و  نسیبه  امنایی 
شهرستان،  بهداشت  مرکز  ناصح،  شاه پری 
شرکت آب و فاضالب استان ، سرپرستی و شعب 
موسسه اعتباری ثامن در استان و همه  عزیزانی 
که از شهرهای تهران، مشهد، زاهدان با حضور 
گرم شان و یا با ارسال تاج گل، پیام تسلیت در 

مراسم تدفین و ترحیم  پدر عزیزمان 

مرحوم محمدعلی بهروان فرد 
تسلی بخش خاطرمان شدند، اعالم می دارد. 

ضمنا به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن مرحوم جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 
مورخ 96/۱۱/05 از ساعت ۱۴ الی ۱5 در محل هیئت محترم حسینی

 )واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد، حضور سروران گرامی موجب شادی روح
 آن مرحوم و تسلی و تشکر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بهروان فرد و براتی

پرداخت اضافه کار و کارانه پرستاران تا قبل از عید/»گرای ۱۷8 « عنوان برتر کشور/مراسم »میهمانی الله ها« ۱9 بهمن در خراسان جنوبی برگزار می شود/وصول عوارض نوسازی شهرداری بیرجند به اداره پست محول شد /صفحه ۷
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

حجت االسالم محسن رهامی:
نبود آیت ا... هاشمی روی روحانی تاثیر گذاشته

 او به قول مردم »محافظه کار« شده است

فیض ا... عرب سرخی : 
اصالح طلبان با نقد 

دولت مشکلی ندارند

سعید جلیلی:
اگر مسئولیتی نداریم قرار 

نیست اپوزیسیون شویم!

حجت االسالم موسوی الری:
بعید است جهانگیری از 

دولت خارج و  به مجلس برود
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حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها به بانک مرکزی منتقل شد

مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: در ادامه اجرای تکالیف مقرر در ماده 94 قانون برنامه پنجم 
توسعه مبنی بر انتقال کلیه حساب های دستگاه های اجرایی دولتی به بانک مرکزی، حساب سازمان هدفمندسازی 

یارانه ها و انجام کلیه فرایندهای مرتبط با آن از جمله واریز یارانه ها، از بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد.

سرمقاله

مسئوالن نابودی 
فضای سبز بیرجند 
باید پاسخگو باشند
* امین جم

درطی سال های اخیر صدها هکتار از فضای سبز 
شهری بیرجند به بهانه هایی از جمله بی آبی و 
خشکسالی نابود شده است . عالوه بر این، به نظر  
می رسدآنچه پیش از خشکسالی اثرگذار بوده ،بی 
توجهی و سوءمدیریت در حفظ فضاهای شهری 
در سال  درختان  روند خشک شدن  است.بررسی 
های اخیر نشان می دهد در این فرآیند غیراخالقی 
اول  ، در وهله  ، غیر دینی و ضد محیط زیست 

منافع افراد و سازمان ها دخیل بوده است.
نابودی درختان بزرگ ده ،پانزده ساله در تپه های 
ورودی شهربیرجند در محدوده ای به وسعت 70 
هکتار،نابودی درختان پادگان 04 و حاشیه خیابان 
شهید قرنی،نابودی درختان مجاور باغ رحیم آباد 
و همچنین قلع  و قم درختان  باغ شوکت آباد و 
نقاط  دیگر نشان می دهد که متاسفانه جماعتی 
کج فکر برای تامین منافع آنی خویش یا سازمان 
های متبوع خود،بی توجه به زحمات گذشتگان و 
نیازهای آیندگان،کمر به نابودی اندک فضای سبز 
شهری بسته اند که تا چند سال پیش به عنوان 
نگینی سبز در حاشیه ی کویر شناخته می شد.این 
تومان  میلیاردها  فرآیند  این  در  که  است  درحالی 

سرمایه واقعی ملت و بیت المال نابود شده است.
شهر بیرجند بیش از هرجای دیگر به فضای سبز 
خشونت  از  کاستن  با  بتوان  تا  دارد  نیاز  مناسب 
برای  روانی  منظر  از  آرامی  طبیعت،محیط 

شهروندان خویش ایجاد کند.
مرگ درختان سبز،مرگ شادی و نشاط و طراوت 
دیگر  منظر  هست.از  نیز  دیار  این  شهروندان 
غبار  و  گرد  گرفتن  و  اکسیژن  تولید  با  درختان 
و سموم می تواند بخش بزرگی از انواع بیماری 
ها را کاهش دهد.با توجه به اینکه انواع بیماری 
نمودار  بسیار  بیرجند  در  افسردگی  و  قلبی  های 
تر از شهرهای سرسبز و شاداب )از نظر پوشش 
گیاهی( می باشد ضرورت حفظ وافزایش فضای 
سبز بویژه ایجاد جنگلهایی با درختان پهن برگ 
پدیده  آنکه  نهایی  .نکته  شود  می  چندان  صد 
ریزگرد ها که این روز ها برای دولت و ساکنان 
به  فعلی  روند  ادامه  است،با  مطرح  کشور  غرب 
شد.بنابراین  خواهد  نیز  بیرجند  گیر  دامن  زودی 
برای  خطر  ایجاد  شرایط  در  جز  درختان  قطع 
پذیرفته  اخالقا  و  قانونا   ، شهروندان،شرعا  جان 
به  اقدام  ای  بهانه  به  که  کسانی  همه  و  نیست 
سبز  فضای  به  توجهی  بی  و  قطع،خشکاندن 
نموده اند،در نزد خدا و مردم باید پاسخگو باشند.
اهمیت  مسئوالن  که  برسد  روزی  امیدواریم 
فضای سبز و نقش پررنگ درخت را در شهری 
با شرایط خاص مانند بیرجند درک  و دیگر حتی 
برای بقای یک درخت نیز  همه  تالش خود را 

به کار گیرند  .

دالر نزولی شد

آمریکا  دالر  چهارشنبه   روز   بازار  در  ایسنا- 
برخالف روند روز گذشته کاهشی شده و به 4۵77 
تومان رسید. بازار سکه نیز پس از چند روز افزایش 
در جهت نزولی حرکت کرده است. قیمت سکه که 
چند روز به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده بود 
سرانجام امروز کاهش یافته است. در میان انواع 
سکه، سکه تمام طرح جدید بیشترین کاهش را 
داشته است و بیش از ۲0 هزار تومان افت کرده 
است. سایر اقالم سکه هم به طور نسبی با کاهش 
که  آمریکا  دالر  از  غیر  به  شده اند.  روبرو  قیمت 
کاهش  هم  ارزها  سایر  است  شده  نزولی  امروز 

قیمت داشته اند.

آغاز مرحله تکمیل اطالعات
 زائران حج سال ۹۷

روابط  ریاست،  دفتر  سرپرست  اسکندری  وحید 
عمومی و بین الملل سازمان حج و زیارت ضمن 
حج  به  زائر  هموطنان  تشرف  توفیق  تبریک 
تکمیل  مرحله  کرد:  اظهار  باره  این  در   97 سال 
از   97 حج  به  تشرف  متقاضی  زائران  اطالعات 
که  هموطنانی  و  شده  آغاز  )چهارشنبه(  امروز 
فیش واریزی ودیعه تشرف به حج را تا تاریخ ۳0 
آبان ۱۳۸۵ در اختیار دارند، می توانند با مراجعه به 
 http://reserve.haj.ir اینترنتی   سامانه 
کنند.اسکندری  کامل  را  خود  اولیه  اطالعات 
افزود: بدیهی است پس از تکمیل اطالعات اولیه 
زائران، مرحله معاینات پزشکی و سپس معرفی به 
باید  کاروان ها آغاز خواهد شد که هموطنان زائر 

برای این مراحل آمادگی کامل را داشته باشند.
وی از عالقمندان به تشرف در سال 97 خواست 
برای اطالع از پیام ها و دستورالعمل های سازمان 
حج و زیارت و برنامه های قبل از سفر معنوی حج، 
کانال  در سامانه، عضو  اطالعات  تکمیل  از  پس 

ارتباطی با زائر شوند.

وعده ربیعی برای حقوق کارگران

فارس- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: ارزش سبد غذایی که در بهمن توزیع 
خواهد شد ۲۲0 میلیارد تومان خواهد بود که در گذشته 
کمتر از ۱۸0 میلیارد تومان بود. وی ادامه داد: پاداش و 
عیدی بازنشستگان، تأمین منابع شده و به موقع انجام 
خواهد شد؛ تأمین اجتماعی هم همینطور. تصمیماتی 
می گیرد   97 سال  مزد  برای  کار  شورای عالی  که 
چانه زنی های آن به سرانجام رسیده و سعی می کنیم 
امسال به شب عید نکشد و استراتژی ما این است که 

مزِد امسال، حتماً از تورم پیشی بگیرد.

لوازم خانگی ایرانی و خارجی
 تا 10 درصد گران شد

میزان- افزایش قیمت در بازار ارز نه تنها این بازار 
را دچار تالطم کرده است بلکه موجب ایجاد تنش 
در سایر بازارها نیز شده و بازارهای دیگر نیز تحت 
تاثیر این افزایش قیمت قرار گرفته و با افزایش قیمت 
مواجه شده اند.یکی از بازارهایی که تحت تاثیر این 
تالطم قرار گرفته، بازار لوازم خانگی است که بواسطه 
واردات مستقیم کاالهای خارجی و همچنین وارداتی 
بودن برخی از قطعات کاالهای تولیدی داخلی بیش از 
سایر بازارها این تاثیر نمایان شده است. محمد طحانپور 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره آخرین وضعیت بازار 
لوازم خانگی با توجه به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: با 
توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، قیمت لوازم 
خانگی ۵ تا ۱0 درصد افزایش داشته است. رئیس 
اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به این سئوال که آیا 
افزایش قیمت ها، تقاضا برای خرید را هم کاهش داده 
است، گفت: از نظر تقاضا تغییری در بازار ایجاد نشده و 
خریداران از ترس اینکه کاال را در آینده گرانتر نخرند، 

خرید خود را انجام می دهند.

معاون وزیر علوم:
 کنکور تا 3 سال دیگر هست

خانه ملت- معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه 
کنکور تا ۳ سال دیگر حذف نخواهد شد، گفت: حذف 
کامل کنکور به اجرای شروطی همچون برگزاری 
نیازمند  آموزش و پرورش  ازسوی  آزمون سراسری 
است.مجتبی شریعتی نیاسر درباره کم و کیف اجرای 
قانون حذف کنکور، گفت: حذف کنکور به طور کامل 
مورد تایید وزارت علوم است و قویا مدافع حذف آن در 
تمامی مقاطع هستیم اما اجرایی شدن این قانون در 
مقطع تحصیلی مختلف، شاخص ها و زیرساخت های 

متفاوتی را می طلبد.

یارانه ۸33 هزار نفر قطع شد
 اما ۵00 هزار نفر برگشتند!

ایسنا- مطابق بند »الف« تبصره )۱4( قانون بودجه 
خانوارهای  یارانه  بوده  موظف  دولت  گذشته  سال 
پردرآمد را قطع کند که در اجرای این حکم نحوه 
شناسایی خانواده های مشمول و معیارهای مربوطه 
تعیین شد، اما گزارش دیوان محاسبات از این حکایت 
مشمول  خانوارهای  حذف  راستای  در  اقدامی  دارد 
براساس سازوکار مقرر در آیین نامه مربوطه انجام نشده 
و تنها مطابق سازوکاری که در دستورالعملی در سنوات 
قبل بوده، یارانه حدود ۸۳۸ هزار و ۶90 نفر قطع شد، 
اما اعتراض ۵0۲ هزار و 7۲ نفر از حذف شدگان توسط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته شده و به 
فهرست یارانه بگیران برگشته اند. این در حالی است که 
پیش تر هم در قطع یارانه افراد پردرآمد آمار جالبی منتشر 
شده بود، به طوری که برای دوره ای اعالم شد که یارانه 
حدود چهار میلیون نفر قطع شد، ولی تا حدود 900 هزار 
نفر از آنها با توجه به اعتراضی که مطرح و بررسی 
های انجام شده بار دیگر به جمع یارانه بگیران برگشتند.

افزایش وام ضروری فرهنگیان
 به 45 میلیون تومان  نخرید

بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل  ایسنا- 
اینکه در حال حاضر میانگین تسهیالت فرهنگیان ۳0 میلیون تومان 
است که آن را به 40 و 4۵ میلیون تومان می رسانیم گفت: یکی دیگر 
از طرح های رفاهی که اخیرا اجرا شد »بیمه منازل مسکونی فرهنگیان« 
و  میلیون سرمایه  برای ۵0  بیمه  نوع  این طرح چهار  اساس  بر  بود. 
اثاثیه منزل، ۱۳۵ میلیون سرمایه  اثاثیه منزل، 9۲ میلیون سرمایه و 
و اثاثیه منزل و ۱79 میلیون تومان سرمایه و اثاثیه منزل وجود دارد 
تومان  تا ۱۲000  از ۳000  ماهانه  متفاوت  بیمه  نرخ حق  که هر کدام 
دارند. کریمی فر همچنین به راه اندازی سامانه رفاهی اسکان به نشانی 
Eskan.medu.ir اشاره کرد و گفت: فضا و امکانات الزم برای 
اسکان فرهنگیان در سایت مذکور جانمایی شده و دست کم در ردیف 

هتل های سه ستاره قرار دارد.

جهانگیری: مردم نگران »شب عید« نباشند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ابراز اطمینان به جامعه 
نسبت به اینکه منابع الزم برای تأمین مایحتاج مردم پیش بینی و تهیه 
شده است، از دستگاه های دولتی خواست تا با تأمین ذخایر کاالهای 
اساسی مورد نیاز و نظارت بر قیمت ها،  فضایی با ثبات و آرام در بازار 
ایجاد کنند.وی همکاری اصناف و تولید کنندگان بخش خصوصی با 
دستگاه های دولتی را در این خصوص ضروری خواند و افزود: ممکن 
بینی  پیش  قابل  غیر  به دالیل  و  مقطعی  بطور  کاالها  برخی  است 
نوسان قیمت پیدا کند اما با تالش همه دستگاه های مسئول وضعیت 
بازار در روزهای منتهی به پایان سال اطمینان بخش خواهد بود.وی 
همچنین از وزارت صنعت،  معدن و تجارت و بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه خواست تا با هماهنگی یکدیگر درباره اقالم ضروری 
مورد نیاز جامعه نسبت به تأمین کسری کاالها و تنظیم بازار اقدام کنند.

کارت خوان حذف می شود

علی دیواندری با بیان اینکه شبکه دیجیتال جایگزین بانکداری الکترونیک 
می شودو دستگاه های کارتخوان حذف می شود، افزود: در این سیستم 
تراکنش برای پرداخت ها نیاز نیست و شکل شعب از مرکز تراکنش مالی 
به مرکز مشاوره و گفتگو برای کارهای پیچیده تبدیل می شود.وی گفت: در 
بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام یکپارچه انجام و برداشت 
پول از حساب در این نوع بانکداری تبدیل به یک پروتکل بین مشتری 
و بانک می شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اساس 
بانکداری دیجیتال را سیستم یکپارچه و گسترده آن بیان و اضافه کرد: 
هزینه های بانک ها در این سیستم بین ۲0 تا 40 درصد کاهش می یابد. 
دیواندری گفت: وظایف نیروی انسانی نیز در شبکه بانکداری دیجیتال به 
سمت مشاوره تغییر می کند و عملیات دریافت و پرداخت حذف می شود. 
وی افزود: در شبکه بانکداری دیجیتال کنترل و شفافیت بسیار بیشتر و 

کالهبرداری کمتر خواهد شد. 

نوبخت: ۷۹5 هزار نفر در شش ماه اول
 سال جذب بازار کار شدند

تسنیم-   نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح گزارش عملکرد 
بودجه 9۶ گفت: در شش ماه ابتدایی سال جاری ۶۱4 هزار نفر نسبت به شش 
ماه اول سال گذشته وارد بازار کار شدند و برای اولین بار 79۵ هزار نفر جذب 
بازار کار شدند. یعنی ۱۸۱ هزار نفر غیر از آنچه که همه مشغول کار شدند از 
بیکارانی که سال های گذشته در جمعیت بیکار قرار گرفته بودند شاغل شدند، 
به همین جهت نرخ بیکاری ما در ۶ ماهه اول امسال به ۱۱.7 درصد تقلیل 
پیدا کرد، در حالی که نرخ بیکاری سال ۱۳9۵ چیزی در حد ۱۲.4 درصد بود؛ 
بنابراین این رخداد ناشی از رشد اقتصادی مثبت در رشته فعالیت های مختلف 
خودش را در شاخص بیکاری نشان داد.وی افزود: رشد اقتصادی در سال 97 
با احتساب درآمدهای نفتی ۵.۸ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۶ 
درصد و رشد سرمایه گذاری در همان سال را ۱۱.۲ درصد پیش بینی می شود.

ربیعی: برای حذف یارانه 
حساب بانکی چک نمی کنیم

فارس - وزیر رفاه در رابطه با آخرین وضعیت حذف یارانه دهک های 
باالی جامعه، گفت: ما در این برنامه قرار نیست که حساب بانکی 
کس  هیچ  بانکی  حساب  سراغ  ما  واقع  در  کنیم  چک  را  کسی 
نمی رویم. وی ادامه داد: اما اگر کسی که تشخیص می دهیم نیازمند 
این یارانه نیست و بخواهد یارانه بگیرد آن موقع است که مجوز برای 
چک کردن صورت حساب بانکی اش را به ما داده است. ربیعی تصریح 
کرد: در حال حاضر بانک رفاه ایرانیان قدرت تشخیص ما را در این 
مسأله افزایش داده است. ربیعی در مورد زمان اجرای رصد حساب های 
بانکی گفت: زمان اجرایش مشخص نیست باید اجازه دهیم تا قانون 
ابتدا ابالغ شود و ببینیم افرادی که می گویند نیازمند هستند تا چقدر 
درست می گویند ما نمی خواهیم این افراد حذف شوند اما در بررسی 

دقیق صحت و سقم آن مشخص خواهد شد.

احتمال افزایش سهمیه حجاج ایرانی

مهر-  رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش احتمالی سهمیه حجاج ایرانی 
در حج آینده خبر داد.حمید محمدی گفت: سهمیه حجاج ایرانی نسبت به 
جمعیت کشور در حج گذشته 79900 نفر بود که بر اساس توافق صورت گرفته 
با عربستان، این تعداد با افزایش ۳.۵ درصدی به ۸۲۸00 نفر بدون احتساب 
عوامل و کارگزاران در حج سال 97 افزایش یافت.معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی که در نشست مدیران ستادی و استانی سازمان حج و زیارت در 
تهران سخن می گفت به مذاکرات خود با مقامات وزارت حج عربستان اشاره 
کرد و افزود: طی مذاکرات درخواست افزایش ۵ هزار نفر دیگر را مطرح کردیم 
که در صورت تحقق آن به عدد 90 هزار نفر خواهیم رسید. رییس سازمان 
حج و زیارت با تاکید بر اینکه امنیت، عزت و کرامت حجاج ایران همواره 
مورد تاکید جدی این سازمان و دیگر مسئوالن کشور بوده است، تصریح 
کرد؛ این خواسته همچون حج گذشته در متن توافقنامه لحاظ گردید.

جنوبی  خراسان  استان  فرهنگیان   دانشگاه 
در جهت سازماندهی دانش بومی حاصل از 
میزبان  جغرافیا  معلمان  و  اساتید  تجربیات 
آموزش  برتر  تجربیات  کشوری   جشنواره 
می  جاری  سال  ماه  بهمن   26 در  جغرافیا 
باشد.در همین راستا نشست خبری ویژه این 
دانشگاه  در   96/11/4 چهارشنبه  جشنواره 
فرهنگیان برگزار گردید. مهدیزاده سرپرست 
را  جشنواره  این  استان  فرهنگیان  دانشگاه 
فرصت مناسبی برای تدوین و ارائه تجربیات 
دست اول آموزشگران ارجمند رشته جغرافیا 
درزمینه دانش آموزش محتوا را، ایجاد کرده 
است، تا ضمن قدردانی از تالش ارزشمند این 
عزیزان ،ازطریق به اشتراک گذاشتن  دانش 
تولید شده در این زمینه )PCK(،موجبات 
تعالی و تحقق هرچه بیشتر  اهداف آموزش 
جغرافیا درکشور عزیزمان را فراهم آورد . لذا 
امیدواریم شاهد مشارکت فعال معلمان و اساتید 
معزز از طریق ارائه تجربه و شرکت در همایش 

 به عنوان نماد و نشانه بالندگی و پویایی جامعه 
علمی – آموزشی جغرافیایی کشور باشیم. 

اهداف جشنواره : 
*سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات 

اساتید و معلمان در  آموزش رشته جغرافیا
و  اساتید  ارزشمند  تجارب  تدوین  و  *ثبت 

معلمان در آموزش رشته جغرافیا
*انتقال تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در 

آموزش رشته جغرافیا
*آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان با 
تجارب اساتید و معلمان شاخص در آموزش 

رشته جغرافیا
میان  علمی  تعامل  برای  فرصت  *ایجاد 
استادان و معلمان در به اشتراک گذاری دانش 

عملی آموزش  محتوا در رشته جغرافیا.

محورهای همایش شامل :
در  معلمان  تربیتی  آموزشی-  های  *تجربه 

آموزش جغرافیا
ای  حرفه  تجارب  و  چندپایه  *کالسهای 

معلمان در آموزش جغرافیا
*راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش جغرافیا

*طراحی آموزشی در آموزش جغرافیا

*ارزشیابی در آموزش جغرافیا
*طراحی واحد یادگیری در آموزش جغرافیا

*بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در 
آموزش جغرافیا

آموزش  در  رایج  فهمی های  با کج  *مقابله 
جغرافیا

درس  پژوهی،  اقدام  پژوهشی)  *تجارب  
آموزش  با  مرتبط  پژوهی(  روایت  پژوهی، 

جغرافیا
*آموزش جغرافیا با استفاده از سایر محیط 

های یادگیری)گردشگری علمی، موزه و... ( 
*تدریس مشترک در آموزش جغرافیا 

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان افزود این 
جشنواره با مشارکت و همکاری 16  سازمان، 

نهاد و دانشگاه برگزار خواهدشد .
مهدیزاده افزود: این جشنواره دارای دو بخش 
جانبی، نمایشگاه و کارگاه های آموزشی می 
 باشد. از این رو با توجه به گستردگی زمین لرزه
ارتقای  شد  احساس  اخیر،  ماهه  چند  در 
سطح دانش و آگاهی در این زمینه میتواند 
از  طبیعی  بالیای  با  مقابله  در  مهمی  نقش 
 جمله زلزله داشته باشد. بنابر این بر اساس 
نیاز سنجی های انجام شده دو کارگاه آموزشی 
تحت عنوان مروری بر مخاطرات طبیعی استان 

 خراسان جنوبی با نگاهی ویژه بر لرزه خیزی
روش  آموزشی  وکارگاه  زمین  نشست  فرو  و 
برگزار  التالیف جغرافیا  کتاب جدید  تدریس 
شروع  تاریخ  است  ذکر  قابل  شد.  خواهد 
هتل  در  جشنواره 96/11/26ساعت 8 صبح 
سپهر و پایان آن ساعت 20 همان روز میباشد و 
فرصت ارائه تجربیات تا 14 بهمن سال جاری از 
طریق آدرس سایت جشنواره امکان پذیر است.

آدرس سایت:
www.hjo.te.cfu.ac.ir

دانشگاه فرهنگیان استان  میزبان  جشنواره 
کشوری  تجربیات برتر آموزش جغرافیا

جنـاب آقـای علی کمیلـی فـر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست حراست خراسان جنوبی
 که موید عملکرد درخشان تان در شعب موسسه ثامن می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نمایم. 
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تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 29       09155610111

آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 6  سربیشه 
حوزه ثبتی شهرستان سربیشه سال یکهزار و سیصد و نود و شش شمسی 

پیرو آگهی های منتشره نوبتی شماره 3471-96/08/1 مندرج در روزنامه خراسان امروز و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید 
حدود شماره های زیر: 

بخش 6 سربیشه: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 16213/60 مترمربع پالک 476 اصلی واقع در اراضی دشت 
ذوالفقار )چاه فالحی علی آباد( سربیشه بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای عباس شریفی شیرخند فرزند آقا جان در روز دوشنبه 
1396/11/30 ساعت 8 صبح مندرج در این آگهی انجام می می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 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 که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت معترضین می بایست 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. در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیاتی ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: 1396/11/5          محمد حسین مصلحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

امام خمینی )ره( : نماز جمعه ثمره خون شهیدان است
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت دهه اول فاطمیه و ایام شهادت حضرت 

فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا 
به اطالع مردم والیتمدار و شهیدپرور می رساند: نماز عبادی - سیاسی 

و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 
حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقا مختاری
 امام جمعه موقت شهرستان بیرجند اقامه می گردد. 

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم حجت االسالم اکبر پور 
معاون هماهنگ کننده حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی

زمان: جمعه 96/11/6 ساعت 10/45
مکان: بلوار شهدای عبادی بلوار صنعت و معدن مصلی بزرگ المهدی )عج(

 من ا... التوفیق

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنج شنبه* 5 بهمن 1396* شماره 3990

استقبال کشاورزان از کشت های جایگزین در خراسان جنوبی
صدا و سیما- 2هزار و 224 هکتار از اراضی کشاورزی به زیر کشت محصوالت کم آب بر و متناسب با خشکسالی و اقلیم کویری خراسان جنوبی رفت. معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان به استقبال کشاورزان از محصوالت کم آب بر و کشت های جایگزین در استان اشاره کرد و گفت: امسال کشت کلزا، گلرنگ و کنجد با افزایش 

سالم قرار بود خیابان سراب آسفالت گردد کارها چشمگیری همراه بوده است. عصمتی پور افزود: امسال هزار و 24 هکتاز از اراضی استان به کشت کلزا، 600 هکتار کشت گلرنگ و 600 هکتار به کشت کنجد اختصاص یافت.
داشت خوب پیش میرفت آقای مالکی بخشدار 
اما دیروز شرکت  به قول خود خوب عمل کرد 
متوقف  را  کار  جلوی  قانونی  نامه  یک  با  شاهد 
تا  برسید  ما  داد  به  هستیم  خانوار   150 ما  کرد 

کی باید خاک و گرد و غبار را تحمل کنیم.
915...067
درخصوص  که  محترم  شهردار  جان  آوا  سالم 
بودند  فرموده  مردمیشان  مالقات  دستاوردهای 
همیشگی  نظر  تنگ  ادمای  بجای  نیست  بهتر 
که دور خودشان جمع کردند و از آنها مشاوره 
استفاده  مثبت  دید  با  افرادی  از  گیرند  می 
رفع  برای  قبل  روز  چند  جلسه  در  کنند!! 
 10 بر  بالغ  من  وجلوی  کردم  شرکت  مشکل 
مشکالت  رفع  به  دقت  وبه  بودند  نفرنشسته 
توسط اقایان گوش می کردم این دیدار بیشتر 
مشکالت  به  رسیدگی  تا  داشت  تبلیغاتی  جنبه 
نفر   10 ما  هیچکدوم  مشکل  مردم!!خالصه 
قانون شهرداری  آقایان نشستند  حل نشد فقط 
و طرح تفصیلی را یادآوری می کنند و شهردار 
از دست  تایید می کند و می گوید  محترم هم 
به  نیست  کسی  اخر  نیست.  ساخته  کاری  ما 
بکنید پس  نیست کاری  قرار  اگر  بگوید  اقایان 
چرا وقت مردم و خودتان را می گیرید؟ حرفی 
شهرداری  کارشناس  اول  روز  میزنید  شما  که 
نیست!!  جلسات  این  به  نیازی  و  گفته  ما  به 
می  مراجعه  شما  به  که  مردم  شهردار  آقای 
طرح   ٨4 سال  از  که  است  این  بخاطر  کنند 
مردم مشکالت  وبرای  نشده  بازنگری  تفصیلی 
که  ندارید  پول  هم  وشما  کرده   ایجاد  زیادی 
مشکل  جلسات  دراین  الاقل  کنید  بازنگریش 
مردم را حل کنید و هی قانون را گوشزد نکنید.
915...357
باسالم خدمت مسئول وسردبیر روزنامه محترم 
آوای خراسان جنوبی، با توجه به این که انجمن 
این  معتادان گمنام مدت چهارده سال است در 
شهر و روستاهای حومه فعالیت دارد. یک دفعه 
پنج جلسه از این انجمن با هم تعطیل شد. لطفا 
پیگیر  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای  مسئوالن 
شوند تا چه کنیم؟ پسرم با این انجمن توانست 

مواد مخدر را قطع کند حاال آشفته است.
915...0٨٨
با سالم  اداره راه وشهرسازی خوسف فکری برای 
جاده قلعه زری بردارد، آسفالت جاده خراب شده، 
نه الستیکی نه کمکی برای ماشین ها مردم مانده 
چند روز پیش در حال رانندگی در این جاده بودیم 
ضربه شدید خوردیم و الستیک ترکاندیم.  خدا کند 
سرو کار آدم مریضی به این جاده نیافتد مسئوالن 

گناه ما مردم چیست؟
915...402
سالم اوای عزیز با وجود بودن روزنامه شما باید 
این استان افتخار کند، امیدوارم بار دیگر به این 
افتخار بیفزاید از جایی که می دانید دولت مردان 
محترم شعارشان این است که برای جوانان بیکار 
چرا  شد  نخواهند  موفق  که  بیاندیشند  ای  چاره 
که در بعضی از اداره های این شهرستان بیرجند 
بهانه های  و  اندازی  باسنگ  که  افرادی هستند 
الکی جلوی  خانوادهایی که بدون حمایت دولت 
برای جوانان خود شغل ایجاد می کنند می گیرند 
و دلسرد می کنند از مسئوالن رده باال میخواهم 

به دغدغه مردم خاتمه دهند.
915...141
باسالم خدمت فرماندار محترم، شما در جلسه ای 
که در دی ماه در روستای رقویی با مردم داشتید 
دستور پیگیری جاده اتصال جاده سراب را دادید و 
از روز بعد عملیات شروع شد اما چند روزی هست 
که بخاطر همان مشکالت قبلی باز متوقف شده، 
از شما خواهشمندیم دستور پیگیری را بدهید تا 

امید ما به ناامیدی تبدیل نشود.
915...1٨4
راهداري محترم بیرجند، اگر بعد از گذشت سال 
هاي متمادي قصد تعریض و ترمیم ادامه جاده 
از  بعد  آبنماي  حداقل   ، ندارید  را  القورات  ي 

روستاي کوشک رو تبدیل به پل نمایید.
ارسالی به تلگرام آوا
علی  ها  باربری  از  بعضی  نرخ  بر  تعزیرات  چرا 
را  بار  به اصطالح  باربری هایی که  الخصوص 
اتوبوسی حمل می کنند ولی در واقع با کامیون 
که  طور  هر  که  ندارد  نظارتی  شود  می  حمل 

دلشان کشید از مردم پول می گیرند ؟
915...212
سرعت گیر خیابان ارتش به منظور اشتغال زایی 
ایجاد شده اینقدر گیر ندین دیگر باالخره تعمیر 

کار و جلوبندی اتومبیل هم باید نون بخورند.
915...550
محترم  ریاست   ... دکتر  اقای  جناب  سالم 
بیمارستان ... به نظر شما آیا شایسته است که یک 
بیمار برای زایمان به بیمارستان شما مراجعه کند و 
برای سونوگرافی در طی سه روز سه بار به خارج 
تا 150  بار 130  بیمارستان مراجعه کند و هر  از 
تومان پرداخت کند؟ آیا واقعا این امکان وجود ندارد 
اینجا کم کاری شماست یا دکترهایی که بعضا با 
مشکل  مردم  برای  و  همکارند  ها  سونوگرافی 
افرین! جواب این قشر را چه کسی میخواهد بدهد؟
915...610
مدیران  برای  هزینه  باید  استان  تاکی  واقعا 
امکانات  و  المال  بیت  باماشین  بدهد؟  غیربومی 
اداره کنند، آقای  دولتی زندگی شخصی شان را 
استان  این  مظلوم  مردم  فریاد  به  شما  عبادی 

برسید، جوانان بومی دارندمهاجرت می کنند.
93٨...929

فوِت فوتبال استان

*  سالن هایی را که به ادارات با مبلغ 3 هزار تومان می دهند را به ما به دلیل باال بودن تعداد و نیاز بیشتر، با مبالغ باالتری می دهند. * برخی شهرستان ها مانند طبس، بشرویه و 
سرایان به دلیل نداشتن زمین چمن در مسابقات شرکت نکردند. * تنها حمایت ما از هیئت های شهرستانی، معنوی است، زیرا که در آمدی نداریم و هر چه هست از فروش بلیط 
مسابقات و کالس ها بوده، حتی فدراسیون هم از ابتدای سال تاکنون یک ریال نداده است. * ادارات  هم به راحتی می توانند از یک درصد بودجه ورزشی خود برای تیم داری استفاده 
کنند. * امسال با شهرداری رایزنی انجام شده تا مسابقات محالت با کمک آنان برگزار شود. * 95 درصد فوتبال آموزش و پرورش از دست رفته و هر چه مانده نیز فوتسال است. 
شاید به دلیل مسائل مالی این اتفاق رخ داده است. *  از 92 با بی ثباتی مدیریتی ، بی تفاوتی به ورزش هم ایجاد شد. * در این استان باشگاه دار نیستند بلکه تیم داری می کنند، اجازه 
حضور به ورزشکار برای شرکت در اردوی تیم ملی را نمی دهند.  *  دکتر امیرحسنخوانی نماینده طبس، پیگیر زمین چمن این شهر است در حالی که در بیرجند دست را که نمی گیرند 
هیچ ، با پا پس هم می زنند. * خراسان شمالی چندین تیم در رده دارد ولی استان ما هنوز در رده ها شرکت هم نکرده است، اسپانسرها هم به دلیل نبود تماشاچی حاضر به حمایت از 
فوتبال بانوان نمی شوند. * اکنون نیز یک شیفت 2 تا 3:30 که بدترین زمان ممکن است را به ما داده اند، ساعت های دیگر مال آقایان بوده و از 4 به بعد هم گران می شود. *  اکنون 
38 مربی خانم در استان داریم ولی فقط 5 نفر از آنان فعال هستند! * در فدراسیون اعالم شد که سه استان ایالم، سیستان و بلوچستان و کردستان از پرداخت هزینه ورودی مسابقات 
معاف هستند، جای تعجب است که چرا برای خراسان جنوبی که محروم ترین استان کشور بوده این موضوع را در نظر نگرفته اند؟ * اگر هم باشگاه داری اجازه ورود بازیکن خود به 

اردوی تیم را نداد پیگیری کرده و حتی فرد را محروم کنید. * مسئوالن استان خبر ندارند تیم در لیگ دسته 3 کشوری داریم.

چکیده گزارش

حسینی، اصغری- موضوع صبحانه ورزشی این هفته 
روزنامه آوا ، بررسی وضع فوتبال استان بود که با حضور 
هیئت  رئیس  شبانی   ، فوتبال  هیئت  رئیس  چی  قهوه 

فوتبال شهرستان بیرجند، .... برگزار شد.
عباس شبانی رئیس هیئت فوتبال شهرستان بیرجند با 
اشاره به مشکالت عدیده این هیئت عنوان کرد: از نبود 
ها  باشگاه  کاری  کم  تا  گرفته  مسئوالن  بین  همکاری 
کار  داشت  بدون چشم  البته  که  اعضای هیئت  و حتی 
نفر عضو هیئت  از  15  توان گفت  می کنند. ولی می 
به  نیز هستند حتی  اعضای سرشناسی  برخی که  شاید 
که چون حق  جاست  این  مسئله  اند،  نزده  هم  آن سر 
را  آنان  هم  توانیم  نمی  کنند  نمی  دریافت  ای  الزحمه 
ملزم به حضور کنیم. به گفته وی مسابقات سنین 10، 
خود  اعضای  از  ولی  است  شده  برگزار  سال   16 و   12
قهوه  آقای  فقط  انجام شد.  بسیار کمی  استقبال  هیئت 
خراسان رضوی  فوتبال  هیئت  از  آقای حسینی  و  چی 
حضور داشتند و از طرف مردم و حتی ورزشکاران هیچ 
دو  یکی  تنها  نیز  ها  باشگاه  بین  از  نیست.  حمایتی 
ها  باشگاه  داریم  انتظار  کنند.  می  همکاری  باشگاه 
ارتباطشان را بیشتر کنند، در مسابقات اخیر تنها بودیم 
در حالی که اگر هر باشگاه مسئولیتی قبول کند عالوه 
بر این که راحت تر مسابقات برگزار می شود، به نفع 

خود باشگاه ها و معرفی آنان نیز است.

هیئت فوتبال هیچ زیرساخت
و امکاناتی در اختیار ندارد

شبانی با اشاره به این که هیئت هیچ گونه زیرساخت و 
چیزی که در اختیار داشته باشد ندارد، اضافه کرد: دو بار 
در مزایده های زمین شرکت کردیم، سالن سرحدی را 
چون که آقای کوزه گران مدیر عاملی یکی از باشگاه ها 
گرفته بود ، نگرفتیم و سالن شهیدین قاسمی را جلوتر از 
ما آقای شریعتی رئیس هیئت هندبال گرفت. وی افزود: 
اکنون چمن یک-دو در اختیار هیئت استان است ولی در 

زمستان دیگر نمی توانند از آن استفاده کنند.
رئیس هیئت فوتبال شهرستان بیرجند با تاکید بر این 
که االن برای برگزاری مسابقات جام فجر مشکل داریم 
، اظهار کرد: سالن هایی را که به ادارات با مبلغ 3 هزار 
تومان می دهند را به ما به دلیل باال بودن تعداد و نیاز 

بیشتر، با مبالغ باالتری می دهند.

برخی شهرستان ها
حتی زمین خاکی هم ندارند!

بیان  با  هم  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  چی،  قهوه 
این که از سال 56 فوتبال بازی می کنم، ادامه داد: از 
بر  را  استان  فوتبال  هیئت  مسئولیت   96 اردیبهشت   9
گوناگون  کارهای  تاکنون  زمان  آن  از  و  گرفتم  عهده 
تقویم  ارسال   ، فکر  اتاق  اعضای  انتخاب  جمله  از 
، برگزاری کالس های مربی گری،  اجرایی هیئت ها 
فستیوال پسران افغانستان ، شرکت تیم فوتسال بانوان 
به  صعود  و  کشوری  مسابقات  در  فردوس  شهرستان 
و  جوانان  و  فردوس  امید  تیم  شرکت  باالتر،  مرحله 
خانم  انتخاب  کشوری،  مسابقات  در  طبس  نوجوانان 
استان،  نونهاالن  از  نفر  دو  از  دعوت  و  عباسی  فاطمه 
اردوی  به  اردنی،  مهدی  محمد  و  کوهستانی  مرتضی 
فوتبال  مسابقات  نیز  االن  ام.  داده  انجام  را  ملی  تیم 
استان با 6 تیم در حال برگزاری است. وی به شرکت 
و  بشرویه  طبس،  مانند  ها  شهرستان  برخی  نکردن 
سرایان به دلیل نداشتن زمین چمن اشاره کرد و یادآور 
چمن  زمین  اندازی  راه  با  است  مدتی  نیز  قائن  شد: 
به  بدهد.  مسابقات  این  در  تیم   2 توانسته  مصنوعی 
گفته وی برخی شهرستان ها مانند خوسف، درمیان و 

زیرکوه حتی زمین خاکی هم ندارند.
های  هیئت  تمام  افزود:  استان  فوتبال  هیئت  رئیس 
هستند.  فعال  زیرکوه  و  سربیشه  از  غیر  به  شهرستانی 
در بیرجند زمین فوتبال ساحلی نداریم ولی در طبس، 
فردوس، قائن و نهبندان فعال است و قصد داریم زمین 

درمیان را نیز راه بیاندازیم. 

فدراسیون از ابتدای سال حتی ریالی نداده است

 ، پوشان  سرخ  پیشگامان،  کرد:  اضافه  چی  قهوه 
 ، ابومسلم  جوان،  ایران  شاهین   ، پوشان  آبی  پیروزی، 
نوین گستر و شهرداری باشگاه های بیرجند هستند. در 
شهرستان ها هم شاهین فردوس ، اقیانوس فردوس ، 
دهیاری و پهنایی قائن و تیم منتخب نهبندان نیز فعال 
هستند . وی از برنامه آوردن فوتسال و فوتبال ساحلی در 
شهرستان هایی که باشگاه ندارند سخن گفت و افزود: 
تنها حمایت ما از هیئت های شهرستانی، معنوی است، 
زیرا که در آمدی نداریم و هر چه هست از فروش بلیط 
مسابقات و کالس ها بوده، حتی فدراسیون هم از ابتدای 

سال تاکنون یک ریال نداده است.

ادارات از یک درصد بودجه ورزشی خود
برای تیم داری استفاده کنند

تمام  کرد:  خاطرنشان  استان  فوتبال  هیئت  رئیس 
خصوصی  بخش  اما  هستند  خصوصی  ما  های  باشگاه 
درآمدزا مانند کویر تایر و کاشی فرزاد وارد این حوزه نمی 
شوند. مگر این که استاندار ورود پیدا کند، آن زمان شاید 
بتوان کاری کرد. ادارات  هم به راحتی می توانند از یک 
درصد بودجه ورزشی خود برای تیم داری استفاده کنند.

شد  قرار  گذشته  سال  که  این  به  اشاره  با  چی  قهوه 
مسابقات محالت برگزار شود، ولی با این که عنوان شد 
برگزار شود، کسی  مسابقات در همان محله قرار است 
یا کم بودن  استقبالی نکرد. علت شاید مشکالت مالی 
تبلیغات بود ولی امسال با شهرداری رایزنی انجام شده 
اگر  شود.  برگزار  آنان  کمک  با  محالت  مسابقات  تا 
اسپانسری را قبول کنند شاید برای ثبت نام بیشتر بیایند.

برگزاری مسابقات محالت با حمایت شهرداری

شبانی البته به این سخنان قهوه چی اضافه کرد: سال 
پیش در جام فجر ورودی مسابقات 100 هزار تومان بود 
تومان  هزار   350 با  امسال  کردند  شرکت  تیم   36 که 
اسپانسر  با وجود یک  اگر  نرسند.  تیم هم  به 15  شاید 
ورودی ها پرداخت شود، قول می دهم تا 100 تیم هم 
شرکت می کنند، از آن جاییکه محالت مال شهرداری 
آنان بسیار موثر و کمک کننده است، هر  است حضور 
حمایت  این  بودن  قطعی  هنوز  که  جا  این  به  تا  چند 

مشخص نشده است.

95 درصد فوتبال آموزش و پرورش
از دست رفته است

کار  اهمیت  به  هایش  صحبت  ادامه  در  چی  قهوه 
 95 االن  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  پرورش  و  آموزش 
هر  و  رفته  دست  از  پرورش  و  آموزش  فوتبال  درصد 
چه مانده نیز فوتسال است. شاید به دلیل مسائل مالی 
این اتفاق رخ داده است. البته در تمام استان ها رسوخ 
پیدا کرده و حتی وزارت هم به دلیل هزینه های چمن 

فوتسال را ترجیح می دهد.

با بی ثباتی مدیریتی
بی تفاوتی به ورزش ایجاد شد

استان  فوتبال  هیئت  سابق  رئیس  زاده  برات  علی 
خراسان  استان  که   ٨4 سال  از  که  این  بیان  با  هم 
بوده  استان  فوتبال  خادم  االن  تا  گرفت،  پا  جنوبی 
ام عنوان کرد: با این حال هنوز چیزی که این مدت 
دوستان  این  با  امیدواریم  نکردیم  برداشت  را  کاشتیم 

فوتبال استان، این ورزش خفته را پیش ببریم.
استان و  تاسیس  ابتدای  یادآوری سال های  با  وی 
ثباتی  بی  با   92 از  کرد:  بیان  زمان  آن  شرایط خوب 
مدیریتی ، بی تفاوتی به ورزش هم ایجاد شد. این در 
حالیست که تفاوت نگاه بین مدیران در صورت جلسه 
با  مسابقات  برگزاری  برای   90 سال  در  شده  نوشته 
نظامی کامال  و  انتظامی  نیروهای  و  مسئوالن ورزش 
که  بود  آن  بر  زمان  آن  تالش  تمام  است،  مشهود 
ها  ارگان  سایر  کمک  با  و  شده  طور  هر  مسابقات 
روز  این  به  اکنون  استان  ورزش  اگر  شود.  برگزار 
قدیری  آقای  زمان  های  قدرنشناسی  تاوان   ، افتاده 
است. رئیس سابق هیئت فوتبال استان یادآور شد: آن 
مسابقات شهرستانی  در  وقتی  که  بود  تیم  تا   ٨ زمان 
برنده می شدند ، خیز ورزشی تا گناباد و فردوس بود 
و اگر آن جا هم برنده می شدند به مسابقات کشوری 
می رفتند. خیز های ورزشی باال و هزینه ها کم بود. 
ولی االن با اولین خیز باید 500 کیلومتر جابه جا شد 

که هزینه های باالیی هم دارد.

کار تیمی تعطیل ، اتاق فکر تخریب ،
 در دقیقه فعال می شود

دار  باشگاه  استان  این  در  که  این  از  انتقاد  با  وی 
اجازه  کرد:  تصریح  کنند،  می  داری  تیم  بلکه  نیستند 
ملی  تیم  اردوی  در  شرکت  برای  ورزشکار  به  حضور 
را نمی دهند ، قرار نیست که عده ای جوان را جمع 
این  از  پاسخ  آنان بست و در  به روی  را  کرد و درها 
است  مال من  بازیکن  این   “ استفاده کرد که  کلمات 

و در تیم من باید باشد”
به اعتقاد برات زاده کار جمعی در این استان بسیار 
ضعیف بوده در حالی که اتاق فکر تخریب ظرف 10 

دقیقه تشکیل می شود!!

بررسی مشکالت جدای از زمین بازی
انجام می شود

بر تشکیل شورای  استان  فوتبال  رئیس سابق هیئت 
عالی ورزش استان تاکید کرد و افزود: این شورا باید با 
حضور 40 تا 45 رئیس هیئت استان برگزار شود، مشکل 
کنونی نیز همین بررسی مشکالت جدای از زمین های 
بازی است! برات زاده به نقش موثر فرماندار، شهردار و 
کرد:  اضافه  و  اشاره  ورزشکاران  از  حمایت  در  بخشدار 
بین  مسابقات  به  اعزام  برای  توانند  می  راحت  خیلی 

شهرستانی حتی مینی بوس دهند. 
به گفته وی نیروهای مسلح بهترین بازیکنان را دارند 
و این وظیفه مدیر کل است که این موضوع را به اطالع 
استاندار برساند و ایشان در تهران با فرماندهی کل قوای 

مسلح کشور برای جذب این استعدادها ارتباط بگیرند. 
فردی مانند دکتر امیرحسنخوانی نماینده طبس، پیگیر 
زمین چمن این شهر است در حالی که در بیرجند دست 

را که نمی گیرند هیچ ، با پا پس هم می زنند. 

هنوز در رده ها هم شرکت نکرده ایم

وی با بیان این که خراسان شمالی چندین تیم در رده 
نکرده  ها شرکت هم  رده  در  هنوز  ما  استان  ولی  دارد 
است، عنوان کرد: ما این جا در جزیره ای بی آب مانده 

ایم و ورزشمان بی صاحب است!
گفت  سخن  نیز  استان  بانوان  استعداد  از  زاده  برات 
در  بانوان  فوتبال  رئیس کمیته  خانم خواجوی  افزود:  و 
فوتبال  پیشرفته  کالس  که  است  فردی  تنها  استان 
از  بازیکن سازی  AFC را شرکت کرده و االن آماده 
دختران نونهال، نوجوان و جوان است ولی برای مکان 

تمرین و سالن با مشکل رو به رو می باشد.

اسپانسرها هم به دلیل نبود تماشاچی
حاضر به حمایت نمی شوند

به  اشاره  با  نیز  بانوان  فوتبال  کمیته  رئیس  خواجوی 
این که تاکنون توانسته ایم مسابقات را به مناسبت های 
مختلف برگزار کنیم، ادامه داد: شهرستان ها نیز همکاری 
خوبی دارند، فردوس، طبس و قائن که از گذشته همکاری 

و  درمیان  بشرویه،  های  شهرستان  نیز  االن  و  داشته 
خوسف به تازگی بخش بانوان را فعال کرده اند. به گفته 
استانی  مسابقات  قهرمان  نائب  و  قهرمان  سال  هر  وی 
کرد:  اظهار  اعزام می شود،  لیگ دسته سه کشوری  به 
بهمن  در  و  با خراسان جنوبی  مسابقات  میزبانی  امسال 
ماه خواهد بود. خواجوی تنها مشکل را نبود حمایت مالی 
دانست و یادآور شد: اسپانسرها هم به دلیل نبود تماشاچی 
حاضر به حمایت نمی شوند. از باشگاه ها تقاضا کردیم 
تا بانوان را هم پوشش بدهند با این که هزینه برگزاری 
مسابقات ما یک هشتم آقایان است ولی لطفشان را دریغ 
می کنند. امسال آقای کوزه گران لطف کردند و دو تیم 

بانوان پیروزی و آبی پوشان را راه اندازی کردند. 

اختصاص بدترین شیفت سالن
برای تمرین بانوان !

وی از مشکالت زمین تمرین سخن گفت و خاطرنشان 
کرد: زمین چمن را فقط برای فصل زمستان به ما داده 
اند! تیم زیر 15 سال ما باید برای مسابقات مرحله دوم 
که اسفند در کرمان برگزار می شود خود را آماده کنند 
ولی به دلیل نبود مکان تمرین ممکن است این فرصت 
از دست برود. هنگامی که می خواهیم سالن بگیریم هم 
با هزینه باال در اختیارمان قرار می دهند، این در حالیست 
که اکثر بازیکنان خانم از قشر متوسط و پایین هستند. 
اکنون نیز یک شیفت 2 تا 3:30 که بدترین زمان ممکن 
است را به ما داده اند، ساعت های دیگر مال آقایان بوده 

و از 4 به بعد هم گران می شود.

فعالیت تنها 5 نفر از 38 مربی!

رئیس کمیته فوتبال بانوان از برنامه رونق فوتبال پایه 
ای و فوتسال در شهرستان ها خبر داد و عنوان کرد: در 
از ظرفیت زمین چمن استفاده  نیز قصد داریم  فردوس 
به  مربی  اعزام  هرسال  کرد:  اضافه  خواجوی  کنیم. 
کالس های فدراسیون انجام می شود و اکنون 3٨ مربی 
خانم در استان داریم ولی فقط 5 نفر از آنان فعال هستند!

وی از اداره کل ورزش و جوانان تقاضا کرد تا سالنی 
را برای بانوان با مبلغ پایین و زمان بندی درست برنامه 

ریزی کرده و اختصاص دهند.) ادامه گزارش در صفحه 4 (

عکس  : حسینی

انجماد داغ ترین ورزش جهان درخراسان جنوبی  



4
نوکیا 10 با دوربین مجهز به پنج لنز عرضه خواهد شد

شرکت اچ ام دی در حال  حاضر روی نمایشگاه MWC 2018 تمرکز کرده است؛ به همراه نوکیا ۹، احتمااًل تعدادی از گوشی های 
جدید نوکیا از جمله نسخه جهانی نوکیا ۷، نسل دوم نوکیا ۶ و گوشی ارزان قیمت نوکیا وان )Nokia 1( معرفی خواهد شد. ضمن 

اینکه انتظار می رود نسخه 4G گوشی ساده )فیچر فون( نوکیا ۳۳10 نیز در ماه آینده به نمایش گذاشته شود.
پنجشنبه  *5 بهمن  1396 * شماره 3990

یادداشت

آدرس غلط ندهیم
* حسین پور

در شرایطی که بی سابقه ترین رکود در حرفه 
معماری و شهرسازی، بسیاری از اهل حرفه را به 
ورطه نابودی کشانده و سایه شوم فنا را همچون 
بختک بر پیکره نحیف و محتضر باقی شرکت های 
مشاوره و حرفه مندان انداخته است، طرح مسایل 
تفرقه انگیز توسط معدودی )خواه سهوی و خواه 
عمدی( خطایی بزرگ و نابخشودنی تلقی می شود؛ 
از یکسو به زایل شدن فضای همدلی - که ضرورت 
گذر از این روزگار سخت است - می انجامد و از 
اصلی،  مطالبات  بر  را  حرفه  اهل  تمرکز  سو  دگر 
حیاتی و به حق خود به شدت کاهش می دهد. این 

آدرس غلط دادن است.
1- جریان پرداخت مالی مطالبات خدمات قبلی 
انجام شده توسط شرکت های مهندسین مشاور، به 
معنای واقعی کلمه خشکیده است. در انتظار دریافت 
حق الزحمه های قبلی خود عمرمان سپری شد و 
ملتمسانه هنوز حقوق خود را می جوییم.2- بودجه 
های عمرانی و غیر عمرانی به شدت کاهش یافته 
برای  کاری  عماًل  دیگر  مشاوره  نهادهای  است. 
انجام ندارند و تنها به زینت المجالس مراسم های 
معارفه و تکریم روسا و مدیران جدید تبدیل شده اند. 
۳- پرداخت نقدی حقوق بیمه تامین اجتماعی 
آنهم ماهانه تتمه شیره جانمان را می مکد. امثال 
این تعهدات به یک بدهی مادام العمر تبدیل شده 
است.پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ای که قرار 
واسطه  مشاور صرفاً  مهندسان  های  بود، شرکت 
دریافت و پرداختش باشند، عماًل بصورت مستقیم 
متوجه ما شد. شرکت ها باید مالیات بر ارزش افزوده 
ای را پرداخت کنند که هنوز از کارفرما نگرفته اند؛ 
پرداخت  فعاًل  است  زیاد  زورمان  گوید  می  دولت 
کنید بعد بروید بدوید از خودمان دریافت کنید.  4- 
ابهام توزیع معدود فرصت های کاری،  فرآیند پر 
ترک تشریفات مناقصه ها، ارزیابی های مجعول 
فنی - مالی شرکت های مشاوره، غول- شرکت 
های خصولتی )دولتی های با سیمای خصوصی(، 
بازنشسته،  دولتی  مدیران  رانتی  های  شرکت 
شرکت  آقازاده ها، نهادهای مشاوره واقعی را به 
نحوی  به  بازی  است.  کشانده  غیرممکن  رقابتی 
چیده شده است که در این شبه قمار شما همواره 
بازنده اید.  اینها تنها اشاره ای مختصر به مشکالتی 
است که برای سالها گریبانمان را گرفته و نفسمان 
را بریده است. در عین حال دهها و صدها مکاتبه 
و جلسه نمایندگان نهادها و تشکل های صنفی با 
مدیران میانی و باالی حاکمیت جهت رفع حتی 
یک مورد از این مشکالت بدون پاسخ و واقعاً بی 
نتیجه مانده است. آنگاه و در این وانفسا، در عوض 
تمرکز جدی تر به پیگیری این موضوعات حیاتی و 
سعی در کشف راههای جدید، چه راهی را در پیش 
گرفته ایم؟اصل را رها و به فرع چسبیده ایم.فعاًل 
تخصص “طراحی شهری” باید با تخصص “برنامه 
علیرغم  حال  عین  در  شود.  یکی  ریزی شهری” 
درخواستهای مکرر و هزار باره و با زیرسئوال بردن 
مسیر  این  در  حرکت  به  دموکراتیک،  روندهای 

یکطرفه )البته در جهت مخالف( ادامه می دهند.

ادامه از صفحه ۳- آهنی مدیر عامل تیم سرخ پوشان 
بیرجند نیز در این جلسه عنوان کرد: به جرات می توان 
تیم  ترین  قدیمی  و  افتخارترین  پر  باشگاه  این  گفت 
اندازه درد دل ما زیاد است.  استان را دارد و به همان 
و  دانست  مالی  اسپانسر  نبود  را  مشکل  بزرگترین  وی 
می  حامی  دنبال  وقتی  که  است  زمانی  مشکل  افزود: 
بسته  در  به  درصد   ۹۹ و  رویم  می  جا  همه  به  گردیم 

برخورد می کنیم. 
در فدراسیون اعالم شد که سه استان ایالم، سیستان 
ورودی  هزینه  پرداخت  از  کردستان  و  بلوچستان  و 
مسابقات معاف هستند، جای تعجب است که چرا برای 
خراسان جنوبی که محروم ترین استان کشور بوده این 

موضوع را در نظر نگرفته اند؟!

تعرفه شهریه باشگاه های فوتبال
از همه رشته ها کمتر است

وی در ادامه به تعرفه شهریه هایی که از ورزشکاران 
اخذ می شود اشاره کرد و افزود: تمامی رشته های ورزشی 
ماهیانه 45 هزار تومان حتی بیشتر اخذ می کنند ولی ما 
اجازه گرفتن این مبلغ را نداریم و تعرفه 20 هزار تومان 
است. این در حالیست که هزینه های جاری باشگاه ها 
را  چارتی  اگر  ها  باشگاه  شود.  می  تامین  ها  شهریه  از 
نداشته باشند نمی توانند مجوز بگیرند، باشگاه ما نیز ثبت 
نامناسب نمی  به دلیل وضع مالی  شرکت ها شده ولی 

تواند حقوق بدهد و کسی حضور فیزیکی ندارد.

تعامل باید دو طرفه باشد 

تعامل  هیئت  و  باشگاه  بین  که  این سخن  رد  با  وی 
نیست ، خاطرنشان کرد: این تعامل وجود دارد ولی باید 
بتوانیم  که  انجام شود  ما  برای  کاری  و  باشد  دو طرفه 
که  سخن  این  به  همچنین  وی  کنیم.  کاری  برایشان 
باشگاه داران اجازه حضور ورزشکاران در تیم ملی را نمی 
دهند، ادامه داد: چندین اردوی تیم ملی در بیرجند بوده 
است ولی چون اسامی بازیکنان را بسته بودند و امکان 
وجود  اردو  در  آنان  حضور  امکان  نبوده،  شدن  اضافه 
نداشته است هر چند که ۹ نفر از 11 بازیکن مقابل تیم 
ملی از اعضای تیم من بوده است. به ما زمان برگزاری 
شرکت  برای  آن  از  قبل  تا  بدهید  را  ملی  تیم  اردوی 
دادن ورزشکاران اقدام کنیم. اگر هم باشگاه داری اجازه 
ورود بازیکن خود به اردوی تیم را نداد پیگیری کرده و 
موثر  بسیار  روابط  فوتبال  در  کنید.  را محروم  فرد  حتی 

دادن  شرکت  برای  خود  نفوذ  از  زاده  برات  آقای  است 
ورزشکاران استان به تیم ملی استفاده کنند.

حضور در لیگ دسته 3 که هیچ بازتابی نداشت

با  نشست  این  در  نیز  پیشگامان  باشگاه  عامل  مدیر 
اشاره به این که تیم پیشگامان توانست در لیگ کشوری 
و  زمستان  دیگر  های  استان  داد:  ادامه  کند  پیدا  راه 

تابستان در سوپر لیگ ها بازی می کنند. 
پیشگامان  مجموعه  در  نیرو   250 حضور  به  خسروی 
و در رده های نونهاالن، نوجوانان، جوانان امید، رده آزاد 
و پیشکسوتان اشاره کرد و افزود: سال ۹4 ، 5۷ میلیون 
تومان برای شرکت تیم امید در مسابقات کشوری هزینه 
کردیم و توانستیم به دور بعد راه پیدا کنیم که این برای 
اولین بار در طول تاریخ فوتبال استان رخ داده بود ولی هیچ 

بازتابی نداشت و مسئوالن ورزش حتی تشکری نکردند.
وی با اعتقاد بر این که چرخ فوتبال نمی چرخد مگر 
تیم  کرد:  اضافه  استان،  ورزش  اول  شخص  حمایت  با 

عقاب شیراز با اتوبوس نمره دولتی به بیرجند آمد ، تیم 
های برتر در همه استان ها حمایت می شوند ولی در این 
استان با وجود این که همه چیز از زمین چمن گرفته تا 
خوابگاه وجود دارد ولی حاضر نیستند آن را  به نماینده 
خوابگاه  نتوانستم  که  حدی  در  بدهند.  جنوبی  خراسان 
والیت را برای ورزشکاران خود بگیرم! وی تصریح کرد: 
عقاب شیراز را بردیم ولی فقط برای گرفتن عکس آمدند! 
کاش مدیر کل اداره ورزش و جوانان با اعضای این تیم 

جلسه ای برای روحیه دادن به آن ها بگیرد. 
 

بی خبری مسئوالن! ضعف مدیریتی مدیران!

مسابقات  این  خروجی  پیشگامان  باشگاه  عامل  مدیر 
را پیشنهاد های تیم های استان های دیگر برای جذب 
5 بازیکن تیم دانست و یادآور شد: مشکالت اسپانسرها 
و  حتی شهرک صنعتی  است،  زیاد  واقعا  استان  این  در 
فرمانداری  به  وام می چرخند.  با  بزرگ  گذاران  سرمایه 
، استانداری و شورای شهر هم که رفتم نتیجه نداشت 

و حتی از من پرسیدند “ مگر بیرجند لیگ دسته ۳ هم 
دارد” این ضعف مدیریتی مدیران این جاست.

خسروی گالیه دیگر خود را به دلیل نبود تماشاچی 
در مسابقات عنوان و بیان کرد: 12 بازی انجام دادیم، 
۶ بازی در بیرجند بود ولی مجموع تماشاچی ها به 20 
هم  نقد  پایان  در  ولی  آید  نمی  کسی  نرسید.  هم  نفر 
انگیزه شدم  بی  مسابقات  این  در  قدری  به  کنند.  می 

که استعفای خود را نوشتم.
خسروی با اشاره به این که نصب بنر برای تبلیغات 
باالیی  های  هزینه  نیازمند  مسابقات  از  کدام  هر  در 
های  ارگان  سایر  و  شهرداری  داد:  ادامه  است،  بوده 

مربوطه در این زمینه ما را یاری کنند.
است  این  ما  برنامه  کرد:  عنوان  چی  قهوه  پایان  در 
از  معاف شده  استان  نیز جز سه  را  جنوبی  که خراسان 
نیازمند  البته  که  داده  قرار  مسابقات  ورودی  پرداخت 
استاندار است. درباره شهریه ها هم  نامه توسط  نوشتن 
آیین نامه برای اخذ شهریه بیشتر و مانند سایر رشته ها 

در حال آماده شده است.

خواندنی  ها 

 10 حقیقت روانشناسی
 درباره انسان 

روانشناسی علم جالبی است که ما را از آن چه 
که در درون و مغز و ذهنمان می گذرد مطلع می 
سازد. با روانشناسی می توان بسیاری از سواالتی 
دهیم.انسان  پاسخ  را  داریم  دیگران  مورد  در  که 
موجودی بسیار رازآلود و پر از پیچیدگی است که 
رازهای  پیشرفت  همه  این  رغم  علی  هم  هنوز 
زیادی در مورد تمامی جنبه های زندگی، شخصیتی 
و فکری آن وجود دارد. در این میان ذهن و مغز 
و  است  تر  پیچیده  دیگری  جنبه  هر  از  انسان 
رازهای زیادی در مورد آن هر روز کشف می شود.

1- افرادی که حجم تستوسترون بدنشان باال باشد 
از خشمگین کردن دیگران احساس رضایت می کنند.

2- مطالعات نشان داده است که برخی با استعداد 
ذاتی ریاضی به دنیا می آیند.۳- مغز گاهی طوری 
می  تغییر  را  یکنواخت  و  سخنرانی های طوالنی 
بتوان  تر  راحت  و  رسیده  نظر  به  جذاب  که  دهد 
آواز  سپرد.4-  خاطر  به  را  ها  آن  از  هایی  بخش 

شده  استرس  و  اضطراب  کاهش  باعث  خواندن 
و با افسردگی مبارزه می کند.5- سیستم عصبی 
همین  به  هستند.  مرتبط  هم  با  مغز  و  ها  روده 
معده  بر  زود  خیلی  احساساتمان  که  است  دلیل 
استرس  میان  این  در  گذارند.  می  تاثیر  روده  و 
بیشترین تاثیر منفی را بر سیستم گوارش دارد.۶- 
نداشتن دوست می تواند به اندازه کشیدن سیگار 
ارتباط هایی را میان تنهایی  مضر باشد. محققان 
اند. یافته  سکته  و  قلبی  حمله  به  ابتال  میزان  و 

۷- برخی افراد به طور مادرزادی شانس بیشتری 
برای بدبین بودن دارند و اتفاقات بد را خیلی واضح 
البته  بودن  بین  بینند.8-خوش  می  دیگران  از  تر 
اکتسابی است و کسی با این ویژگی شخصیتی بدنیا 
نمی آید ۹-  اگر چه ما همواره دنبال تنوع هستیم 
اما تنها می توانیم از میان تعداد محدودی انتخاب 
کنیم. به همین دلیل است که هنگام رفتن به یک 
فروشگاه بزرگ با قفسه های فراوان یا در دست 
دچار  زود  خیلی  شلوغ  غذایی  منوی  یک  گرفتن 

سرگیجه و بی حوصلگی می شویم.
10-  وقتی که تالش دارید اتفاقی که در گذشته 
رخ داده را به یاد بیاورید در واقع دارید آخرین خاطره 
خود از آن اتفاق را بازیابی می کنید نه خود اتفاق را.

فوت فوتبال استان 
جای خالی خراسان جنوبی در بین استانهای معاف از پرداخت ورودی مسابقات

عکس : حسینی

 حمــل
  اثاثیـه 

 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
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 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

 پیتــزا چانـو
پیتزا، ساندویچ، اسنک، 
ذرت مکزیکی، فالفل،  

پیراشکی، سمبوسه
پیتزا ایتالیایی، قیفی 

  اسنک فون گی
انتهای غفاری،خیابان نجات،بین نجات۱و  ۳ 
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ارسال رایگان ویژه مشترکین ) پیک ها مجهز به دستگاه کارت خوان می باشند(
7500تومانچلو پاچین   5300 توماناستامبولی با گوشت

 12000تومانچلوکباب سناتوری  5800 تومانچلوخورشت قیمه   
 14000تومانچلوکباب برگ      6000 تومانچلوخورشت سبزی

  13000تومانچلوکباب بختیاری    7000 تومانزرشک پلو با مرغ             
 16500تومانچلوکباب سلطانی  7000 تومانچلو کباب کوبیده 
 13000تومانمرغ بریان کامل   7500 تومانچلوجوجه کباب  

غـذای آماده و شـله مشهدی یـاس )پاسداران(:

کیفیت باال به همراه قیمت پایین، راز ماندگاری ماست
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همـراه: 09155610366   
بـا مدیریـت رمضــانی

شلــه مشهــدی یــاس
 هرهفته جمعه ها: ساعت توزیع 6:30 صبح به بعد
 هرهفته دوشنبه ها: ساعـت تـوزیع 18:30 به بعد
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مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

0563232317۹ - 0۹153634767

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 322254۹4 - 0۹151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

۳2۴۳۵۶۸۶-0۹۳۶۵2۳70۱۴-0۹۱۵70۶۳220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

نقاشی ساختمان انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک ، 
 مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... با قیمت مناسب    0۹۱۵۶۶۳۳2۳0- برگی

صاحب فرش 700 و ۱200 شانه شوید
تعویض فرش کهنه با نو

شعبه ۱: خیابان مطهری، نبش مطهری 2۱/۱
شعبه 2: بلوار فایده، نبش چهارراه اول

۳222۸2۵۳ -0۹۱۵۵۶207۳7

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 
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هنر می تواند روان انسان را درمان کند

هنردرمانی یک تکنیک و ابزاری است مرتبط به رشته 
روانشناسی که شاخه های آن شامل این موارد است: 

که  کودکانی  برای  روان درمانگران  قصه درمانی: 
تخیالت قوی دارند از این شیوه هم برای تشخیص 
و هم درمان استفاده می کنند. گاهی شده که کودکان، 
دوستان یا خواهر و برادر خیالی دارند و با آن ها صحبت 
و  می کند  ناراحت  را  خانواده  مساله  این  که  می کنند 
می ترسند که کودکان شان دچار آشفتگی روانی باشند و 
وقتی به ما مراجعه می کنند، از بچه هایشان می خواهیم 

قصه بگویند، در واقع قصه درمانی را تجویز می کنیم.
تئاتردرمانی: بچه ها و افرادی که خودشان استعداد و 
آمادگی این کار را دارند نیز نمایش درمانی برای آن ها 
بسیار مفید است یا روان درمانگر برایشان نقشی را بازی 
برای  مخصوصا  تکنیک  این  کودک.  خود  یا  می کند 

کودکان طالق بسیار جواب داده است. 
آمادگی  و  استعداد  که  افرادی  از  شعردرمانی: 
را  موردی  هر  می خواهیم،  دارند  را  حوزه  این  در 
است آورده  وجود  به  تنش  و  فشار  برایشان   که 

در قالب شعر بازگو کنند.
ابزارهای  عالی ترین  از  یکی  موسیقی درمانی: 
هوش  که  افرادی  برای  مخصوصا  است  هنردرمانی 
موسیقایی قوی دارند. از آن ها می خواهیم که بنوازند 

تا اعتماد به نفس شان از این طریق باال رود. 
سفال درمانی و شن درمانی: در این شاخه حرکت 
مهم  بسیار  کودکان  برای  دست  و  چشم  هماهنگی 
است. همچنین برای بزرگساالنی که دچار آسیب های 
مناسب  هیجانی  حافظه  تقویت  مغزی شده اند جهت 
است. برای معلولیت هایی که مهارت های حرکتی شان 

را از دست داده اند، این تکنیک به کار برده می شود.

فاصله یک مشکل تا راه چاره آن!

روزی دو مرد جوان نزد استادی آمدند و از او پرسیدند: 
»فاصله بین دچار مشکل شدن تا راه حل یافتن برای حل 
آن مشکل چقدراست؟« استاد اندکی تامل کرد و گفت: 
»فاصله مشکل یک فرد و راه نجات او از آن مشکل برای 
هر شخصی به اندازه فاصله زانوی او تا زمین است!« 
آن دو مرد جوان گیج و آشفته از نزد او بیرون آمدند و 
در بیرون مدرسه به بحث و جدل پرداختند. اولی گفت: 
»من مطمئنم منظور استاد معرفت این بوده است که باید 
به جای روی زمین نشستن از جا برخاست و شخصا برای 
مشکل راه حلی پیدا کرد. با یک جانشینی و زانوی غم در 
آغوش گرفتن هیچ مشکلی حل نمی شود.« دومی گفت: 
»اما اندرزهای پیران معرفت معموال بارمعنایی عمیق تری 
دارند و به این راحتی قابل بیان نیستند. آنچه تو می گویی 
هزاران سال است که بر زبان همه جاری است و همه آن 
را می دانند. استاد منظور دیگری داشت.«آن دو تصمیم 
را  جمله اش  معنای  او  از  و  بازگردند  استاد  نزد  گرفتن 
بپرسند. استاد با دیدن مجدد دو جوان لبخندی زد و گفت: 
»وقتی یک انسان دچار مشکل می شود. باید ابتدا خود را 
به نقطه صفر برساند. نقطه صفر وقتی است که انسان 
در مقابل کائنات و خالق هستی زانو می زند و از او مدد 
می جوید. بعد از این نقطه صفر است که فرد می تواند برپا 

خیزد و با اعتماد به همراهی کائنات دست به عمل زند.

کسی که نتواند دلیل بیاورد نادان است. 
کسی که نخواهد دلیل بیاورد متعصب است. 

کسی که جرأت دلیل آوردن نداشته باشد، برده است.

کسانی که نتوانند به خود انگیزه دهند مجبورند به 
متوسط بودن قانع باشند، هر چقدر

 هم دیگر استعدادهای آنها چشمگیر باشد.

ز بوی زلف تو مفتونم ای گل
ز رنگ روی تو دلخونم ای گل
مـن عـاشق ز عشقت بی قرارم

تو چون لیلی و من مجنونم ای گل

بعضی ها خالقیت را به عنوان نوعی تغییر می بینند، 
ولی ما هیچوقت واقعا به آن به این شکل نگاه 

نکرده ایم. خالقیت به معنی بهتر کردن چیزهاست.

گاهی خدا درها را می بندد و پنجره ها را قفل 
می کند؛ زیباست که فکر کنیم شاید بیرون طوفان 

می آید و خدا می خواهد از ما محافظت کند

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن ]خدای[ بخشایشگر هیچ گونه 
اختالف ]و تفاوتی[ نمی  بینی بازبنگر آیا خلل ]و نقصانی[ می  بینی. سوره الملک،  آیه 3

حدیث روز  

اثراتش و  زیبا  ظاهرش  که  است  بّراق  زهرآلود،  شمشیری  همانند  او  که  چون  شرور،  افراد  با  دوستی  و  مصاحبت  از  باش   مواظب 
 زشت و خطرناک خواهد بود. امام جواد )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه با وجود ضعف هایمان خودمان را دوست بداریم؟
آیا ضعف هایتان موجب ناراحتی و افسردگی تان شده اند؟ 
اگر پاسختان مثبت است پس حاال وقت آن است که خود را 
به خاطر آنچه که هستید دوست داشته باشید و عاشق خود 
شوید. آغوش خود را به روی ضعف های خود بگشایید و خود 

را آنگونه که هستید، به طور کامل بپذیرید.
شناخت ضعف هایتان »همه ما آدم ها معمواًل صفات منفی 
درون خود  را پنهان می کنیم ولی باید با خود روراست باشیم. 
هر صفت یا ضعفی را که در دیگران می بینی و تو را عصبانی 
یا ناراحت می کند، در وجود تو هم هست ولی پنهان شده 
وقتی خودت را با همه صفات خوب و بد بشناسی و بپذیری، 
همیشه  شود.  می  شادتر  زندگی  و  بهتر  روابط  نتیجه  در 
سعی کن انگشت اشاره را به طرف خودت بگیری.«یکی 
که  اینست  شود  می  ما  پیشرفت  مانع  که  چیزهایی  از 
خودمان  ما  باشیم،  داشته  دوست  را  خودمان  توانیم  نمی 
دارای داریم  اعتقاد  که  چرا  دانیم  نمی  موفقیت  الیق   را 

اشاره  نکته  به ده  ادامه  ،  در  زیادی هستیم   کاستی های 
می کنیم تا بتوانید کاستی هایتان را در آغوش بگیرید:

دلیل ناراحتی خود را بیابید
با  توانید  نمی  خود،  نگرانی  اصلی  علت  دانستن  بدون 
بیایید. خود را عمیقا مورد بررسی  ضعف های خود کنار 
قرار دهید، ببینید آیا در زیر الیه ضعف های خود علتی 
تر  آگاهانه  و  بهتر  صورت  این  در  نه.  یا  است   نهفته 

می توانید با ضعف خود روبه رو شوید.

ضعف هایتان را به چشم یک راهنما ببینید 
که شما را به سمت پیشرفت هدایت می کند

به آغوش گرفتن ضعف ها به این معنی نیست که دیگر 
از  آگاهی  گاهی،  بلکه  بدهید.  رشد  را  خود  توانید   نمی 
اگردر  کنیم.  محو  را  ها  آن  تا  کند  می  کمک  ها  ضعف 
از  خود  در  را  آن  دارید  دوست  که  بینید  می  ضعفی  خود 
تمام  راه  این  در  و  نمانید  منتظر  دیگر  پس  ببرید،   بین 

تالش خود را بکنید.

به شخصیت خود احترام بگذارید
درست است که معایب شما ممکن است موجب تفاوت شما 
با سایرین شود اما آیا این متمایز بودن زیبا نیست؟! البته سعی 

نکنید که زیاد از حد، از دیگران متفاوت باشید!

اجازه ندهید که ضعف هایتان 
موجب عقب ماندگیتان شود

چندی پیش زندگی روزمره و کامال عادی یک دوقلوی به هم 
چسبیده را می دیدم. پدر و مادر این دوقلو آن ها را به گونه 
ای تربیت کردند که باور داشته باشند می توانند هر کاری را 
که دیگران قادر به انجامش هستند، انجام دهند و البته آن ها 
هم این کار را عملی کردند! تصور کنید اگر این دو قلو به جای 

آنکه آغوش خود را به سوی این ضعف بگشایند، ذهن خود را 
درگیر آن می کردند زندگیشان چقدر متفاوت از این زندگی 

طبیعی می شد؟

نقاط قوت خود را برجسته کنید
آزارتان  موجب  که  چیزهایی  روی  بر  مدام  اینکه  جای  به 
می شوند تمرکز کنید، یک دفترچه یادداشت بردارید و سه 
ویژگیتان را که به داشتنش می بالید یادداشت کنید. آیا ترجیح 
نمی دهید به جای داشتن زیبایی ای خیره کننده، تنی سالم و 

خانواده ای خوب و مورد پسند داشته باشید؟

گاهی می توان تعریفی نو از کاستی ایجاد کرد!
اضافه  به  که  انتقاداتی  به  پاسخ  در  هنرپیشه مشهور  یک 
وزنش می شد بر روی صفحه اش پستی با نام »انقالب 
بدن« گذاشت و در آن پست، عکس هایش را به نمایش 
انجام  را  کار  همین  خواست  نیز  هوادارانش  از  و  گذاشت 
 دهند. او در وبالگش نوشت: »می توانیم موجب معروفیت
نقص هایمان شویم و به این طریق، مسائلی را که از دید 

عموم بد تعریف می شوند، مجددا تعریف کنیم«

آن ها را در گوگل بیابید
گوگل  در  را  آن  دارد،  فیزیکی  جنبه  شما  نقص  اگر 
بنویسید  گوگل  در صفحه  شنیدید!  درست  کنید.   جستجو 

»هیکل چاق« یا »بینی بزرگ« و بعد تصاویر این موضوعات 
را بیابید. با این کار حتما تصاویر بسیار تاثیر گذاری را خواهید 
دید که موجب احترام شما به آن نقص فیزیکی تان می شود!

از داشتن بعضی از ضعف هایتان خوشحال باشید!
اگر بتوانید نقطه قوتی در ضعف هایتان بیابید احتماال خودتان 
هم مایل به داشتن چنین ضعفی هستید. مثال، اگر خودتان 
را آدمی خجالتی و ساکت می بینید، این احتماال به این معنا 

است که شنونده و مشاهده گر بسیار عالی ای هستید.

خودتان را با کسی مقایسه نکنید
اجازه بدهید که امسال سال شما باشد. دست از مقایسه کردن 
خود با دیگران بردارید و به خاطر آنچه که هستید به خود 
عشق بورزید. هر فردی خصوصیت های ذاتی خود را دارد. و 

این همان چیزی است که موجب جذابیت زندگی می شود!

در کنار ضعف هایتان فوق العاده باشید
انسان باید با رویی خوش به استقبال ضعف هایش برود.  
همیشه به انسان ها دیکته شده است که باید به سختی 
تالش کنند تا خود را شبیه انسان هایی کنند که دارای هیچ 
گونه ضعف، خطا و اشتباهی نیستند.« اما براستی چه کسی 
این را می خواهد؟ پس آغوش خود را به سوی ضعف ها و 

نقص های خود بگشایید و در کنارشان فوق العاده باشید!
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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 3990                         

351429687

496817523

782356194

165238479

873194265

249675318

528763941

634981752

917542836

جدول سودوکو به تعدادی نیروی برقکار ماهر
 و نیمه ماهر نیازمندیم.

09391538111
به یک همکار خانم برای کار 
در غذای آماده نیازمندیم.

09152650822 - 32326171

کارگر ساده جویای کار می باشم.
09900073235

آگهـی استخـدام
* استادکار ماهرچوب )با سابقه(
* استادکار ماهر mdf )با سابقه(

ساعت تماس: 8 الی 13
09153518455

32218349

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

را تجربه کنید.   09158668002

سوپر مارکت فروشی
با موقعیت عالی 

 09159595139- وثوقی

کارت دانشجویی اینجانب حسن مرادی به 
شماره دانشجویی 94137135170008 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت دانشجویی اینجانب ملیحه زینلی به 
شماره دانشجویی  94211050179095 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

نی
ضمی

د ت
رص

د د
ص

انواع محصوالت کشاورزی 
از جمله زیره، خاکشیر و خلفه 
تمیز می شود / انواع پسته 

و بادام شکسته و مغز می شود
 با دستگاه های پیشرفته 

میدان فرهنگ ، مقابل هنرستان 
دخترانه انقالب اسالمی

09156148203

قابـل توجـه کشاورزان

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 

نیازمندیم.   09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
انواع غذای ایتالیایی،

سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131
آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 9 صبح تا 2 بامداد

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

آینــه بغـــل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

3222213
ن: 4

تلف

شرکت کارت اعتباری ایران کیش )سهامی عام( نمایندگی خراسان جنوبی جهت تکمیل کادر 
دفتری و پشتیبانی خود در تمامی شهرهای استان )بیرجند، قاین، طبس ، سرایان، فردوس، 

بشرویه، نهبندان، سربیشه( از آقایان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید :
* حداکثر سن 30 سال 

* داشتن مدرک کارشناسی و باالتر 
* آشنایی با ویندوز و تسلط کامل به نرم افزارهای آفیس

* افراد دارای سابقه کاری مرتبط در اولویت می باشند 
 Birjand@kiccc.com  متقاضیان محترم حداکثر تا تاریخ  96/11/20 رزومه کاری خویش را به  ایمیل 

ارسال و یا به آدرس بیرجند - بین توحید 15 و 17 - پالک 147 مراجعه نمایند.     

آگهـــی استخــدام

ساعت مراجعه 13 تا 17 هر روز به جز پنجشنبه ها                                                                                                                                         

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت 
در سطح استان نقدا خریدار است.

 بین رجایی 21 و 23      09036240644

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده 
رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
تلفن: 32448187 -056  09157212188 - هاشمی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

به دو نفر کارگر ساده و کمک آشپز )خانم 
و آقا( برای کار در رستوران با حقوق مکفی 

نیازمندیم.  09105092622- اکبری
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سالمتیسم- آب وهوای زمستانی می تواند رطوبت پوست را کاهش بدهد، 
باعث خشکی پوست و ترک خوردگی لب ها شود و حتی مشکالتی مانند 
پوسته پوسته شدن را ایجاد کند. با این  حال، این آب وهوا دارای فواید و 
مزایای خاصی نیز برای پوست هست که معموال از آن غافل بوده ایم.1-

آب وهوای زمستانی، منافذ پوستی را تمیز می کند:آب وهوای زمستانی 
می تواند به عنوان عامل تقویت کننده یا قابض عمل کند، گرفتگی منفذها 

را کاهش بدهد و در نتیجه منفذهای پوستی را کمتر قابل مشاهده کند.2- 
آب وهوای زمستانی، پف کردگی صورت و بدن را از بین می برد:آب وهوای 
زمستانی، گردش خون را در صورت و بدن به حالت مطلوبی می رساند. 
همین اتفاق، التهاب و تورم احتمالی را در چشم ها و صورت کاهش 
می دهد 3- آب وهوای زمستانی به جوان سازی صورت کمک می کند: 
چون  دارد،  پوست صورت  برای  جوان کننده  خاصیت  اساسا  سرد  آب 

پوست آن را سفت می کند و درخشندگی مطلوبی به صورت می دهد. 
دقیقا مانند آب سرد، آب وهوای زمستانی هم چنین تاثیری روی پوست 
صورت باقی می گذارد. 4- آب وهوای زمستانی، طراوت و رنگ جذابی 
به گونه ها می دهد:تماس متعادل با آب وهوای زمستانی، رگ های خونی 
درون گونه ها را تحریک می کند و باعث قرمز شدن گونه ها می شود. این 

حالت به شما کمک می کند که در خانه نیز چهره باطراوتی داشته باشید.

4 فایده هوای سرد برای پوست

آدامسی که دست دانش آموز نهبندانی را شکست  

 صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، این دانش آموز که در مقطع متوسطه دوم تحصیل می 
از  قبل  معلم  که  بودم  آدامس  جویدن  حال  در  درس  در کالس  دیروز  گوید: صبح  می  کند 
تذکر شروع به ضرب و شتم من کرد.وی گفت: در حالی که قصد فرار داشتم با پشت پای 
معلم با رادیاتور و دیوار برخورد کردم که منجر به خونریزی قسمت باالئی ابرو و شکستگی 
مچ دستم شد.دانش آموز آسیب دیده برای درمان ابتدا به بیمارستان شهید آتشدست نهبندان 
از  یکی  به  مدرسه  مدیر  ماشین  با  شهرستان  این  در  ارتوپد  متخصص  نبود  دلیل  به  و 
با حضور  گفته وی  است.به  درمان  در حال  اکنون  و هم  منتقل شد  بیرجند  بیمارستان های 
خانواده اش شکایتی علیه معلم تنظیم شده است .این در حالی است که در پیگیری خبرنگار 
تکذیب  ابتدا  در  را  معلمش  توسط  آموز  دانش  تنبیه   مدیر مدرسه،  و سیما،  خبرگزاری صدا 
کرده و رئیس آموزش و پرورش نهبندان هم حاضر به جوابگویی در این خصوص نشده بود.

دستگیری ۵۵ زن و مرد در پارتی شبانه شهرستان بیرجند 

انتظامی  فرماندهی  عمومی  امنیت  پلیس  موقع  به  و  قاطع  اقدام  با  شبانه  مختلط  پارتی  در  مرد  و  زن  نفر   ۵۵ گفت:  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده   - مهر 
استان در بیرجند دستگیر شدند. شجاع  عنوان کرد  با تعقیب و مراقبت های انجام شده محل اجرای پارتی در منزلی ویالیی در شهرستان بیرجند شناسایی 
و تحت رصد اطالعاتی قرار گرفت و مشخص شد تعدادی زن و مرد نامحرم به صورت مختلط با وضعیت حجاب نامتعارف و زننده با خودروهای گرانقیمت 
اجرای  به محل  در عملیاتی ضربتی  انتظامی  نیروهای  افزود:  در محل  قاضی کشیک  به حضور  اشاره  با  دارند. وی  این مکان حضور  در  پارتی  اجرای  جهت 
پارتی وارد شدند و تعداد 32 مرد و 23 زن را که با پخش آالت موسیقی و آهنگ بسیار بلند به صورت مختلط در حال رقص و پایکوبی بودند دستگیر کردند 
:با  کرد  تصریح  قضائی  مرجع  به  دستگیر شده  متهمان  معرفی  به  اشاره  با  دستگیر شد.وی  نیز  دستیارانش  به همراه  پارتی  این  کننده  برگزار  اصلی  سرباند  و 
نور و سایر  ایجاد مه و رقص  ، دستگاه  اختیار قرار دادن آالت موسیقی و صوتی  اقدام به در  با واحدهای صنفی که  با مقام قضائی  هماهنگی به عمل آمده 
متخلف  اماکن صنفی  و  پارتی  اجرای  محل  و  توقیف  نیز  شده  وسایل کشف  و  شده  قضائی  برخورد  کنند  می  شهروندان  به  پارتی  مراسم  برگزاری  ملزومات 
استان،  امنیت عمومی  پلیس  مأموران  به موقع  اقدام  و  استان خراسان جنوبی  به فرهنگ غنی مردم  توجه  با  .سردار شجاع عنوان کرد:  پلمپ خواهد شد  نیز 

تقدیر کردند.. پلیس  از عملکرد  پیام هایی  قرار گرفت و در  پارتی موجب رضایت مندی مردم و همسایگان  این  دستگیری شرکت کنندگان در 

رقابت فشرده علی کریمی با ویسی و افاضلی

یک  رشت  سپیدرود  با  کار  اینجای  تا  کریمی  ورزشی-علی  خبر 
برد، یک مساوی و یک شکست دارد و طبعًا قضاوت برای کار او 
برتر است.  لیگ  زود است. هدف اصلی کریمی حفظ سپیدرود در 
سپیدرودی که فعاًل در مکان چهاردهم جدول با 1۹ امتیاز از 2۰ بازی 
قرار دارد.نکته مهم اینکه نفت تهران و سپاهان 2۰ امتیازی هستند 
و تراکتورسازی هم 21 امتیازی. حاال اگر بپذیریم که سیاه جامگان 
امسال سقوط می کند، برای سقوط کننده دوم رقابت بسیار شدیدی 
چون  دارد  وجود  خوزستان  استقالل  و  سپیدرود  تهران،  نفت  بین 
نکشند. باال  جدول  در  را  خود  سپاهان  و  تراکتورسازی  است  بعید 

کمک بزرگ اعتبار کی روش در دنیا به ایران

مشرق- کی روش در زمینه مربیگری و کار فنی نمره قبولی دارد و 
نمی توان منکر این موضوع شد و باید قبل از پرداختن به موضوع 
لیگ،  مسابقات  برگزاری  در خالل  پوش  ملی  بازیکنانی  ریکاوری 
برانکو و شفر  از جمله  با کی روش  لیگی  به همراهی مربیان  باید 
که خودشان مربیان بزرگی هستند و بازیکنانشان را در اختیار تیم 
ملی قرار می دهند اشاره کرد. این اتفاق خوبی است که می توان 
بیاید  این همدلی به شکلی بوجود  باید  به فال نیک گرفت.  را  آن 
که تیم ملی به دور باالتر صعود کند و این اتفاق رخ بدهد و بازی 

های خوبی را در جام جهانی شاهد باشیم.

پنالتی زن بعدی استقالل کیست؟!

ابراهیمی  امید  پدیده  مقابل  استقالل  بازی  آخرین  در  ورزشی-  خبر 
آینده  دیدارهای  در  دید  باید  حاال  و  داد  هدر  را  حساس  پنالتی  یک 
اگر دوباره استقالل صاحب ضربه پنالتی شود، چه کسی پشت توپ 
قرار می گیرد.ابراهیمی طی سال های حضورش در استقالل 3، 4 پنالتی 
جدید  پنالتی زن  یک  دنبال  باید  شفر  می رسد  نظر  به  و  کرده  خراب 
باشد. کاًل استقالل پنالتی زنان خیلی خوبی ندارد. البته شنیده می شود 
شفر روی جپاروف برای زدن پنالتی حساب ویژه ای باز کرده است.

اختالف شفر و برانکو جدی است؟

آخرین خبر- وینفرد شفر و برانکو ایوانکوویچ گویا به شدت مشکل پیدا 
کرده اند و به زودی همه شاهد علنی شدن این اختالف خواهند بود. ماجرا 
از این قرار است که شفر به نزدیکانش گفته برانکو دوست ندارد او در 
فوتبال ایران محبوب باشد و بعد از کی روش خودش تبدیل به محبوب 
ترین مربی خارجی در ایران شود تا بتواند شانس اول نیمکت ایران 
باشد. به ادعای شفر، برانکو تالش می کند تا سرمربی تیم ملی ایران 
بعد از جام جهانی شود چراکه کی روش رفتنی است. به نظر می رسد 
ظرف هفته های آینده همه شاهد علنی شدن این اختالف خواهند بود..

بهترین نوع شیرخشک برای نوزادان

بهداشت نیوز- بهترین شیر خشک برای نوزادان، 
پزشک  و  دارد  نوزاد  خود  وضعیت  به  بستگی 
متخصص نوزاد بنا به شرایط فیزیکی نوزاد نوع 
برای  می کند.  معرفی  را  خشک  شیر  مصرف 
انتخاب بهترین شیر خشک برای نوزاد، وضعیت 
نوزاد در نظر رفته می شود و متخصص نوزادان 

نوع مصرف شیر خشک را معرفی می کند. اغلب 
شیر خشک های موجود در بازار از شیر گاو و یا 
سویا تهیه شده است. برخی از شیر خشک ها را از 
همان ابتدای تولد می توان به نوزاد داد. اما برخی 
دیگر از آن ها را باید بعد از گذراندن شش ماهگی، 
استفاده نمود.در کودکانی که بعد از یک سالگی 
هنوز میل به خوردن شیر دارند می توان به جای 

استفاده از شیر خشک، از شیر گاو استفاده نمود. 

 این عطرها آلزایمر می آورند

فرهنگ نیوز- عطرهای معروف از برندهای بسیار 
آلومینیوم  از  به علت داشتن مقادیری  محبوب 
موجب بروز آلزایمر می شوندتحقیقات حاکی از آن 
است که سطح باالی آلومینیوم در مغز افرادی که 
در معرض آلومینیوم قرار دارند ممکن است سبب 
شود آن افراد بر اثر ابتال به آلزایمر جان خود را 

از دست دهند.آلمینیوم سال ها است که به عنوان 
نوعی مخدر اعصاب شناخته شده است و شواهدی 
وجود دارد که نشان می دهد قرار زیاد در معرض 
آن می تواند سبب ابتال به بیماری هایی آلزایمر، 
زوال عقلی، اوتیسم و بیماری پارکینسون شود. 
مقادیر باالی آلومینیوم در بافت های مغز برخی 
افراد که بر اثر بیماری آلزایمر زودهنگام مرده اند. 

مشاهده شده است.

خوراکی هایی که سطح
 هورمون استرس را کاهش می دهد

ابزاری  تواند  استرس می  نیوز- مدیریت  فتاب 
قدرتمند برای سالمت شما باشد چون استرس 
بیش از حد مسلما خطرات بهداشتی بالقوه را به 
همراه دارد.آووکادو: یکی از بهترین راه ها برای 
کاهش فشار خون باال، مصرف آووکادو است. 

بادام: ویتامین های گروه ب موجود در این خوراکی 
باعث می شود در برابر حمالت استرس و عالئم 
افسردگی انعطاف پذیرتر باشید. شیر: تحقیقات 
نشان می دهد که کلسیم منجر به کاهش نوسانات 
خلقی و اضطراب می شود. پسته: به همراه سایر 
دانه ها، سرشار از چربی های سالم هستند. خوردن 
روزانه تعداد انگشت شماری  التهاب را کم کرده و 

در برابر اثرات استرس محافظت ایجاد می کند.

روغن حیوانی چه اثری
 بر ترمیم زخم سوختگی دارد؟

ایسنا-نتایج بررسی اثر روغن حیوانی بر ترمیم 
دانشگاه  پژوهشگران  توسط  سوختگی  زخم 
علوم پزشکی ایران نشان داد که روغن حیوانی 
نمی تواند روند بهبود زخم سوختگی را سرعت 
حیوانی  روغن  که  است  حالی  در  این  بخشد؛ 

در برخی از مناطق کشور به شکل سنتی برای 
می شود.روغن های  استفاده  سوختگی  درمان 
چرب  اسیدهای  از  سرشار  حیوانی  و  گیاهی 
به  دیرباز  از  که  هستند  ترکیباتی  اشباع،  غیر 
صورت سنتی در درمان زخم های سوختگی به 
کار می رفتند. روغن حیوانی گوسفند معروف به 
روغن زرد به طور رایج در درمان زخم ها مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

چربی پوست به چه عواملی 
بستگی دارد؟

رکنا- چربی پوست به ژنتیک افراد بستگی دارد 
به طوری که برخی از افراد پوست چرب و گروهی 
اشخاص  پوست  دارند.  خشک  پوست  دیگر 
در  ولی  است،  اغلب خشک  کودکی  دوران  در 
سنین بلوغ به علت ترشح هورمون هایی مانند 

استروژن، پروژسترون و تستوسترون فعالیت غدد 
ِسباسه )چربی( افزایش پیدا می کند و پوست چرب 
می شود.افرادی که زمینه ژنتیکی جوش صورت 
دارند در دوران بلوغ دچار آکنه )جوش های غرور 
جوانی( می شوند. در کمبود شدید روی که همراه 
با عالئم گوارشی مانند اسهال و ضایعات پوستی 
است فرد دچار درماتیت )اگزما( می شود. فعالیت 
غدد چربی پوست با چربی خون ارتباطی ندارد.

امالک و 
مستغالت

فروش 2200متر زمین 
مزروعی، سرچاه زینی

 فی توافقی   
09151641631

زمین140متر چهاردیواری 
شده، دارای امتیازبرق و درب 
ماشین رو ، شهرک بعثت 
فی: توافقی09159633281

فروش زمین شهرک بعثت 
)علی آبادلوله( با موقعیت 
تجاری مسکونی، خ بعثت 

09035267746

فروش ویالیی زمین 140 
تمام  اسکلت،سورگ، شمالی 
و جنوبی، درحال سفت کاری 

09155616598

مغازه تجاری در عدل
 60 متر، دوکله 
قیمت: 280 م 
09153620620

ویالیی3 طبقه
 روبروی دانشگاه آزاد 
شیک و تازه ساز  
09153620620

فروش منزل ویالیی بهشتی 
28، دوکله، دونبش، 

زمین 180 متردردوطبقه  
09155616598

منزل ویالیی
  با تمام امکانات، فی توافقی

 حسین آباد سادات 
09396834622

فروش یا معاوضه با خودرو 
مسکن مهر 75 متری،13م 

واریزی، طبقه4
09027611364

جویای کار

جویای کار:
راننده اتوبوس
تلفن تماس:

09333676165 

به یک نیروی جوان20 تا 25 
ساله برای روکش کفپوش 

ماشین نیازمندیم 
09363587353

شیفت عصر، 21ساله، فوق 
دیپلم حسابداری، متاهل دارای 
گواهینامه ،دارای وسیله نقلیه 

 09157236341

تعدادی راننده ترجیحا 
بازنشسته، با خودرو  مدل 
باال  جهت کار در آژانس 

نیازمندیم  09159389694 

به چند نیروی با سابقه کار 
 فست فود نیازمندیم

تلفن تماس : 
31996-09129150366

 
به چند نفر راننده جهت 
کار در آژانس تمام وقت 
و نیمه وقت نیازمندم 

09158517871

به یک نیرو جهت کار
درکارواش به صورت تمام 

وقت نیازمندیم
09105471953

یک نیروی ماهر
به کارواش نیازمندیم.

تلفن تماس:
09378672064

به تعدادی راننده جهت کار 
در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
09155622246 

به  نیروی با سابقه کار 
 فست فود نیازمندیم

تلفن تماس : 
09359790282

 

خودرو

 فروش141 نقره آبی ،86 
بی رنگ،دوگانه cng،بیمه 
6 ماه ،تخفیف 6 سال فی: 
11/200م 09151643778

پراید سفید مدل 79
یک گلگیر رنگ دارد 

6 سال تخفیف  
   09157211084

 فروش یا معاوصه پژو 405 
مدل 84 ، بژ متالیک
 بیمه از ابتدا تخفیف 

  فی 11م 09150912394

پژوپارس مدل95سفید
دوگانه،بیمه یکسال،روکش 

کفپوش والستیک نو  
09151613610

فروش پژو 405 مدل73
یمه یکسال، تخفیف کامل 

تک برگ سند
 09157410810

رنو ساندرو استیپ وی 
خشک، رنگ سفید، متالیک 

تحویل درب نمایندگی 
فی:61م 09354961811

فروش پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول

 فی توافقی 
09158610187

پی کی مدل 84 رنگ
 نقره ای، بیمه تا پایان برج 

2-97،تخفیف 3 سال 
فی: 5 م 09159374165

 
فروش یا معاوضه وانت 

پیکان سفید، بی رنگ،بیمه 
تخفیف از ابتدا فی: 7500 م 

09150912394

متفرقه

فروش وسایل ساندویچی 
فالفلی  زیرقیمت

تلفن تماس:
09101919857

فروش زرشک
 خشک پفکی امسالی 

تلفن تماس
09904365681

فروش پیتزا وساندویچ
 با موقعیت عالی

تلفن تماس
 09156683903

آژانس فروشی،معصومیه
 با موقعیت بسیار عالی 

قیمت توافقی
09151601655

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  09153637507 - حسینی 

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

تلفـن هاي تمـاس: 
3٢٢٢٨0٢3-3٢٢39٤٤0

بدينوسیله به اطالع مي رساند:

به آدرس جديد واقع در خیابان 
مدرس 15- پالک 17انتقال يافت. 

 مجتمع آمـوزشي پادمیـرا 
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رونق گردشگری در خراسان 
جنوبی مستلزم فراهم سازی 

زیرساخت ها است
دادرس مقدم-دبیر کل مجمع مجالس آسیایی و 
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان 
جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه 
بین المللی گردشگری اعالم کرد: رونق گردشگری 
در خراسان جنوبی مستلزم فراهم سازی زیرساخت 
است.محمدرضا  معنوی  و  مادی  فکری،  های 
مجیدی گفت: این نمایشگاه ها به معرفی اقصی 
نقاط ایران زمین و فرهنگ سرزمین کهن ما کمک 
می کند.دبیر کل مجمع مجالس آسیایی و رییس 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان جنوبی 
ادامه داد: قطعا خراسان جنوبی باید از فرصت ها بهره 
البته زحمات دوستان در استان ها  الزم را بگیرد، 
کمک می کند تا صنعت گردشگری هم در عرصه 
ملی ما و هم در عرصه بین المللی رونق بیشتری پیدا 
کند و گام موثری در مسیر معرفی توانمندی های 

ایران عزیز ما در عرصه های مختلف خواهد بود.

درخشش خراسان جنوبی
در یازدهمین نمایشگاه بین المللی 

گردشگری و صنایع وابسته تهران

امیری- معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین منابع 
اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: »این نمایشگاه از 
تاریخ ۳ تا ۶ بهمن ۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های 
و خراسان جنوبی  برگزار می شود  تهران  بین المللی 
گردشگری  الکترونیک،  گردشگری  شاخه های  در 
سالمت، طبیعت گردی و بوم گردی، گردشگری غذا، 
گردشگری هنری و اقوام، گردشگری گل و گردشگری 
کودک در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.« عربی 
افزود: بازدید از این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی 
این  از  تا  است  گردشگری  صنعت  فعاالن  برای 
طریق با دانش روز این صنعت آشنا شوند و از طرفی 
زمینه ایجاد تعامل و جذب گردشگران فراهم شود.

وصول عوارض نوسازی شهرداری 
 بیرجند به اداره پست محول شد

دادرس مقدم-مدیریت امور مالی و کارشناسان واحد 
نوسازی شهرداری با رئیس اداره سرویس های نوین 
پستی و ماموران پست دیدار کردند.مدیر امور مالی 
عوارض  وصول  و  توزیع  گفت:  بیرجند  شهرداری 
پست  اداره  به  سالجاری  در  شهرداری  نوسازی 
توضیحاتی  دیدار  این  در  گردید.آرزومندان  محول 
پیرامون مفاد قرارداد با اداره پست و نحوه وصول 
عوارض نوسازی ایراد کرد.وی اظهار کرد: مأموران 
پست هنگام مراجعه به در  منازل در صورت تمایل 
شهروندان می توانند نسبت به دریافت وجه قبوض 
کردن  وارد  و   POS دستگاه  طریق  از  نوسازی، 
شناسه قبض و پرداخت، نسبت به وصول اقدام نمایند. 

همایش پیاده روی خانوادگی آدینه 
به مناسبت دهه فجر برگزار می شود

گروه خبر-رئیس ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند 
از برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی آدینه ۲۲ 
به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی در روز 

جمعه ۲۰ بهمن خبر داد.

مساعدت ۸۵ میلیون تومانی اوقاف از
محل موقوفات جهت دارو و درمان نیازمندان

پیشه ور -حجت االسالم خدایی از اجرای طرح مهر 
تندرستی از ۳ بهمن با هدف کمک رسانی به دارو و 
درمان بیماران از محل موقوفات خبر داد و گفت: این 
طرح در راستای کمک به بیماران بی بضاعت، تامین 
دارو، درمان و هزینه های بستری با اجرای نیات از 
محل موقوفات در طبس اجرا می شود.رئیس اوقاف 
برای  تندرستی  مهر  طرح  آغاز  به  اشاره  با  طبس 
پنجمین سال متوالی عنوان داشت: »طرح ملی مهر 
نیات  امینانه  اجرای صحیح و  با هدف  تندرستی« 
واقفین در موضوعات؛ دارو و درمان و مراکز درمانی و 
پزشکی، با رویکرد شفاف سازی و اطالع رسانی از آثار 

و برکات وقف اجرا می شود.

هشدار برای کم کارها

22 طرح توزیع نیروی برق خوسف آماده افتتاح است
ایرنا- مدیر اداره توزیع نیروی برق خوسف گفت: ۲۲ طرح برقرسانی همزمان با دهه مبارک فجر در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید، استفاده از برق پایدار و مطمئن و افزایش سطح 
رضایتمندی مردم در این شهرستان به بهره برداری می رسد.کمیلی افزود: هدف از اجرای این پروژه ها را توسعه، اصالح و بهینه سازی شبکه ها، برقرسانی به متقاضیان جدید ، ایجاد روشنایی 
معابر و افزایش نقاط مانوری دانست و ادامه داد: اعتباری بالغ بر 8 میلیارد و 5۰۹ میلیون ریال از محل اعتبارات تبصره ۶ قانون بودجه و اعتبارات داخلی شرکت در دهه فجر هزینه می شود.

نت
نتر

س:  ای
عک

تندیس افتخار مجمع جهانی 
رهبران اقتصادی کواالالمپور 
برای شهروند فردوسی
و  آسیا  اقتصادی  رهبران  جهانی  مجمع  کاری- 
اقیانوسیه  به دعوت سازمان بین المللی رتبه بندی 
پایتخت  در  جاری  سال  بهمن  دوم  در  مدیران 
کشورمالزی)کواالالمپور( با حضور مدیران منتخبی 
ازکشورهای چین،  هند، سنگاپور، استرالیا که توانسته 
اند در توسعه و رشد اقتصاد کشور خود موثر واقع شوند 

برگزار شدبرای اولین بار به پیشنهاد BAF مقرر 
بنگاههای  رهبران  موثر  تالشهای  پاس  به  گردید 
اقتصادی و نیز شخصیتهای سیاسی که به پشتوانه 
تصمیم های صحیح موجب توسعه و رشد اقتصادی 
شده اند، جایزه بزرگ مدیریت به منتخبین اهداء گردد.
نجمه طالیی  هم استانی از شهر فردوس موفق به 
افتخار و گواهینامه ی مجمع جهانی  اخذ تندیس 
رهبران اقتصادی در کواالالمپور شد. وی در گفتگو 
با خبرنگار آوا گفت: سال گذشته همایشی برای  بنگاه 
های اقتصادی و شرکت های موفق در تهران برگزار 
شد  که  فرمهای مربوطه  را پر کرده و فرستادم و 
همزمان  به همایش تهران که مدیران موفق ایران بود 
دعوت شدم .مدیر عامل شرکت آینده سازان تون ادامه 
داد: اول مهر امسال نامه دعوت برام آمد  و با همکاری 
آقای خداخواه  رئیس آموزش و پرورش توانستم در 
این همایش شرکت کنم. وی افزود:  شن شویی  با 
هزینه یک میلیارد و هشتصد  میلیون تومان  زدم 
که تعدادی کارگر در اونجا مشغول به کار شدند  و 
شکر خدا تمام موارد زیست محیطی  رو رعایت کردیم 

۳ پل هوایی در محورهای
 استان احداث می شود

کل  اداره  نظارت  و  فنی  اداره  تسنیم-سرپرست 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 
از احداث ۳ پل هوایی در استان خبر داد و گفت: با 
بهره برداری این پروژه تعداد پل های احداث شده در 
استان به ۹ دستگاه افزایش می یابد. آذین صالح نژاد 
با  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  دیروز  صبح 
بهره برداری از این سه پل تعداد پل های احداث شده 
در استان به ۹ دستگاه افزایش می یابد که احداث این 
سه پل در محورهای، ده محمد- عشق آباد، امیرآباد 

در محور بیرجند، خوسف و بیرجند- قاین است. 

مراسم »میهمانی الله ها« ۱۹ بهمن در 
خراسان جنوبی برگزار می شود

گروه خبر-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
»میهمانی  مراسم  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
الله ها« در ۱۹ بهمن ماه همزمان با سراسر کشور در 

خراسان جنوبی خبر داد.

خدمات درمانی رایگان به مدت ۵ روز 
در  شهرستان درمیان ارائه می شود

بیمارستان  گفت:  درمیان  تسینم-فرماندار 
در  روز   5 مدت  به  ماه  بهمن   ۲۳ در  تخصصی 
شهرستان درمیان ویزیت و دارویی رایگان ارائه 
مدیرکل  با  درمیان  فرماندار  دیدار  در  کند.  می 
استان  دفاع مقدس  ارزش های  آثار  ونشر  حفظ 
در  تخصصی  ثابت  بیمارستان  برپایی  چگونگی 
قرار  گفت وگو  و  بحث  مورد  درمیان  شهرستان 
کرد:  اظهار  دیدار  این  در  بشیری زاده  گرفت. 
مرزی  شهرستان  در  بیمارستان  این  راه اندازی 
راستای  در  ارزشمندی  و  ارزنده  خدمت  درمیان 

کمک به مردم محروم این منطقه می باشد.

اجرای ۶۲ عنوان برنامه فرهنگی
 و قرآنی تبلیغات اسالمی در بیرجند

مهر-رئیس اداره تبلیغات اسالمی بیرجند گفت: ۶۲ 
عنوان برنامه فرهنگی و قرآنی طی ایام دهه فجر 
توسط اداره تبلیغات اسالمی این شهرستان اجرایی 
پنج  برگزاری  از  لطفی  االسالم  حجت  شود.  می 
کارگاه آموزشی آسیب های مواد مخدر در مساجد 
روستای حاجی آباد، مهر شهر  و محله موسی بن 
جعفر)ع( بیرجند خبر داد و گفت: این گارگاه ها با 
هدف کاهش آسیب های اجتماعی برگزار می شود.

 
»گرای ۱7۸ « عنوان برتر کشور

صدا و سیما- »کتاب گرای ۱78« عنوان کتاب برتر 
هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس 
کشور را از آن خود کرد. از این اثر دیروز در مراسم 
معرفی برترینها که در تاالر خلیج  فارس باغ  موزه 
انقالب اسالمی و دفاع  مقدس تهران برگزار شد، با 
اهداء لوح و تندیس تجلیل شد.مدیر انتشارات سپاه 
استان گفت: در این کتاب5۱۶ صفحه ای زندگی 
نامه، وصیت نامه و دست نوشته های ۱78 شهید 
انواع  و  تاریخچه  همچنین  و  تجهیزات  و  اداوات 

ادوات جنگی جمع آوری شده است.

در  چادر  سیاه  برپایی  با  بار  این  بشرویه  عشایر   *
یازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران آداب و رسوم 
به نمایش می گذارند. را  این شهرستان  و فرهنگ 
* در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در بین 
خانواده های زندانیان، اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری قاینات با همکاری اداره زندان 
این شهرستان اقدام به برگزاری کالس های آموزش 

صنایع دستی می کند.
* مسئول ویژه برنامه »سه شنبه های مهدوی« در 
بیرجند گفت: همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر، 
از  یکی  در  برنامه »سه شنبه های مهدوی«  ویژه 

مناطق شمال شهر بیرجند نیز اجرا می شود
تولید و  از مراکز  بهداشتی دربازدید  * ۶۰7تخلف 

عرضه فرآورده های خام دامی امسال ثبت شد.
طرح  قالب  در  ایمن  غیر  ساختمانی  کارگاه   ۲  *
بازرسی ضربتی از کارگاههای ساختمانی شهرستان 

فردوس پلمپ و تعطیل شد.
*رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی از اکران مستند 
“7 بهمن ماه” در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: 
همچنین مستند شهید سورگی و شهید سندروس 
شهدای انقالب نیز در مدارس بیرجند اکران می شود.
* نخستین فستیوال بازی های هدفمند با هدف تقویت 
مهارت های جسمی و حرکتی و تقویت مهارت های 
والدین در  و  بین کودک  نزدیکتر  ارتباط  و  تحولی 
شد. برگزار  آموزشگاه  سوم  پایه  دانش آموزان  بین 

اخبار کوتاه

مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون  حسینی- 
محروم کشور از دادن تشویقی به بانک هایی 
که باالترین رتبه را در میزان وصول تسهیالت 
دارند خبر داد و افزود: از طرف دیگر، بانک هایی 
که کند کار کنند جریمه خواهند شد. صبح دیروز 
توسعه  معاون  با حضور  استان  اداری  شورای 
استاندار   ، کشور  محروم  مناطق  و  روستایی 
از مدیران استانی برگزار شد. مروج  و جمعی 
الشریعه استاندار با بیان این که دولت رسالت 
خود را درباره کارآفرینی ، ایجاد اشتغال و استفاده 
مناسب از فرصت های شغلی انجام داده است 
و منابع مالی بسیاری هم در اختیار کارگزاران 
برای ایجاد اشتغال قرار داده است،عنوان کرد: 
دولت با این کار حجت را تمام کرده و از آن 
به بعد وظیفه مدیران استان است که با تالش 
و همت خود کار کنند. وی نرخ بیکاری ۱۶ 
همه  دغدغه  را  استان  نقاط  برخی  در  درصد 
که  کسی  کرد:  تصریح  و  دانست  مسئوالن 
دل در گرو این نظام دارد نه در حرف بلکه در 
عمل برای مردم کار کرده و ما هیچ عاملی را 
به عنوان مانع توسعه اشتغال نخواهیم پذیرفت. 

سخن هایی مانند بومی و غیر بومی 
دیگر کهنه شده است

به گفته وی سخن هایی مانند بومی و غیر 
هر  و  است  قدیم  زمان  مال  و  کهنه  بومی 
کسی که پیشرفت کرده ، از این سخنان عبور 
کرده است. استاندار با اشاره به این که جای 
تامل و بهانه ای برای نشنیده گرفتن صدای 
اعتراض مردم کف خیابان نیست، اضافه کرد: 
هرکس که وظیفه خدمت به مردم را دارد قطعا 
مورد سوال قرار خواهد گرفت و عملکرد همه 

مسئوالن روشن است و پاسخ الزم دارد.

اجرای برنامه های شاد در دهه فجر
مروج الشریعه با تاکید بر این که ستاد دهه فجر 
از ایجاد برنامه های شادی بخش برای مردم 
غفلت نکند، بیان کرد: این ایام فرصت مناسبی 
برای تبیین و بیان خدمات نظام اسالمی است.  
های  ماه  این  در  مسئله  ترین  مهم  استاندار 
پایانی را جذب صد درصدی تخصیصات پروژه 
های عمرانی دانست و افزود: فاصله بین قیمت 
تمام شده پروژه های اجرایی بعضی از دستگاه 
ها با کیفیت اجرا بسیار باال بوده و این همه 

تقاضا برای تشریفات منطقی نیست.

 تالش برای دریافت سهم 
قابل توجهی از سبد سوغات زائر

با محصوالت استان
اولین  برای  کرد:  خاطرنشان  الشریعه  مروج 
در  زائر  سوغات  کاالی  نمایشگاه  سال 
غرفه  ما  و  شود  می  برپا  نوروز  در  مشهد 
ارائه  برای  جنوبی  خراسان  استان  برای  ای 

این که  بر  تاکید  با  ایم. وی  تولیدات گرفته 
باید سهم قابل توجهی از سبد کاالی زائر را 
داشته باشیم، اظهار کرد: با هر کدام از هتل 
های مشهد برای برپایی ویترین محصوالت 
استان رایزنی کرده ایم و در حال انجام است.
وی پاسکاری کردن پرونده های تسهیالت 
افزود:  و  دانست  مشکل   وجود  از  نشان  را 
مسئوالن باید خیلی تالش کنند که صنعت 
برایش  چیز  همه  که  ای  نقطه  از  را  گری 

فرآهم است به این استان بیاورند، 
قطعات  تولید  بزرگ  واحد  اگر  وی  گفته  به 
ماشین در شرق کشور، به این استان بیاید به 
طور مستقیم ۳۰۰ اشتغال ایجاد می شود، و 
باید مشوق هایی را برای حضور وی در این 
استان در نظر بگیرند.استاندار به مطالعات زمین 
شناسی انجام شده در استان اشاره کرد و افزود: 
۱۶ ناحیه در استان برای اندیس های معدنی و 

آب های کارسنیک تشخیص داده شده است.

سقف پرداخت 2 میلیارد تومان 
کافی نیست

این  در  نیز  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در  اشتغال  سهم  که  این  به  اشاره  با  جلسه 

حوزه کشاورزی ۳۲.۹ درصد می باشد، اظهار 
کرد: 8۲ هزار و 8۰۰ نفر بهره بردار در این 
که  این  بیان  با  پور  دارند.ولی  فعالیت  زمینه 
که  اعتباراتی  تومان  میلیارد   ۱۶۰ از  امسال 
برای ایجاد زیرساخت مناسب اختصاص یافته 
حدود ۹5 میلیارد تومان ابالغ شده است، ادامه 
و  هزار  جاری هشت  سال  در  داد: همچنین 

فشار  کم  و  فشار  تحت  آبیاری  هکتار   5۰۰
اجرا شده است و پیش بینی می کنیم تا پایان 
رئیس  برسد.  هکتار  هزار  به ۲۰  آینده  سال 
سازمان جهاد کشاورزی  به ثبت نام معادل 
توسعه  اعتبارات  برای  تومان  میلیارد   845
ای روستایی و عشایری اشاره کرد و خطاب 
به معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور عنوان کرد: کمک کنید تا برخی طرح 
ها مانند پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش 
به تشکل ها که در این نوع تسهیالت پیش 
بینی نشده اند، انجام شود. ولی پور پرداخت 
نشدن تسهیالت به طرح های بخش دام و 
طیور را از مشکالت تخصیص اعتبارات اعالم 
و بیان کرد: سقف پرداخت حداکثر ۲ میلیارد 
بخش  در  به خصوص  های  به طرح  تومان 
صنایع تبدیلی و تکمیلی کم بوده و موجب 
نیمه تمام ماندن آن ها می شود، همچنین 
حل مشکل وثایق و اضافه کردن یک سال 
به دوره طرح هایی که مردم بیشتر راه را جلو 

آمده اند، از دیگر خواسته های ما است.

به مالکان بناهای تاریخی
 تسهیالت بدهید

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
هزار   ۱۰ بودن  فعال  به  هم  دستی  صنایع 
هنرمند صنایع دستی در استان اشاره و عنوان 
کرد: قبل از حضور دولت تدبیر و امید تنها ۹ 
کاالی استان نشان مرغوبیت داشت ولی االن 
این تعداد به ۲5 مورد رسیده و تاثیر بسازایی 
در میزان فروش ما داشته است. رمضانی با 
اشاره به این که دو بازارچه صنایع دستی در 
خضری و طبس در حال اتمام است، عنوان 
است  شده  ارائه  تسهیالت  مورد   4۲ کرد: 
که زمینه اشتغال 4۰۰ نفر در بخش صنایع 
کرد:  تقاضا  است.وی  کرده  فراهم  را  دستی 
و  تسهیالت  از  تاریخی  بناهای  مالکان  اگر 
در  توانند  برخوردار شوند می  سوبسید هایی 
کنار محل سکونت خود، محلی برای اقامت 

گردشگران نیز فراهم کنند.

 ، پروژه  اجرای  محل  پذیرفتن  الزام 
ماشین آالت و سفته به عنوان وثیقه 

برای بانک ها
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
مانع  و  عامل  که هدف؛  این  بر  تاکید  با  نیز 
برای  کرد:  تصریح  است،  انسان  خود  توسعه 
توسعه ، تسهیالت اداری با ۶4 درصد حرف 
اول را می زند و پس از آن ۲۰ درصد تکریم 
ارباب رجوع و ۱۶ درصد تسهیالت مالی کمک 
توسعه  علل  همیشه  چرا  پس  است،  کننده 

نیافتن را گردن دیگران می اندازیم؟
اطمینان  کشاورزی  جهاد  رئیس  به  رضوی 
خاطر داد که بانک ها موظف هستند محل 
به  را  سفته  و  آالت  ماشین   ، پروژه  اجرای 
غیر  اگر  و  بپذیرند  ضامن  و  وثایق  عنوان 
از روی  یا  اند،  این عمل کنند خالف کرده 
جهل و آشنا نبودن با دستورالعمل ها است 
یا نمی خواهند خدمتی انجام دهند.به گفته 
افزوده یک محصول  ارزش  وی ۶۰ درصد 
شود،پس  می  شهری  نصیب  روستایی  فرد 
فرآوری  سمت  به  باید  عدالت  اجرای  برای 
مثال  برای  رفت.  کشاورزی  محصوالت 
و  گرفت  محصول   ۱۲ توان  می  عناب  از 
کند.معاون  استفاده  تواند  می  استان   این 
کشور  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
نظر  در  استان  این  برای  که  تسهیالتی  به 
گرفته شده اشاره کرد و افزود: وامی که در 
کارمزد  با  شود  می  داده  مرزی  روستاهای 

سال   ۳ یا  درصد   ۶ مرزی  غیر  و  درصد   4
دوره تنفس و ۶ سال دوره بازپرداخت است.

رضوی با بیان این که سقف وام ۲ میلیارد 
و 5۰۰ میلیون تومان می باشد اعالم کرد: 
به دلیل ارادت به استاندار ، این مبلغ را تا 5 

میلیارد تومان افزایش می دهیم.

بانک های کند در ارائه 
تسهیالت جریمه خواهند شد

وی با اشاره به این سخن ولی پور که 8۰۰ 
خاطرنشان  است  آماده  پروژه  تومان  میلیارد 
کرد: این خیلی خوب است ولی خواهش می 
کنم پروژه ها ۱۰ روزه و ۲ ساله نباشد و سال 
ها بهره داشته باشد. وی اولویت پرداخت وام 
یا سهامی  تعاونی مشارکتی  را شرکت های 
یادآور شد:  و  کرد  عنوان  روستاها  در  خاص 
پس از آن فرد روستایی به فرد غیر روستایی 
اگر روستایی خودش  اولویت دارد، همچنین 
سرمایه نداشت و فردی خارج از روستا قصد 
کار  از  جلوگیری  کرد، حق  را  روستا  آبادانی 
وی را ندارید.معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم کشور شروع توسعه از شهرهای بزرگ 
به جای مناطق روستایی را از اشتباهات بزرگ 
اجرای  برای  بیان کرد:  این کشور دانست و 
یک  دهستان  هر  در  هم  آموزشی  عدالت 
مجمتع آموزشی را با سرویس مجانی احداث 
خواهیم کرد.  رضوی از اعطای معدن بدون 
مزایده به گروه های مشارکتی روستاییان خبر 
درمانی،  مجمتع  احداث  کرد:  اضافه  و  داد 
امداد و نجات، فرهنگی هنری و ورزشی در 
دهستان ها از دیگر برنامه های ما خواهد بود.

الزام خرید از واحدهای تولیدی
داخل استان برای پروژه های عمرانی

معاون عمرانی استاندار هم به برنامه نظارت 
بر پروژه های عمرانی پس از دهه فجر اشاره 
فنی  شورای  مصوبات  از  یکی  گفت:  و  کرد 
تولیدی  واحدهای  از  مصالح  خرید  استان، 
داخل استان برای پروژه های داخلی است و 
این موضوع مد نظر تمامی مدیران دستگاه 
بر  باشد.علوی مقدم  نظارتی  و  اجرایی  های 
پاسخگویی به استعالمات زیر ۲۰ روز تاکید 
کرد و ادامه داد: اگر از این مهلت فراتر رفت، 

جواب را مثبت تلقی خواهیم کرد.
)Ava.news13@gmail.com(

قوسی- صبح روز گذشته دومین جلسه کمیته 
برنامه ریزی شهرستان بیرجند در سال جاری 
با حضور فرماندار برگزار شد. علی پور، نماینده 
اداره منابع طبیعی با اشاره به اینکه برای ما در 
پروژه ها زمان بسیار مهم است اظهار کرد: اغلب 
از پیمانکاران شرکت تعاونی بخش کشاورزی و 
منابع طبیعی در پروژه ها استفاده شده و تمام 
پیمانکاران کد بورسی گرفته اند و بنابر اعالم 
اداره کل در ۲8 آذر سال جاری اوراق خزانه باید 
در اختیار پیمانکار قرار می گرفت. وی ادامه داد: 
با توجه به مراجعه روزانه همکاران و پیمانکاران 
متاسفانه هنوز تا این لحظه، خبری نه از اوراق 
می باشد و نه از پول نقد.جهانشاهی از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه توضیح 
داد: به امید خدا در همین ماه سررسید اوراق 
خواهد بود. وی افزود: سعی کنید در سال بعد 
از اوراق استفاده کنید و در دست پیمانکار قرار 
گیرد. در ادامه ابراهیم آبادی، نماینده سازمان 
نوسازی مدارس نیز بیان کرد: در پروژه های 
پیمانی مشکلی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر 
به دست  پول  اوراق-  آذر - سررسید  در ۲8 
پیمانکار نرسد و سپس وی از دستگاه اجرایی 
شاکی شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ وی 
خاطرنشان کرد: روند رسیدن اوراق به دست 
اوراق  است  بهتر  و  بسیار کند است  پیمانکار 
رقم دار باشد تا راحت به دست پیمانکار رسانده 

آمده،  به وجود  تاخیرهای  با  متاسفانه  و  داد: گاهی اوقات بعد از معادل سازی، قیمت دیگر پیمانکار رغبتی ندارد.ابراهیم آبادی ادامه شود 
قراردادی که باید با متری یک میلیون پرداخت 
با متری ۱.5 میلیون درمی  شود برای دولت 
آید. وی افزود: کد بورس گرفتن برای تعمیرات 
به حرف راحت است ولی در عمل کار سختی 
است، به عنوان مثال برای تعمیرات در دوره 
ابتدایی باید ۳۰ میلیون هزینه شود که بین ۱۰۰ 

مدرسه توزیع می شود و با این باید چه کنیم؟
جهانشاهی نماینده سازمان مدیریت و برنامه 
اختیار  اوراق قرار است در  ریزی توضیح داد: 
پیمانکار قرار بگیرد و پیمانکار یا صبر می کند 
که بعد از سررسید به پول نقد برسد یا هم این 

که در فرابورس قرار بگیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 
مراسم تجلیل از پرستاران استان در خصوص 
معوقات و مطالبات آنان گفت: اضافه کار این 
افراد تا مرداد پرداخت شده و با اعتباراتی که 
اخیرا وزارتخانه برای این موضوع اختصاص 
کاری  اضافه  مطالبات  از  بخشی  است،  داده 
می  پرداخت  عید  از  قبل  پرستاران  کارانه  و 
با اشاره به وجود هزار و ۹۰۰  شود. دهقانی 
پرستار در بخش های بیمارستانی و فوریت 
های پزشکی خراسان جنوبی، از افزوده شدن 
4۶۰ نیروی جدید به کادر درمانی استان خبر 
داد و افزود: از این تعداد ۹۰ درصدشان پرستار 
خواهند بود که تا سال آینده در بیمارستانها 
به کارگیری می شوند. رئیس دانشگاه علوم 
افتتاح ۲۳ پروژه  با اشاره به  پزشکی بیرجند 
در حوزه بهداشت و درمان استان طی ۹ ماهه 
سال ۹۶ گفت: 4۰ پروژه دیگر در این حوزه 
مهر،  خبرنگار  گزارش  است.به  افتتاح  آماده 
کاظم قائمی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل 
پزشکی  علوم  دانشگاه  نمونه  پرستاران  از 

بیرجند  بیرجند گفت: دانشگاه علوم پرشکی 
دندانپرشکی،  پزشکی،  دانشکده   ۹ دارای 

پرستاری و مامائی است.رئیس دانشگاه علوم 
پرشکی بیرجند اظهار کرد: تعداد سه هزار و  
تحصیل  دانشکده ها  این  در  دانشجو   ۳55
دوره  در  آنان  نفر  از ۹7۰  بیش  می کنند که 
دکتری در حال تحصیل هستند.قائمی با اشاره 
به فعالیت های دانشگاه علوم پرشکی بیرجند 

انجام  کرد:   بیان  تاکنون  گذشته  سال  از 
اولین عمل جراحی تومور جمجمه و مغز در 

استان و انجام اولین جراحی توریسم درمانی 
بر روی یک جوان عراقی در خراسان جنوبی 
از جمله این فعالیت ها است.وی اظهار کرد: 
در  نفر  تک  طبیعی  زایمان  بخش  افتتاح  
بیرجند، برگزاری جشن فارغ التحصیلی اولین 
دانشجویان دوره دندانپزشکی دانشگاه علوم 

و  رازی  بیمارستان  افتتاح  بیرجند،  پزشکی 
افتتاح بیمارستان حضرت رسول)ص( فردوس 
پرشکی  علوم  دانشگاه  فعالیت های  دیگر  از 
است.رئیس  گذشته  سال  یک  در  بیرجند 
از  کرد:  بیان  بیرجند  پرشکی  علوم  دانشگاه 
دیگر اقدامات دانشگاه طی یک سال گذشته 
افتتاح مرکز درمان ناباروری است که  وزارت 
بهداشت برای تجهیز آن بیش از سه میلیارد 
داد:  ادامه  داد.قائمی  اختصاص  اعتبار  ریال 
برای  خراسان جنوبی  ناباروری  درمان  مرکز 
فلورشیپ  یک  نیازمند  خود  خدمات  تکمیل 
اقدامات  دیگر  از  افزود:  است.وی  نازایی 
افتتاح  گرفته طی یک سال گذشته  صورت 
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی ایران مهر 
خیرین  مرکز  و  خیرین  همکاران  با  بیرجند 
شد  موجب  که  بود  خراسان جنوبی  سالمت 
به  نیاز  صورت  در  خراسان جنوبی  بیماران 

رادیوتراپی به سایر استان ها اعزام نشوند. 

 کمک پرستاران جذب می شوند

پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  دفتر  مدیر 
بیرجند از اخذ مجوز کمک پرستاری به همت 
مسؤوالن خبر داد و گفت: در ادامه این مسیر 
جذب کمک پرستاران را خواهیم داشت.فرج زاده 
استان  پرستاری  اداره  عملکرد  تشریح  به  نیز 
در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: تاکنون 
آزمون تحول سالمت طی 5 مرحله در استان 
برگزار شده است.وی بیان کرد: در مرحله پنجم 
۳۹ کارشناس پرستاری، در مرحله ششم 5۲ 
کارشناس پرستاری و 5 کارشناس اتاق عمل، 
در مرحله هفتم ۱۲ کارشناس پرستاری و ۲۱ 
 ۱5 هشتم  مرحله  در  هوش بری،  کارشناس 
مرحله  در  و  بهیار  و ۱8  پرستاری  کارشناس 
کارشناس   8 پرستاری،  کارشناس   4۶ نهم  
جذب  عمل  اتاق  کارشناس   5 و  هوش بری 
شدند. مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با یادآوری این مطلب که ارتقاء کیفیت 
مردم  رضایت  سبب  پرستاری  مراقبت های 
می شود، اظهار کرد: همچنین کمیته آموزشی و 
ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری  تشکیل شد.

جریمه دیر کرد، این بار برای بانک ها

پرداخت اضافه کار و کارانه پرستاران تا قبل از عید

مشکالت نقدینگی گریبانگیر پروژه های دولتی

عکس:احسان توال

عکس:کمالی

عکس:اینترنت
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
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هیچ بنده  ای مزه ایمان را نمی  چشد مگر آن که بداند آنچه بدو رسیده، ممكن نبود نرسد و آنچه به
 او نرسیده، ممكن نبود که برسد و اینكه زیان بخش و سودرسان، خداوند عز و جل است و بس.

)کافی : ج2 ، ص58 ، ح7(

آیت ا... مکارم شیرازی: هنوز مسئوالن در 
رابطه با فضای مجازی مقاومت می کنند

آیت ا... مکارم شیرازی گفت: اخیراً مدارکی در رابطه 
فضای  اینکه  آورده اند،  ما  برای  مجازی  فضای  با 
مجازی در اغتشاشات اخیر کشور نقش مهمی داشت. 
اگر مسئله فضای مجازی نباشد این مسائل پیش 
نمی آید، اجماع خارجی و داخلی حاکی از زیان بار بودن 
فضای مجازی است، حال که اجماع شده باید به فکر 
فضای مجازی سالم باشیم. وی افزود: دلیل بیان این 
مسئله این است که هنوز مسئوالن در رابطه با فضای 
مجازی مقاومت می کنند، در حالی که فضای مجازی 
بالیی فراگیر و ماری در آستین است، در جاهای دیگر 
مگر قول خارجیان مانند برجام درست بود و پایبند 

به قول هایشان بودند که اعتماد به آنها داشته باشیم.

درخواست احمدی نژادی ها از دولت

دولت  ارشد  مقامات  از  تن  هفت  شد:  مدعی  برنا 
احمدی نژاد به وزارت کشور نامه ای نوشته و خواستار 
مجوز برای برگزاری تجمع شدند. آن طور که سایت 
طرفداران احمدی نژاد نوشته آنها دلیل تقاضای این 
مجوز را انتقاد از شرایط اقتصادی خواندند. این اولین 
بار نیست که احمدی نژاد و اطرافیانش قصد موج 
سواری از اجتماعات مردمی را می کنند. چه بسا 
 احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش

 بارها در مکان های عمومی ظاهر شده و خود را در 
سیل جمعیت انداخته تا با انتشار عکس هایش مردم 

را هواخواه خود نشان دهد.

کوثری: پروژه های سپاه 
با مجوز رهبری انجام می شود

سردار اسماعیل کوثری گفت: سپاه هیچ گاه وارد 
کار اقتصادی نشده و بیشتر فعالیتش کار عمرانی 
بر اساس قانون اساسی بوده است. طبق قانون در 
زمان صلح، نیروهای مسلح باید به دولت کمک 
کنند. وی گفت:  پروژه هایی که سپاه به آنها ورود 
می کند پروژه های عام المنفعه و برای عموم مردم 
و  قوا  کل  معظم  فرمانده  مجوز  با  البته  و  است 

درخواست دولت انجام می شود.

دستاورد اعتراضات اخیر، تعلیق شعار 
»عبور از روحاني« نزد جناح راست بود

سعید حجاریان در روزنامه اعتماد نوشت: دستاورد 
اعتراضات اخیر، تعلیق شعار »عبور از روحاني« نزد 
جناح راست بود. چرا که آنها به صورت غریزي نتیجه 
گرفتند، بدلي در مقابل روحاني ندارند و باید به هر 
روش او را حفظ کنند، چون دریافتند با معادله اي  
چند مجهولي مواجهند. جناح راست شاهد بود که 
این اعتراضات چهار عمل اصلي به  با  در برخورد 
بعضي  )بازداشت(،  را جمع  بعضي  کار گرفته شد؛ 
را ضرب، بعضي را تفریق )تفرقه انداختن( و بعضي 
 دیگر را تقسیم )تفکیک معترضان به معیشتي هاي 
بنیاد  اما  کردند  ناحق(  سیاسي هاي  و  حق  بر 

اعتراضات همچنان پابرجا ماند.

واعظی: نشست خبری رئیس جمهور
 تا دو هفته دیگر برگزار می شود 

محمود واعظی در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات 
به گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور و عدم طرح 
مباحث درباره مسائل روز اظهار کرد: طبیعتا در یک 
گفت وگو  فرصت  تلویزیونی  برنامه  زمان  ساعت 
نمی شود.  ایجاد  مباحث  همه  درباره  صحبت  و 
در همین راستا طی دو هفته آینده رئیس جمهور 
نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی 

خواهد داشت.

دادستان کل کشور: 
دشمن را نباید ضعیف بدانیم

دادستان کل کشور بر لزوم برنامه ریزی به منظور 
مقابله با آسیب های فضای مجازی تاکید کرد و با 
اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمینه مقابله 
با این آسیب ها گفت: نکته مهم در این زمینه، این 
است که دشمن را نباید ضعیف بدانیم بلکه باید خود 
را در مقابل دشمنان قوی، مجهز کنیم و البته ایمان 
داشته باشیم که در مقابل فناوری های دشمن هم 
مانند دیگر عرصه ها از جمله دفاع مقدس پیروز 
در  امیدواریم  کرد:  اظهار  منتظری  شد.  خواهیم 
رهبری،  معظم  مقام  فرمایشات  تحقق  راستای 
زمینه های  با تالش و کوشش در  جوانان کشور 
غدار  دشمنان  برابر  در  فناوری  و  علمی  مختلف 
پیروز شوند. دادستان کل کشور بر لزوم استفاده از 
نیرو،تالش و تعهد جوانان در عرصه های فرهنگی و 
اطالع رسانی به ویژه در فضای مجازی تاکید کرد.

عراقچی: درطول چهار ماه آینده 
چالش های جدی تر را خواهیم داشت 

در طول  اینکه حتما  بیان  با  سید عباس عراقچی 
چهار ماه آینده چالش های جدی تر و بزرگتری را 
خواهیم داشت ولی به هر حال با توکل به خدا و با 
سیاست هایی که اتخاذ می شود حتما از این مرحله 
عبور می کنیم،در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد 
اروپایی ها برای راضی کردن آمریکا برای حفظ برجام 
دست به تحریم ایران بزنند، گفت: صحبت هایی 
که در این ارتباط شنیده می شود، ایده هایی است 
که بعضا توسط برخی از مقامات اروپایی به صورت 
پراکنده مطرح می شود و دیگر مقامات اروپایی آن 
را رد کرده اند. ما هنوز هیچ جمع بندی مشخصی در 
اروپا در این زمینه ندیده ایم. البته فضاسازی رسانه ای 
وجود دارد و برخی از مقاالت در روزنامه های اروپایی 
در این زمینه نوشته می شود. این ایده وجود دارد ولی 
ایده کامال غلطی است و همان طور که گفتم در این 

ارتباط جمع بندی در اروپا صورت نگرفته است.

ایران تا چه زمانی در سوریه 
حضور خواهد داشت؟

جانشین قرارگاه ثارا... )ع( گفت: جمهوری اسالمی 
ایران مادامی که سوریه نیاز داشته باشد و تا وقتی 
که جرثومه های فسادی مثل باقیمانده های داعش 
- که البته به هیچ عنوان مثل گذشته سازماندهی 
شده نیستند - در سوریه باشند، در این کشور به 

درخواست دولت قانونی سوریه باقی می ماند.

روسیه تحرکات ضد برجامی ترامپ
 را به باد انتقاد گرفت

در  روسیه  دائمی  نماینده  چیژوف«  »والدمیر 
اظهار کرد: سخنان  اروپا در گفت  وگویی  اتحادیه 
ترامپ درباره توافق هسته ای ایران با هدف تهدید 
اتحادیه اروپا است. نماینده روسیه در اتحادیه اروپا 
در این زمینه گفت: »این که آخرین سخنان ترامپ 
را چیزی غیر از تالش برای تهدید اتحادیه اروپا 
نظر گرفت،  توافق در  این  در  به خاطر مشارکت 

مشکل است.«

آقای روحانی! ما »گردو بازی« نمی کنیم 

نقوی حسینی در ارزیابی اش نسبت به گفت وگوی 
رئیس جمهور با مردم اظهار کرد: با وجود اینکه گفت 
و گو های قبلی رئیس جمهور تنش زا بود، اما به نکات 
بیشتری پرداخته می شد. ولی مصاحبه اخیر روحانی تنش 
زا نبود، با کلی گویی فراوانی همراه بود و درباره مشکالت 
اساسی توضیحی ارائه نداد. اینها پاسخ های قانع کننده ای نیست ما گردو بازی 

نمی کنیم بلکه کشور را اداره می کنیم، باید حرف اساسی و منطقی زده شود.

بعید است جهانگیری از دولت خارج و  به مجلس برود

حجت االسالم عبدالواحد موسوی الری درباره احتمال 
ورود جهانگیری به انتخابات مجلس گفت: نه از کنار 
رفتن آقای جهانگیری از دولت اطالعی دارم و نه از 
اینکه بخواهد در انتخابات مجلس داوطلب شود. هر 
دو اتفاق از نظر من بعید است. وی افزود: تا جایی که 
می دانم، آقای جهانگیری قرص و محکم در دولت حضور دارد و بعید است بنا 

داشته باشد که به مجلس برود و خود را برای انتخابات مجلس آماده کند.

اگر مسئولیتی نداریم قرار نیست اپوزیسیون شویم!

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
امنیت ملی در  نماینده رهبری در شورای عالی  و 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز اگر به هر علت 
مسئولیتی نداریم، قرار نیست در نقش اپوزیسیون 
نظام حاضر شویم، انقالبی گری به معنای کمک 
که  است  زمانی  جمله  از  دوره  هر  در  کشور  مشکالت  رفع  برای  کردن 

مسئولیت اداره کشور بر عهده ما نیست.

اصالح  سیاسی  فعال  سرخی  عرب 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  طلب 
برخی ها معتقدند اصالح طلبان نباید 
باید  و  کنند  سکوت  روحانی  مقابل 

پیگیر مطالبات خود از رئیس جمهور 
باشند،گفت: طبیعتاً قرار نیست ما در 
مقابل رفتارهای  اشتباه و یا خارج از 
موضع سکوت  روحانی  آقای  برنامه 

کنیم، اما توجه کنید در حال حاضر 
دولت آقای روحانی تقریباً چند ماه است 
که مستقر شده، این مطالبه گری و این 
بی سابقه  دولت  علیه  حمالت  همه 

ارائه  را  برنامه ای  روحانی  است.آقای 
داده که ممکن است در مواردی عیوبی 
است  ممکن  روحانی  باشد،  داشته 
از  وعده هایی را داده باشد که باال تر 

قانون  و  جمهوری  ریاست  جایگاه 
کشور باشد ما باید این گونه رفتار ها را 
نقد کنیم. وی افزود: اصالح طلبان با 
نقد دولت مشکلی ندارند اما نقد غیر 
به  می خواهیم  ما  است.  تخریب  از 
دولت بگوییم که چرا برخی از کار ها را 
انجام نداده است. مثال چرا مشکالت 
اصالح طلبان  دارد؟  وجود  اقتصادی 
بیش از آنکه از شخص آقای روحانی 
حمایت کرده باشند از برنامه های وی 
حمایت کرده اند پس در حال حاضر بر 
مبنای برنامه اش در زمان های متناسب 
با در نظر گرفتن توان اجرایی باید او را 
نقد کنیم. وی تصریح کرد: مسئله عدم 
میل به گفت و گو یک مشکل اساسی 
جامعه ماست؛ اگر در بسیاری از مسائل 
گفتمان شکل بگیرد، حتی اگر حل 
نشود می تواند تعدیل کننده باشد. ین 

در  رهامی  االسالم محسن  حجت 
آیا در نبود  پاسخ به این سوال که 
روحانی  حسن  هاشمی،  ا...  آیت 
محافظه کار شده است، گفت: قصد 
ندارم تعبیر»محافظه کار« را به کار 
ببرم. به هر حال خأل مرحوم هاشمی 
بر جریان های سیاسی اصالح طلب 
و اعتدالگرا و میانه رو غیرقابل انکار 
رفتار  روی  که  است  طبیعی  است. 
سیاسی روحانی و دولت نیز تاثیرگذار 
باشد و ایشان کمی محاط تر شده 
این موضوع در میان مردم  اند که 
ممکن است به محافظه کاری تعبیر 
شود. وی ادامه داد: مرحوم هاشمی 
طوفان  هنگام  لنگر  و  وزنه  یک 
بود که خأل وجودی  های سیاسی 
ایشان بعید است به راحتی پر شود.
دبیرکل انجمن مدرسین دانشگاه ها 

در پاسخ به سوال دیگری که چرا 
گفت  های  نظرسنجی  بیشتر  در 
رئیس  اخیر  تلویزیونی  گوی  و 
کننده  اقناع  مردم  برای  جمهور 

آقای  صحبت های  گفت:  نبود، 
با  البته  و  شجاعت  با  روحانی 
احتیاط انجام شد اما واکنش مردم 
دارد.  بستگی  مختلفی  موارد  به 

عضو شورای عالی هماهنگی اصالح 
طلبان تاکید کرد: آقای روحانی در 
آرام  موضع گیری  خود  مصاحبه 
خلف  حرف،  در  و  داشتند  متین  و 

وعده ای نکرده اند ولی محدودیت 
از  ما  همه  که  دارد  وجود  هایی 
توانند  نمی  ایشان  و  آگاهیم  آن 
کنند. بیان  را  آن  صراحت  به 

اصالح طلبان با نقد دولت مشکلی ندارند
نبود آیت ا... هاشمی روی روحانی تاثیر گذاشته؛

 او به قول مردم »محافظه کار« شده است
فیض ا... عرب سرخی فعال اصالح طلب : 

   مناقصه  های عمومي یک مرحله اي شماره  96-1067 ، 96-1068
                                           شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید.

ف
دی

شماره ر
موضوع مناقصه مناقصه

مبلغ برآورد
)ریال(

نوع تضمین و مبلغ 
ت)ریال(

مد

1

96
-1

06
خرید لوله پلی اتیلن جهت پروژه های بیدسکان شهرستان فردوس، پخت ، چنشت و امین آباد شهرستان 7

سربیشه، ارسک شهرستان بشرویه، شاهکوه و تیغدر شهرستان نهبندان، بصیران و حامی دهن رود شهرستان 
خوسف، آویچ ، کرغند و زول  شهرستان قاین، پسوج شهرستان بیرجند، آهنگران شهرستان زیرکوه

ضمانت نامه معتبر 17,660,000,000
1 ماهبه مبلغ 883,000,000

2

96
-1

06
8

خرید لوله فوالدی جهت پروژه های بیدسکان شهرستان فردوس، حاشیه شهر و پسوج شهرستان بیرجند ، 
ضمانت نامه معتبر5,173,000,000شاهکوه شهرستان نهبندان، چنشت شهرستان سربیشه، آهنگران شهرستان زیرکوه ، زول شهرستان قاین 

1 ماه به مبلغ 259,000,000

* مشخصات کامل لوله ها در دعوت نامه ها ذکر شده است 
زمان دریافت اسناد مناقصه: 1396/11/05 الی 1396/11/10   تاریخ ارسال پیشنهادات : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1396/11/23     تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 صبح مورخ 

1396/11/25    محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی ، سالن جلسات 
استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد.

www.setadiran.ir ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب 

روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیحاصل فرمایید. 

 وزارت نیرو     
شرکت آب و فاضالب روستایی    

خراسان جنوبی  
شماره شناسه: 134693   شماره: 67/1088    تاریخ: 96/11/3

با مداحی 
برادر رضا هامونی         

 شب جمعه 
بعد از نماز مغرب و عشاء

 با مداحی برادر کربالیی
             حسین زارع  

مراسم پرفیض

 صبح جمعه ساعت 6:30   مکان: مهدیه بیرجند

عکس ها : مددی- بستانیحضور خراسان جنوبی در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته


