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ریزگردها وجود دارد...) ا د امه در صفحه ۲ (
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عکس : اکبری

جناب سروان عیسی رضایی
فرمانده محترم پاسگاه انتظامی حاجی آباد 

انتصاب جناب عالی را به این مسئولیت تبریک عرض نموده و از 
خدمات برادر عزیز جناب سرگرد مهدی سبزه کار که در مدت 
تصدی این مسئولیت حوزه تحت پوشش ایشان از امنیت کافی 

برخوردار بوده تشکر نموده، برای شما نیز آرزوی توفیق 
بیش از پیش درخدمت به روستاییان را داریم.

دهیاری و شورای اسالمی روستای ماسن

26 اردیبهشت ماه مصادف با بیست و نهمین سالگرد 
درگذشت پدر عزیزمان

شادروان حاج رمضان نعمتی گیو 
با ذکر فاتحه و صلواتی یاد و خاطره اش

 را گرامی می داریم. 
روحشان شاد

همسر و فرزندان

یادبود
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زمان واریز یارانه هشتاد و هفتم اعالم شد

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: هشتاد و هفتمین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 
به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. مبلغ یارانه مانند ماههای قبل 45500 تومان برای هر نفر خواهد بود؛ همچنین 
حداقل مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی نیز واریز خواهد شد.

ریزگردها بحران آینده استان !
* امین جم 

از  ... زمانی هم تیترهایی  )ادامه سر مقاله از صفحه اول( 

قبیل »بیرجند ، اهواز شد« یا »مشکل از غرب به 
شرق رسید« و . . . ،  شاهد هشدار رسانه ها برای 
که ظاهرا  بود  استان  برای  بحران جدیدی  وقوع 
زا سوی مسووالن جدی گرفته نشد. در خراسان 
جنوبی دو کانون عمده ایجاد ریزگردها وجود دارد 
های  شهرستان  شامل  غرب  شمال  در  یکی  که 
استان  و دیگری هم در جنوب  بشرویه  و  طبس 
از  نیز  نهبندان است.دالیل مختلفی  و شهرستان 
جمله همجواری خراسان جنوبی با دو کویر بزرگ 
قرار  بلوچستان و  و  با سیستان  ایران، همسایگی 
و  روزه سیستان  بادهای 120  معرض  در  گرفتن 
همچنین خشکسالی های پی در پی و 18 ساله 
سبب شده تا جو استان بی نصیب از گرد و خاک 
نباشد. در مناطق مختلف شهری نیز بخش هایی 
باعث افزایش ریزگرد و گرد و خاک می شود.به 
متروک  های  استان،زمین  مرکز  در  مثال  عنوان 
در نقاط مختلف شهر و یا درمواردی از بین رفتن 
شهری،باعث  های  زمین  برخی  گیاهی  پوشش 
افزایش گردوخاک می شود.این موارد وقتی نمود 
پیدا می کند که در همسایگی شما چنین زمینهایی 
وجود داشته باشد  که در روزهایی که باد می وزد 

شاهد گرد و خاک شدیدی خواهید بود.
در  و  کارشناسان خشکسالی های شدید  گفته  به 
نتیجه کاهش چشم گیر رطوبت خاک، باعث تشدید 
پدیده طوفان گرد و خاک در استان شده است که 
با توجه به تداوم خشکسالی ها و عدم پیش بینی 
بهبود وضع بارشی استان در کوتاه مدت، وقوع پدیده 
گرد و خاک افزایش پیدا می کند. به اعتقاد مدیرکل  
حفاظت محیط زیست استان نیز ریزگردها به عنوان 
یکی از مشکالت زیست محیطی استان مطرح است 
که باید اقدام جدی برای آن انجام گیرد. خوب یا 
بد، در ماه های آینده نیز شاهد پدیده گرد و خاک 
و ریزگرد هاخواهیم بود. زیرا به گفته کارشناسان 
هواشناسی،معموال بروز پدیده گرد و خاک در استان 
در دوره زمانی خرداد تا اواخر شهریور؛ همزمان با 
وزش بادهای 120 روزه سیستان، تشدید می شود 
که در این بازه زمانی به دلیل رطوبت پایین هوا، 
تخلیه  باد شدید  به شکل وزش  آن  انرژی  عمده 
می شود و مساعد بودن شرایط سطح خاک نیز به 
بروز این پدیده کمک می کند. با توجه به اینکه 
این موضوع می تواند به تدریج به بحرانی جدی 
تبدیل شود، این مهم نیازمند همت مسئوالن و ارائه 
این  ایجادکننده  بسترهای  رفع  برای  راهکارهایی 
گردبادهاست تا مردم استان که با مشکالت جدی 
زیادی روبرو هستند دوباره با بحران دیگری مواجه 

نشوند. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( با توجه به هشدارهایی که کارشناسان 

مربوطه مبنی بر بدتر شدن شرایط در سال های 
غفلت  درصورت  است  ممکن  اند،  داده  آینده 
مسئوالن از این مهم ، شاهد بروز مشکالت استان 
های غربی به صورت شدیدتر در استان خراسان 
جنوبی باشیم که احتمال می رود در این صورت 

دیگر به سانی نتوان برای حل آن اقدام کرد.

سقوط قیمت سکه به کانال
 ۱.۸ میلیون تومان

ادامه  سراشیبی  در  سکه  قیمت  حرکت  روند 
کانال  به  جدید  طرح  آزادی  بهار  سکه  و  دارد 
بازگشت.  تومان  هزار   800 و  میلیون  یک 
طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت 
جدید )امامی( در بازار تهران با 14 هزار و 500 
تومان  هزار   913 و  میلیون  یک  کاهش  تومان 
بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  همچنین  شد.  تعیین 
افت تومان  هزار   44 با  نیز  قدیم  طرح   آزادی 
 یک میلیون و 848 هزار تومان داد و ستد شد.

خبر خوش برای گندمکاران
بیان  با  ایران  بازرگانی دولتی  مدیرعامل شرکت 
خرید  عوامل  پیگیری های  و  تالش ها  این که 
تحویل  گندم های  پول  به روز  پرداخت  بر  گندم 
برای  این شرکت  برنامه ی  از  است،  گرفته شده 
مدیریت خرید تضمینی، کاهش هزینه های تبعی 
خرید و پرداخت پول بیشتر به کشاورزان خبر داد. 
خرید  عوامل  تالش  و  پیگیری  بر  ما  تأکیدات 
گندم بر واریز به روز پول به کشاورزانی که گندم 
خود را به مراکز خرید تحویل داده اند، بوده است. 

بازگشت سپرده های ۲۱ درصدی 
به منوی بانک ها

و  دولتی  های  بانک  شعب  بین  وجو  جست 
از  برخی  دیگر  بار  که  دهد  می  نشان  خصوصی 
خصوصی ها پیشتاز تخلف از دستور بانک مرکزی 
هیاهوی  در  اند.  برده  باال  را  و سودهایشان  شده 
از  تعدادی  ایران،  اقتصاد  در  ارز  و  طال  نوسانات 
کشور،  مختلف  نقاط  در  خصوصی  های  بانک 
تالش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم 
داشته باشند. تعدادی از بانک های خصوصی که 
این روزها به راحتی از مصوبه شورای پول و اعتبار 
و دستور بانک مرکزی تخطی کرده اند به سپرده 

گذاران سودهای باالی 21 درصد می پردازند.

سرمقاله

گران کردن کاالی اساسی به بهانه افزایش نرخ ارز 

رسول جهانگیری با بیان اینکه در تامین کاالهای اساسی در آستانه ماه 
رمضان هیچ مشکل و کسری وجود ندارد، گفت: در خصوص کاالهای 
اساسی دولت مابه التفاوت نرخ ارز بین 4200 و 3800 تومان را پرداخت 
در  اساسی  کاالهای  خرید  و  بازار  وضعیت  خصوص  در  وی  کند.  می 
در  رمضان  ماه  آستانه  در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  رمضان،  ماه  آستانه 
تامین کاالهای اساسی هیچ مشکل و کسری ندارد.  وی با بیان اینکه 
نباشند،   ... و  مرغ  برنج،  گوشت،  روغن،  شکر،  قند،  تامین  نگران  مردم 
تاکید کرد: دولت ارز مورد نیاز کاالهای اساسی را پیش بینی کرده است. 
بازار  در  ارز  نرخ  افزایش  بهانه  به  برخی  اینکه  در خصوص  جهانگیری 
اقدام به گران کردن کاالهای اساسی کرده اند، تصریح کرد: این موضوع 
در بازار از سوی بازرسی اتحادیه ها، تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و 

تجارت رصد می شود.

نقش پررنگ خارجی ها در تعیین قیمت زعفران

وزارت کشاورزی گفت:  دارویی  گیاهان  فرآوری  و  تولید  کارشناس کشت، 
افراد و گروه های خاص  ایرانی را کشاورز تعیین نمی کند و  قیمت زعفران 
در بازار داخلی و کشورهایی مانند حاشیه نشین های خلیج فارس، اسپانیا و 
افغانستان در بازار جهانی تعیین کننده قیمت زعفران هستند. مرادی بهجو 
افزود: زعفران از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسپانیا و بخشی به 
افغانستان صادر می شود و این کشورها هستند که هر کدام سهمی در تعیین 
قیمت ها دارند. در غیر این صورت صادرکنندگان ایرانی چندان در این امر 
دخالت ندارند؛ بلکه خریداران و تجار زعفران در دیگر کشورها قیمت خرید 
زعفران از تجار ایرانی را مشخص می کنند. البته نکته جالب توجه این است 
که زعفران در این کشورها به صورت ریالی مورد معامله قرار می گیرد. به 
گفته وی، قیمت زعفران صادراتی حدود یک دالر به ازای هر گرم مطرح می 

شود و اخیراً مبنای قیمتی آن به ازای یک کیلو حدود هزار دالر بوده است.

افزایش وام بازنشستگی در سال جدید 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت وام ضروری به 
بازنشستگان کشوری ماهیانه انجام می شود که قرار است در سال جدید 
افزایش پیدا کند. جمشید تقی زاده افزود: ماهیانه به بیش از 25 هزار نفر 
از بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری وام 4 میلیون 
تومانی پرداخت می شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون 
و 400 هزار بازنشسته تحت پوشش این صندوق هستند ، گفت: به منظور 
افزایش قدرت خرید و ارائه تسهیالت به بازنشستگان کشوری این وام به 
آنها با کارمزد کم پرداخت می شود . وی گفت: تا کنون 200 هزار نفر از 
بازنشستگان ما وام ضروری را دریافت کرده اند و پیش بینی می شود تا نیمه 
اول سال به 300 هزار بازنشسته واجد شرایط این وام پرداخت شود. وی با 
تاکید بر اینکه وظیفه روابط عمومی ها رصد مستمر محیط است، گفت: همه 

کارکنان این بخش بایستی افرادی با قوه تحلیل باال باشند.

حداقل و حداکثر حقوق در آموزش  و پرورش
ماده  موضوع  شاغلین  مستمر  مزایای  و  حقوق  حداقل 
کارمندان  برای  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   76
سایر  و  قانون  این  مشمول  اجرایی  دستگاه های 
 230 و  11میلیون  میزان  به   1397 سال  در  مشمولین 
آنها،  حقوق  حداکثر  و  ریال(   11.230.000( ریال  هزار 
میزان78  به  بند،  این  در  مذکور  حقوق  برابر  هفت 
خواهد  ریال(   78.610.000( ریال  هزار   610 و  میلیون 
بود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از 
بندهای  موضوع  حقوق  اعمال ضریب  از  پس  شاغلین 
بخشنامه  این   )4( بند  موضوع  تعدیل  ضریب  و  فوق 
باشد، ریال(   12.000.000( میلیون  دوازد  از   کمتر 

سقف  به  ریال  میلیون  دوازده  تا  آن  التفاوت  مابه 

تعدیل،  ضریب  اعمال  از  ناشی  شده  محاسبه  مبلغ 
ماده  موضوع  همترازان  و  مقامات  شد.  خواهد  اضافه 
عامل  مدیران  و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   71
اجرایی  دستگاه های  روسای  و  مدیره  هیئت  اعضای  و 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )5( ماده  موضوع 
توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   )29( ماده  و 
اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضای 
 1397 سال  در  استانها،  مراکز  شهر  اسالمی  شورای 
به  نیستند.   مستمر  مزایای  و  حقوق  افزایش  مشمول 
استناد ماده واحده قانون بودجه 1397 کل کشور، تمام 
حکم  در  مندرج  مستمر  مزایای  و  حقوق  که  کارکنانی 

افزایش  اعمال  از  پس   ،1397 سال  در  آنها  کارگزینی 
از  کمتر  ماهانه  بخشنامه،  این  موضوع  حقوق  ضریب 
مزایای  و  حقوق  باشد  ریال   )50.000.000( میلیون   50
محاسبه  قابل  تعدیل  ضریب  میزان  به  آنان  مستمر 
به حقوق و مزایای مستمر سال  زیر، نسبت  با فرمول 
1397، رشد می یابد. منظور از حقوق و مزایای مستمر 
برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق 
سختی   )3( ایثارگری،   )2( بندهای  العاده  فوق  و  ثابت 
کار، )5( فوق العاده شغل و )10( فوق العاده ویژه، ماده 
68 قانون مذکور است. افزایش ناشی از ضریب تعدیل 
سال  حقوق  افزایش ضریب  مشمول  آینده  سالهای  در 

مربوط خواهد شد.

افزایش حقوق ۲0 درصدي کارمندان در یک قدمي اجرا
بررسی،  از  قم  مردم  نماینده  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
افزایش  استفساریه  فوریتی  دو  تصویب طرح  و  اصالح 
کمیسیون  جلسه  در  کارمندان  درصدی   20 حقوق 
این  در  داد:  ادامه  وی  داد.  خبر  بودجه  و  برنامه 
و  افزایش یک درصدی حقوق حذف  بررسی ها عنوان 
تنها اعالم شد که پایین ترین طبقه حقوق بگیران 20 
کرد:  بیان  امیرآبادی  کنند.  پیدا  حقوق  افزایش  درصد 
کار  در دستور  بررسی  برای  فردا  فوریتی  دو  این طرح 

ذکر  شایان  گرفت.  خواهد  قرار  مجلس  علنی  صحن 
بند  یک  جزئیات  استفساریه  فوریتی  دو  طرح  است؛ 
افزایش  کشور  کل   97 بودجه  قانون   12 تبصره  الف 
هیئت  قبیل  از  بگیر  حقوق  مختلف  گروه های  حقوق 
طور  به  قضات  و  لشکری  کشوری،  کارکنان  علمی، 
می گیرد  انجام  قانون  این  در  دولت  توسط  جداگانه 
قانون   78 ماده  موضوع  تطبیق  تفاوت  که  نحوی  به 
در   86 سال  مهر   8 مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت 

اساس  این  بماند.بر  باقی  تغییر  بدون  حقوق  حکم 
که  بود  شده  گفته  استفساریه  این  در  این  از  پیش 
و  شوند  برخوردار  بیشتری  افزایش  از  پایین تر  طبقات 
میزان افزایش پایین ترین طبقه 20 درصد و باالترین 
کمیسیون  رأی  با  اکنون  که  باشد  درصد  یک  طبقه 
تنها  و  حذف  درصد  یک  عنوان  این  بودجه  و  برنامه 
طبقه  ترین  پایین  برای  درصدی   20 افزایش  همان 

شد. تصویب  بگیر  حقوق 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود

تاریخ انتشار: 97/2/26
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود ساعت 18 روز شنبه 
 تاریخ 97/3/26 در محل مسجد  مجتمع خدمات رفاهی مهراب مود برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت

می شود برای اتخاذ تصیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی  
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر 
عضو سه رای و هرفرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند ظرف 
مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به 

دفتر شرکت تعاونی به آدرس شهر مود - خیابان امام خمینی 3 تحویل نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96  3- طرح و تصویب 

بودجه پیشنهادی سال 97 4- انتخاب بازرس اصلی  وعلی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره تعاونی

ژه 
 وی

ش
رو

ف
د  

دو
مح

درب اتوماتیک  سیــد  و
 جک پارکینگی ، کرکره  و سکوریت اتومات

خیابان شهید رجایی  نبش رجایی 15   09155614880

شرط اصلی خدمات در دوره گارانتی، انجام سرویس های دوره ای منظم می باشد

آماده پذیرایی از مراسم ضیافت افطاری شما ) خرما، چای، پنیر، سبزی رایگان (   
ضمنا رستوران قلعه بیرجند نیز با فضای کامال سنتی و باز با مدیریت رستوران نوید

با کادری مجرب همراه با غذاهای خوشمزه آماده پذیرایی از شما همشهریان عزیز می باشد.
آدرس: بین حکیم ۵ و۷ تلفن :۰۵۶۳222۴۹۹۱ همراه:۰۹۱۵۰۰۵۱2۳۹ - مقدم

رستــوران نویــد
 )کشیک ظهر در رمضان(

 ظرفیت ۱۰۰ نفر

 همراه با

ک رایگان
 پی

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم دست های کوچک کودکانی که از 

موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه 
نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده 
 های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، ۱390 خانواده روستایی، ۱63 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0۱09۸3۱۸۲3009 
شماره کارت مجازی: 603799۱۸99549۱60

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 45۱۸*۸۸77*  
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی ۸(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  

 09۱5۱63۱۸55 -  3۲3۱347۲ 056- طاهری



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه *26 اردیبهشت 1397*شماره 4069

 امسال،گازرسانی به ۶۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان
دادرس مقدم-مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: تاکنون گازرسانی به ۴۷۰ واحد 
صنعتی و تولیدی در استان انجام شده که از این تعداد  ۵۶ واحد در سال گذشته به شبکه گاز طبیعی 
متصل شد و برای سال جاری نیز گازرسانی به ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در دستور کار است.

آزادی برسید،  پارک  داد  به   لطفا  محترم،  شهرداری 
واقعا  گناه  پارک آزادی   چیست  که  بعد  از چند  سال  
شروع  به  بازسازی به اتمام  نمی رسد و رها شده  است؟
91۵...2۴8
پیچ  پنج  الی  چهار  دارای  اسدیه  بیرجند-  جاده 
در  امیدواریم  که  است  خیز  حادثه  و  خطرناک 
بگیرد  قرار  و شهرسازی  راه  اداره کل  کار  دستور 
تا دیگر شاهد تصادفات شدید که منجر به فوت 
هموطنانمان می شود در این منطقه محروم نباشیم.

با توجه  همچنین جادیه اسدیه به فورگ درمیان 
به قرار گرفتن قلعه تارخی فورگ  و دید و بازدید  
گردشگران داخلی و خارجی فاقد آسفالت است که 
توجه به این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است. 

مسئوالن لطفا رسیدگی کنند.
یکی از اهالی روستای فورگ

آقای استاندار سالم لطفا به جای تعویض رؤسا و 
مدیر کل ها کمی هم به فکر ارتباط با مردم باشید 
باورکنید در اتاق های در بسته و از زبان مسئوالن 
از استان دوا نمی کند بارها  به به شنیدن دردی 
گویا  اما  بگیرم  شما  از  مالقاتی  وقت  ام  خواسته 
هایتان می  بری  و  دور  نه  و  دارید  وقت  نه شما 
خواهند مردم با شما ارتباط بگیرند. به داد جوانانی 
برسید که چند صباح دیگر در این بحران بی آبی و 

بیکاری خاری خواهند شد در چشم جامعه .
9۰3...31۵

با سالم مگر گوسفند هم با دالر خرید وفروش می 
شود که گوشت گران شده  

9۰۵...1۵8
مسئوالن  محترم  شهری  بیرجند  مردم شمال شهر  
جهت  تردد  و  ایاب  ذهاب  مشکل  دارند خواهشمند  
است در  مورد  اتصال بلوار  بقیه اله)عج(  به  بلوار  امام  
رضا)ع( و صیاد  شیرازی  اقدام  فرمایید  وکاری  ماندگار 
 از  خود  بگذارید  زیرا  هر  شهرداری  آمد  قول  داد  ولی 

 امان  از کوچکترین  عمل  و توجه  به  مردم  شمال شهر 
91۵...2۴8
بازارچه  ایجاد  بابت  شهرداری  خوب  برنامه  از 
جدیت  با  امیدواریم  ممنونیم  جنگلی  پارک  در 
 پیگیری شود همچنین  می توان با ایجاد آالچیق ،

 دریاچه مصنوعی و باغ پرندگان و ایجاد آب نما و 
نورپردازی این مکان را به یک محیط بکر و زیبا ی 
امیدواریم  فقط  تبدیل کرد.  تفریحی  و  گردشگری 
. نباشد  شعار  و  شود  اجرا  و  پیگیری  جدیت   با 

پارک جنگلی ظرفیت ایجاد یک محیط خوب تفریحی 
را دارد به شرط این که واقعا دنبال شود

91۵...8۰8
ادامه بهسازی بلوار غفاری در دستور کار نیست  و  
همین طور باید رها شود؟ ضمنا به گل ها و درختان 

تازه کاشته شده رسیدگی شود.
یک شهروند

تکلیف پادگان  و درختان خشک آن چی شد؟
91۵...۰۵2

لطفا فرماندار بیرجند هم از سرمایه گذاران دعوت 
کنند مانند نهبندان

 یک شهروند
روز  این  به  که  مان  تاریخی  بکر  بناهای  حیف 
افتاده اند واقعا مقصر کیست؟ چرا کسی به دنبال 
تعمیر و مرمت آن نیست؟ چرا همچنان رها شده 
استانداری  از  رسد  نمی  دادشان  به  کسی  و  اند 
به  را  مدیرها  بکند.کفایت  کاری  خواهشمندیم 

همچین کارها می سنجند.
یک شهروند

همه  داخل  که  کرده  جالبی  کار  رانی  اتوبوس 
اتوبوس ها علت گرانی کرایه را توضیح داده  ی 
دلیل  .کاش  چسباندند  اطالعیه  صورت  به  و 
تاخیر اتوبوس ها را هم توضیح دهند و کمی به 
نظافتش هم برسند. با توجه به نزدیکی ماه رمضان 
خواهشمندیم از سازمان اتوبوس رانی که به فکر 

سیستم سرمایش همه اتوبوس ها هم باشند.
یک شهروند

سالم. پل روستای کالته شمس روستای خوسف 
حدود 1۵ سال هست که تخریب شده برای جاده 
دردسر ساز هیچکس به فکر نیست. اندک بارندگی 
شود  می  ساز  مشکل  مردم  برای  آید  می  که 
مسئوالن اداره راه لطف کنند و رسیدگی کنند حداقل 
یک گریدر بفرستن تا وضعیت مسیر که محل رفت   
درآید.  وضعیت  این  از  است  اهالی  روز  هر  آمد  و 
انصاف نیست که به خاطر بی توجهی مسئوالن ما 
هر روز اینجا تلفات مالی و حتی جانی داشته باشیم 
چند وقت پیش به خاطر چپ کردن تریلی این جاده 
فوتی هم داشته است. چندین مرتبه پیگیری کردیم 
و نامه دادیم و حتی مشکل را از طریق صدا و سیما 

هم منعکس کردیم اما دریغ از یک توجه...
91۵...9۰۷

سالم. اینقدر اعتراضات به بافت تاریخی می کنیم اما  
خیلی وقت ها انگار فقط حرفش را می زنیم بدون 
حتی یک بار رفتن به آن محله تاریخی یا مکان! امروز 
خیلی اتفاقی از کوچه های بافت فرسوده بیرجند)سمت 
مسجد چهاردرخت( رد می شدم واقعا برایم جالب بود 
همه چیز تقریبا عالی است رسیدگی به سنگفرش و 
نمای بنا ها و همچنین موزه ها و اداره ثبت و آب انبار 
ها و...  و مسئوالنی که حتی آماده راهنمایی این مکان 
ها بودند انگار از چشم خیلی از مردم افتاده و خیلی از  
زحمات نادیده گرفته می شود. امیدوارم شاهد هرچه 

بهتر شدن این آثار در شهرمون باشیم   
99۰...۷۷1

این عابربانک هایی که بانک های محترم در ارتفاع 
باال نصب می کنند دقیقا هدفشون چیه؟ یعنی مردم 
باید با خودشون چارپایه ببرند؟ یا هم سردرش زدند 
مخصوص قد بلندها اگرم مشکلی نداره می تونند  یه 

سکویی پله ای چیزی بذارند بد نیست
یک شهروند

گسترش  و  توسعه  با  اخیر  دهه  چند  در  چند  هر 
از  یکی  به  جنوبی  خراسان  مرغ،  پرورش  واحدهای 
شده  تبدیل  کشور  در  سفید  گوشت  تولید  قطب های 
نقدینگی،  کمبود  بانکی،  باالی  سود  روزها  این  اما 
کارگران،  بیمه  و  فروش  بازار  به  دسترسی  عدم 

تولیدکنندگان را دچار ضرر و زیان کرده است.
به گزارش تسنیم، استان در چند دهه اخیر با توسعه و 
از قطب های  به یکی  پرورش مرغ  گسترش واحدهای 

تولید گوشت سفید در کشور تبدیل شده است.
در حال حاضر بیش از ۶۶۷ واحد مرغداری گوشتی در 
میلیون   3۴ ساالنه  تولید  ظرفیت  و  بوده  فعال  استان 
قطعه در سال سبب شده که این استان در چرخه تولید 
تبدیل  کشور  برتر  استان های  از  یکی  به  مرغ  گوشت 
گوشتی  نیاز  تامین  در  خودکفایی  بر  عالوه  و  شده 

استان، نیاز دیگر استان ها را نیز برطرف کند.
روزهای  روزها،  این  توانمندی ها  این  همه  وجود  با 
و  نیست  استان  در  مرغ  تولیدکنندگان  برای  خوبی 
را  شان  دهان  صنعت  این  تولیدکنندگان  سال هاست 

با “حلوا، حلوا گفتن” شیرین می کنند.
سویا  و  ذرت  دانه  قیمت  افزایش  ها  سال  این  در 
وام  پرداخت  روندهای  افزایش  تحریم ها،  دلیل  به 
کشتارگاه ها  توسط  مرغ  امانی  خرید  و  مرغداران  به 
دچار مشکل شود.  استان  در  این صنعت  موجب شده، 
شفیعی، تولیدکننده مرغ اظهارکرد: صنعت طیور کشور 
کالنی  سرمایه گذاری  و  دارد  قرار  ویژه ای  جایگاه  در 
این  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  که  گرفته  صورت 

بوده است. امر چشمگیر 
جنوبی  خراسان  استان  در  طیور  صنعت  افزود:  وی 
شرقی  استان های  گوشت  تامین  در  اثرگذاری  نقش 
کشور به ویژه سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی 
تولید  کامل  چرخه  دارای  و  داشته  گذشته  سالیان  در 
امنیت در مرز شرقی  تامین  بوده و به لحاظ اشتغال و 

کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
آنچه  گفت:  جنوبی  خراسان  در  مرغ  تولیدکننده  این 
و  دارد تصمیم سازی  نگه  را سرپا  این صنعت  می تواند 
تصمیم گیری های علمی، فنی و اقتصادی به روز است و 
امور دام کشور  باید توسط معاونت  این تصمیم گیری ها 
و کمیسیون کشاورزی رقم بخورد. شفیعی افزود: امروز 
می شود  عرضه  بازار  در  آنچه  و  مرغ  شده  تمام  قیمت 
به  را  تولیدکنندگان  و  است  تولیدکنندگان  برای  زیان 

بانک های کشور بدهکار کرده است.
 ۴۰ ذرت  و  درصد   8۶ میزان  به  سویا  کرد:  بیان  وی 
با  متاسفانه  که  داست  داشته  قیمت  افزایش  درصد 
اکنون  و  می آید  گیر  ندرت  به  سویا  هم  قیمت  همین 
سویا با قیمت 3 هزار تومان هم در بازار پیدا نمی شود.

با  تولید  از  حمایت  افزود:  استان  در  مرغ  تولیدکننده 
خیلی  که  حالی  در  خورد  رقم  باید  سال  شعار  به  توجه 
 3۵ گفت  می توان  و  است  مرگی  روز  دچار  بخش ها  از 
درصد واحدهای مرغداری استان تعطیل است و مابقی 
باید  و  دارند  جوجه ریزی  تولید  ظرفیت  نصف  با  هم 
شرکت پشتیبانی دام به تولیدکنندگان اعتماد داشته  و 
بر  مالیات  و  کنند  کمک  باید  نهاد  مردم  زنجیره های 

ارزش افزوده  هم از دیگر مشکالت مرغداران است.
نامناسب  وضعیت  بانکی،  باالی  سود  کرد:  اظهار  وی 
درآمد  آموزش،  بودجه  کم  سهم  دامی،  نهاده های 
ناچیز، کمبود نقدینگی، عدم دسترسی به بازار فروش، 
از جمله مشکالت  و مشکالت صادرات  کارگران  بیمه 

اقتصادی خراسان جنوبی است. فعاالن 
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
تخم  و  مرغ  گوشت  کرد:  اظهار  نیز  جنوبی  خراسان 
محلی  بازارهای  در  جنوبی  خراسان  در  تولیدی  مرغ 
شده  باعث  موضوع  این  و  داشته  زیادی  مشتری های 
که میزان سرمایه گذاری در خراسان جنوبی و به ویژه 
مواجه  چشمگیری  افزایش  با  گوشتی  مرغ  مورد  در 
یک  جنوبی  خراسان  در  اینکه  بیان  با  مدرسی  باشد. 
واحد پرورش مرغ مادر با ظرفیت 2۷۶ هزار قطعه در 
 3۵ با  گذار  تخم  مرغ  افزود:  است  فعال  استان  مرکز 
واحد به ظرفیت یک میلیون و 29۶ هزار قطعه در سال 

 در سطح استان فعالیت دارند و میزان تولید تخم مرغ
نیز حدود 1۴ هزار تن در سال است.

موجود  مرغداری  واحدهای  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
تامین  مرغ  گوشت  و  مرغ  تخم  زمینه  در  استان  نیاز 
که  است  مصرف  از  بیشتر  استان  تولیدات  و  می شود 
بلوچستان، خراسان  و  استان های سیستان  به  درصدی 

سرمایه  و  می شود  صادر  کرمان  و  اصفهان  رضوی، 
در خراسان جنوبی  گذاری که در صنعت مرغ گوشتی 
می توان  و  است  باالیی  گذاری  سرمایه  شده،  انجام 
صنعت  این  در  گذاری  سرمایه  که  گفت  جرأت  به 
دارد. صنعتی  بخش های  سایر  به  نسبت  را  اول  رتبه 

کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 

مرغ  ظرفیت  نظر  از  بیرجند  گفت:  جنوبی  خراسان 
و  دوم  رتبه  درمیان  شهرستان  اول،  رتبه  در  گوشتی 
قرار  مرغ  گوشت  تولید  سوم  رتبه  در  قاین  شهرستان 
دارد. مدرسی با بیان اینکه ۶۶۷ واحد مرغ گوشتی در 
قطعه  میلیون   3۴ با ظرفیت  داریم که  خراسان جنوبی 
افزود: میزان تولید گوشت مرغ  در سال فعالیت دارند، 

در  آمار  این  که  بوده  سال  در  تن  هزار   ۵3 حدود  نیز 
گوشتی  مرغ  واحدهای  عملکرد  میزان  به  مربوط  واقع 

خراسان جنوبی در سال گذشته است.
نقدینگی  از مشکالت مرغداران بحث  وی گفت: یکی 
باشند، نمی توانند  تا زمانی که درآمدی نداشته  است و 

جوجه خریداری کرده و پرورش داشته باشند.
کشاورزیی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
است  سالی  سومین  امسال  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
را  دام و طیور  اعتبارات بخش  ملی،  توسعه  که صندوق 
پرداخت نکرده و مرغدارن به شدت با کاهش نقدینگی 
مرغداران  که  شده  باعث  نقدینگی  کاهش  و  مواجه اند 
دلیل  به همین  کنند  کار  به  آغاز  بعد  دوره  برای  نتوانند 
مقدار دفعات پرورش مرغ کاهش پیدا کرده است. مدرسی 
افزود: صندوق توسعه ملی پرداخت اعتبارات و تسهیالت 
این  را به بخش دام و طیور حذف کرده است و طبیعتًا 
و  تاثیر گذاشته  بانک ها  و  موضوع روی سایر تسهیالت 
چنانچه کسی بخواهد برای مرغداری تسهیالتی دریافت 
کند با موانعی رو به رو خواهد بود. وی اظهار کرد: تأمین 
در  تشکل ها  و  مرغداری ها  نیاز  مورد  نهاده های  تمام 
دستور کار شرکت پشتیبانی جهاد کشاورزی قرار ندارد و 
تامین دان برای مرغداری ها بر عهده سیستم دولتی نبوده 
اما تشکل ها و شرکت پشتیبانی در این زمینه ورود کرده 
و حداقل در سال گذشته میزان نهاده هایی که در استان 
در بخش دان وابسته به مرتع داده شد رتبه اول کشور را 
در زمینه جذب اعتبارات داشته ایم و تنها استانی بودیم که 
سهمیه جو مدت دار در سال گذشته دریافت کردیم. معاون 
خراسان  کشاورزیی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود 
استانی و مشکالت علوفه  دلیل شرایط  به  جنوبی گفت: 
پیگیری هایی انجام شد و همکاری های نمایندگان مجلس، 
مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و استانداری باعث 

جذب توزیع جو مدت دار در سال گذشته شد. نیم
 تس

ها:
س 

عک

حال ناخوش صنعت مرغ در  خراسان جنوبی
         تعطیلی واحدها یکی پس از دیگری!!!

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  950148 محکوم علیه آقای صادق صالحی فرزند ابراهیم محکوم است به پرداخت مبلغ 
884/064/630 ریال در حق محکوم له سید هانی سروریان و پرداخت مبلغ 33/375/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت 

و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث )محمود حسنی( در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون محکومیت های مالی نسبت به معرفی وثیقه 
اقدام و با توجه به بطالن دادخواست اعسار و عدم معرفی محکوم علیه صادق صالحی و نظر به تودیع پالک ثبتی به شماره 6024 فرعی از 
245 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به آقای محمود حسنی فرزند رضا واقع در سجادشهر- خیابان بالل -  بالل 10- آخرین میالن - پالک 
5 - طبقه اول - ساختمان سه واحدی به مساحت 115/94 مترمربع و مساحت عرصه 170/68 مترمربع ارزش ششدانگ آپارتمان فوق با 
توجه به مساحت نوع، قدمت به مبلغ 1/511/122/000 ریال کارشناسی شده که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1397/03/06 از 
ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندبه عهده خریدار خواهد بود. 

برنامه های ماه مبارک رمضان مکتب نرجس )س(
ساختمان مرکزی )خیابان طالقانی 1(

* جزء خوانی قرآن کریم همه روزه  * تفسیر آیات نورانی قرآن
 * شرح ادعیه و زیارات * نهج البالغه *  بیان احکام
*  اقامه نماز قضا  * اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

 شروع برنامه ها: ساعت 10 صبح 
 پاسخگویی به مسائل شرعی همه روزه  از 10 الی 12

برنامه های ماه مبارک رمضان )ساختمان شماره 2( 
مدرس 13 -  پالک 77

جزء خوانی قران کریم همه روزه ، تفسیر و بیان احکام ، اقامه نماز قضا و 
نماز ظهر و عصر  شروع برنامه ها: ساعت10 صبح



4
فراگیرشدن فیلترشکن ها اثرات مخرب امنیتی دارد 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: درست است که بسیاری از فیلترشکن ها خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارایه می دهند، اما 
بنا به گزارش هایی که مراکز معتبر منتشر می کنند، این نوع نرم افزارها استفاده ضدامنیتی دارند و نوعی باج افزارند که به جمع آوری 
اطالعات مشترکین اقدام می کنند و فراگیری و استفاده از فیلترشکن ها تبعات بسیار زیادی دارد.

چهارشنبه *26 اردیبهشت 1397 *شماره 4069

شهدای استان

شهید ابراهیم قلی زاده فرسا

بخشی از وصیتنامه شهید: بزرگترین وصیت من به 
بازماندگانم این است که سعی کنید با یاد خدا و به نام 
خدا و در راه خدا زندگی کنید و فراموش نکنید دنیا به 
آخر می رسد ، دل به دنیا نبندید و خود را مهیای سفر 
آخرت کنید . راهی که من رفته ام راه عزت و سعادت 

است، سعادت اسالم و مسلمانان و سعادت خودم. 
اکنون که پای در چکمه می کنم و به نبرد حق علیه 
باطل قدم می گذارم، از خدای خود می خواهم که به 
من توفیقی عنایت کند تا نفس کشیدنم برای رضای 
او باشد، چه رسد به حرکات دیگرم و جز او هدفی 
ندارم، به همین خاطر به صحنه مبارزه حق علیه باطل 
آمده تا از دین خدا دفاع نمایم ، شاید او هم تخفیفی 
بر گناهان گذشته ام بدهد که بازگشت همه انسانها به 
سوی اوست و در محکمه عدل او حساب پس خواهند 
داد و اینکه با آگاهی به راهم، امید بسته ام که در این 
راه به شهادت نائل آیم . امروز این آرزوی ملیونها زن 
و مرد مسلمان در کشور ما می باشد و امروز روزیست 
که باید به نجات اسالم شتافت و اسالم را احیاء نمود.

یانگوم بازیگر فیلم ایرانی می شود
»یانگوم«  نام  با  او  ایران  مردم  که  آئه  لی یونگ  
می شناسند،  قرار است بازیگر جدید یک فیلم ایرانی 
فیلم  ساخت  تازگی  به  که  محمدپور  قربان  شود. 
سینمایی »دختر شیطان« را به پایان رسانده  است، 
برای پروژه جدید خود با عنوان»عاشقی در هانوی« 
درخواست پروانه ساخت داده است. وی قصد دارد 
برای فیلم سینمایی»عاشقی در هانوی« از لی یونگ  

آئه دعوت به همکاری کند.

 بازیگری با زبان روزه سخت 
اما لذتبخش است

بازیگر سریال »شهرزاد« گفت:  پرویز فالحی پور 
ماه رمضان مردم را همرنگ کرده و به هم نزدیک 
می کند. سال گذشته با توجه به مقارن شدن ماه 
رمضان با تابستان کار با زبان روزه بسیار سخت 
بود، زیرا 12 ساعت سر فیلمبرداری بودیم ولی با 
این وجود بازی در این ماه را به واسطه فضایی که 

بین عوامل ایجاد می کرد دوست داشتم.

پوران درخشنده اولین سریالش 
را می سازد

پوران درخشنده کارگردان سینمای ایران قرار است 
سریالی درباره مستوره اردالن بانوی شاعر و تاریخ 
نگار کردستانی بسازد. مرکز سیمای استان های 
صداوسیما ساخت چندین سریال درباره مفاخر و 
فرهیختگان استان ها و مناطق مختلف کشور را 
در دستور کار دارد که با کارگردانان مختلفی نیز در 
این زمینه رایزنی می کند. ماه شرف خانم قادری 
مشهور به مستوره اردالن شاعر، نویسنده و تاریخ 

نگار کرد ایرانی است.

علمی و فناوری

پیش بینی رنگ پوست و مو 
 DNA و چشم از روي

یک گروه بین المللی از محققان ابزاری جدیدی برای 
پیش بینی دقیق رنگ چشم، مو و پوست بر اساس ماده 
بیولوژیکی انسان ابداع کرده اند. این ماده بیولوژیکی 
حتی می تواند یک نمونه کوچک دی.ان.ای باشد که 
برای مثال در صحنه جرم باقی مانده یا از کشفیات 
باستان شناسی بدست آمده است. این ابزار جدید که 
توسط محققان دانشکده علوم دانشگاه ایندیانا، دانشگاه 
پردو ایندیاناپولیس IUPUI و مرکز پزشکی دانشگاه 

اراسموس در روتردام در هلند ابداع شده است.

افتتاح اولین کارخانه تولید
 سلول انسانی در کشور

با  کشور  در  انسانی  سلول  تولید  کارخانه  اولین 
هدف درمان برخی بیماری ها افتتاح شد. خط تولید 
محصوالتی مانند منیوسل برای درمان حمله قلبی، 
به  رنیودرم سل  ویتیلیگو،  درمان  برای  ریکالرسل 
منظور درمان پیری پوست، اسکار و آکنه، لیپوس 
سل برای درمان پیری پوست، مزستروسل با هدف 
 GVHD درمان آرتروز و دستروسل برای درمان

در این شرکت وجود دارد.

 EliteDisplay S14  نمایشگر
قابل حمل اچ پی معرفی شد

شرکت اچ پی امروز از محصوالت زیادی رونمایی 
 Envy نمود که در میان آنها نام کامپیوتر یکپارچه
نسل  و  اینچ  نمایشگر 34  با   Curved AiO
بیش   EliteBook x360 تاپ  لپ  جدید 
از بقیه به چشم می آید. عالوه بر آن ها نمایشگر 
است  دیگری  محصول   EliteDisplay s14
که این کمپانی معرفی کرده و به ادعای این شرکت 
اولین نمایشگر 14 اینچی قابل حملی است از درگاه 
با  تصویری  است  قادر  و  برده  بهره   USB-C

رزولوشن 1۰۸۰*1۹2۰ پیکسل به نمایش بگذارد.

چراغ شناور بر روي میز

را  مختلفی  اختراعات  جهان  سراسر  در  محققان 
داشته اند که این اختراعات زندگی جوامع بشری را 
تحت تأثیر قرار می دهد. اختراعاتی  که هر روزه در 
سراسر جهان توسط محققان  مختلف  انجام می گیرد 
شایانی  کمک  بشری  جوامع  زندگی  پیشرفت  به 
به  موفق  خارجی   دانشگاه های  محققان   می کند. 
طراحی  المپی  شده اند که با سیستم  اینترنت  بدون 
سیم  بر روی یک تخته  چوب شناور می ایستد این 
چراغ  به یک آهن ربا مجهز است و از ویژگی های 
منحصربه فرد  این وسیله کم مصرف بودن آن است؛ 
بماند و  یعنی شش ساعت مداوم می تواند روشن 

همچنین عمری 22 ساله دارد.

کشتی از رشته های کهن ورزشی در شهرستان 
به سال های1320   بیرجند است که قدمت آن 
بر می گردد. اولین تشک کشتی در مدرسه شوکتیه 

پهن و اولین رقابت در آنجا انجام شد.
اعضای هیأت کشتی استان مهمانان صبحانه ورزشی آوا بودند. 
سروری رئیس هیأت کشتی استان که از تیر سال ۹6 کار 
خود را آغاز کرده است، اولین هدف خود را حفظ پیشکسوتان، 
ورزشکاران و دلسوزان کشتی عنوان کرد و افزود: درجلساتی با 

این افراد  پیگیر مشکالت آن ها شدیم. 
وی با اشاره به این که هیأت کشتی تنها هیأتی است که تمام 
اعزام های کشوری را انجام داده، اضافه کرد: عالوه بر 25 
اعزام در رده های سنی گوناگون ، مسابقات استانی نیز در تمام 
شهرستان ها برگزار شده است، زیرا که معتقدیم اگر ورزش 
شهرستان ها پیشرفت کند، استان هم پیشرفت خواهد کرد. به 
گفته وی برنامه مهم این هیأت برگزاری دوره های داوری 
برای ارتقای داوران بود، که تعداد آن ها از 6 به 22 داور 
فعال در استان رسید، این در حالیست که فدراسیون به ازای 
هر 1۰۰۰ کشتی گیر، 25 سهمیه برای داورها می دهد ولی  
توانستیم با رایزنی ها عالوه بر این 22 مورد، 1۰ سهمیه 

دیگر هم برای شهرستان ها بگیریم.
فقط 5 اعزام با هزینه هیأت انجام شد

رئیس هیأت کشتی به برگزاری دوره های تکمیلی و ارتقاء 
آموزش،  برای  افزود:  اشاره و  برای مربیان  افزایی  دانش 
آمادگی خود را برای هر گونه میزبانی به فدراسیون اعالم 
کرده ایم، از طرفی اولین هیئتی هستیم که دوره تکمیلی 
را برگزار کرده و 1۰۰ درصد قبولی داشته است. سروری 
با بیان این که تمام بودجه دریافت شده از طرف اداره کل 
ورزش و جوانان، 31 میلیون تومان بود، اضافه کرد: این 
در حالی است که هزینه کرد ما در سال ۹6 ، 1۰4 میلیون 
تومان بود، برای اعزام ها خیران خیلی کمک کردند و شاید 

فقط 5 اعزام ما با هزینه هیات انجام شد.
 وی ادامه داد روزی  که هیئت را تحویل گرفتم، تمام موجودی 
آن ۸ میلیون تومان بود و هزینه داوران هم پرداخت نشده 
بود. با این حال توانستیم عالوه بر یک پروژه ساخت و ساز، 
فضاسازی و نصب سیستم گرمایش و سرمایشی سالن کوشه 
ای را نیز انجام دهیم. همچنین در سالن فقط یک تشک   
کامال بهم ریخته وجود داشت، که در این رابطه با فدراسیون 
رایزنی شد و تشکی دریافت کردیم که االن استفاده می شود، 

همچنین به شهرستان های فعال هم تشک داده شد.
رئیس هیئت کشتی با اشاره به افتخارات کسب شده توسط 
کشتی گیران خراسان جنوبی، بیان کرد: تیم کشتی فرنگی 
استان توانست رتبه 3 کشور را برای اولین بار کسب کند، 
همچنین ۸ نفر از کشتی گیران به اردوی تیم ملی دعوت 
شدند، در اعزام نونهاالن به مسابقات کشوری نیز، هر 4 نفر 

عضو تیم، جزو 1۰ کشتی گیر برتر کشور شدند.
سروری به نواقصی که در گذشته بوده اشاره کرد و افزود: سال 
قبل تقویم ورزشی هیئت به نحوی بود که یک هفته قبل از 
اعزام مسابقات انتخابی برگزار می شد و زمانی برای تمرین 
باقی نمی ماند، اکنون و برای سال ۹7 این مشکل حل شده و 

فاصله ای چند ماهه بین انتخابی و اعزام ایجاد کردیم.
حریف تمرینی غیر بومی برای 

افزایش انگیزه کشتی گیران
وی از انجام کارهایی اصولی روی 3 رده سنی خردسال، 
نونهال و نوجوان سخن گفت و بیان کرد: قصد داریم این 
کشتی گیران را از پایه قوی کنیم تا برای سال ۹۸، یک تیم 
جوان، با تجربه و میدان دیده داشته باشیم. رئیس هیئت 
کشتی همچنین با انتقاد از این که مسابقات استانی به نحوی  
بود که هر کشتی گیر می دانست چه کسی حریفش است و 
انگیزه ای برای تمرین نداشت، خاطرنشان کرد: لیگ امسال 
را بااین شرط برگزار خواهیم کرد که هر شهرستان  مجاز به 
آوردن 3 کشتی گیر غیر بومی است، این گونه کشتی گیر ما 
یک حریف تمرینی خوب دارد. سروری رفیق بودن اعضای 
هیئت فعلی کشتی استان را یکی از بزرگترین مزیت های 
هم  انتقادی  اگر  گفت:  و  کرد  عنوان  پیشرفت  برای  آن 

هست برای درست شدن کشتی و ارتقا آن است.
تشک کشتی مجانی ، ولی بی استفاده

وی در ادامه به 3 سالن فعال کشتی در استان، اشاره کرد 
در  واقع  ابوذر  در سالن  یادآور شد: یک تشک مجانی  و 
خیابان بهشتی آماده کار ولی خالی از فعالیت داریم و در 
این رابطه نیاز به همکاری جدی آموزش و پرورش است. 
آموزش و پرورش باید بیشتر از این به کشتی توجه کند، 
در صورتی که االن نگاه آنان بیشتر به رشته های فانتزی 
است. طبیعی است وقتی به عنوان رئیس هیئت می بینم 
کسی روی آن تشک کار نمی کند غصه می خورم. البته 
خوشبختانه امسال قرار است مسابقات 2 رده سنی خردسال 

و نونهال با همکاری آموزش و پرورش برگزار شود.
از 50 تکه تشک تحویل شده، فقط 

17 تکه موجود است!
رئیس هیئت کشتی با بیان این که هنگام ورود به این هیات 
ادامه داد:  فقط7 هیات شهرستانی در  ظاهر فعال بودند، 

اندازی هیات خوسف و درمیان در سالن  با راه  اما  اکنون 
بسیجی که در اختیار قرار دادند، عمال ۹ شهرستان فعال 
هستند. هر چند از 5۰ تکه تشکی که تحویل درمیان شده، 
17 تکه آن موجود است! سروری در ادامه از نظمی که پس 
اگر  افزود:  و  برقرار کرده است، سخن گفت  از ورود خود 
فردی اسامی تیم خود را در مهلت معین برای مسابقه ارسال 

نکند، به هیچ عنوان اجازه شرکت در مسابقات را ندارد.
وی همچنین آماری از تعداد بیمه شده ها ارائه داد و گفت: 
زمانی که من به این هیئت آمدم، 425 نفر بودند ولی تا پایان 

۹6، 625 نفر شدند و از ۹7 تا کنون 25 نفر دیگر اضافه شد.
سروری ضمن تشکر از اداره کل ورزش و جوانان، یادآورشد: 
اگر امسال هیئت ها بیشتر حمایت شوند، می توان پیشرفت 
کرد، هر چند به نظر می رسد هنوز به هیئت های فعال آن 
طور که باید توجه نشده است. اما این هیئت سال ۹7 با یک 

یا دو تیم روی سکوی قهرمانی خواهد رفت.
تالش برای راه اندازی اولین مجموعه 

تخصصی کشتی در استان
وی با ابراز امیدواری از راه اندازی اولین مجموعه تخصصی 
کشتی در استان بیان کرد: درخواست زمین داده شده و مکاتبات 
را با فدراسیون آماده کرده ایم، قول می دهیم بالفاصله پس 
از گرفتن زمین ، تا قبل از دوره 4 سال خود مجموعه کاملی از 
سالن مسابقات، تمرین، بدنسازی، دفتر اداری، سلف و خوابگاه 

در استان راه اندازی شود.
8 کشتی گیر خانم فعال و با انگیزه در استان

خانم نجات نایب رئیس هیئت در بخش بانوان هم با بیان 
این که کشتی در این بخش به نام “الیش” شناخته می شود، 
اضافه کرد: از دی سال ۹6، فعالیت ما در استان آغاز شد و 
همزمان با آن شروع به تبلیغات کردیم. وی با اشاره به این 
که آموزش های الزم مربی گری را توسط یک مربی خانم 
مازندرانی در قائن دیدیم، ادامه داد: االن چند ورزشکار کشتی 
گیر فعال و بسیار جدی داریم و قرار است مربی تیم ملی 

برای آموزش تکمیلی و مربی گری به بیرجند بیاید. مسابقات 
کشوری، درشهریور برگزار می شود و می خواهیم تا آن زمان 
خودمان را آماده کنیم. وی عنوان کرد زمانی که با تربیت 
بدنی آموزش و پرورش شهرستان بیرجند رایزنی کردیم، 
قبول نکردند همکاری کنند، حتی اجازه پخش تبلیغات در 
مدرسه را هم ندادند. نجات اولین کار جدی خود را پرورش 
مربی اعالم و افزود: اکنون ۸ نفر کشتی گیر فعال داریم 

که در سالن کوشه ای 3 روز در هفته تمرین می کنند.
زمانی کشتی استان افت کرد که 

آموزش و پرورش از کشتی فاصله گرفت
“اصلی” مسئول کمیته فنی هیئت و مربی کشتی به سابقه 
باالی این ورزش در استان اشاره کرد و گفت: زمانی که 
استان نبودیم هم در شهرستان ها تیم داشتیم ولی کسی 
نمی توانست ورزشکاران استان خراسان قدیم را کنار بگذارد. 
کسی که در خراسان رضوی اول می شد قطعا مقام کشوری 

هم کسب می کرد. 
وی با اشاره به این که مدت کوتاهی کشتی استان افت کرد 
و علت فاصله گرفتن آموزش و پرورش از آن بود، خاطرنشان 
کرد: زمانی مسابقات کشتی با همکاری آموزش و پرورش 
برگزار می شد که 2۸۰ نفر شرکت کننده داشت! از طرفی 
نیروهای مسلح هم هماهنگی بسیاری خوبی داشتند. اصلی با 
ستایش از نظمی که سروری در هیئت به وجود آورده است، 
بیان کرد: قبل از ایشان همه کارها را یک نفر انجام می داد 
ولی االن هر کسی کار متناسب با خودش را انجام می دهد. 
عالوه بر آن فدراسیون به تازگی و با رفت و آمدهای مداوم 
ایشان ، هیئت کشتی استان را شناخته است وگرنه اصال نمی 

دانستند رئیس هیئت کیست؟  
حسین آبادی مسئول کمیته فرهنگی هیئت نیز از برگزاری 
مراسم مختلف به مناسبت اعیاد، ایام سوگوارری ، مناسبت ها و 
تولد ها خبر داد و گفت: هر ماه حداقل یک دیدار با پیشکسوتان 

در منزل خودشان داریم.

بانوان کشتی گیر استان در راه مسابقات کشوری

الهام حسینی - حسین اصغری

سینما و تلویزیون

عکس: احسان توال

یک جوان 22 ساله استرالیایی توانست رکورد 
جهانی مکعب روبیک را از آن خود کند. فلیکس 
بار  نیز چندین  این  از  قبل  استرالیا،  از  زمدگز 
رکورد جهانی مکعب روبیک را شکسته بود. او 
در سال 2۰16 زمان حل مکعب روبیک را 4.73 
ثانیه، به نام خود ثبت کرده بود. پیش از او این 

رکورد در اختیار پاتریک پونز آمریکایی بود.
از 5.۸ درصد مردم جهان  طبق آمارها، کمتر 
توانایی حل مکعب روبیک را دارند که به طور 

متوالی رکورد جهانی آن شکسته می شود. 

شکسته شدن رکورد 
مکعب  روبیک

 توسط جوان 22ساله

روزنامه آوا در تاریخ یکشنبه 26 مهر 13۸۸ با 
از اساسی ترین مشکالت مردم  تیتر “اشتغال 
شوسف است” روی پیشخوان روزنامه فروشی 
ها رفت. در توضیح این خبر آمده است: رئیس 
شوراي اسالمي شوسف اشتغال را اساسي ترین 
مشکل این بخش دانست و گفت: با توجه به 
برخورداري منطقه از معادن غني، ایجاد کارخانه 
سیمان عالوه بر تولید ثروت، قسمتي از مشکل 
بیکاري منطقه را بر طرف مي کند. رضا هاشمي، 
بخشدار شوسف توجه به زیرساختها، ایجاد اشتغال 
با راه اندازي کارخانه ها و سرمایه گذاري بیشتر 
بخش خصوصي، تاسیس مراکز آموزش عالي 
یکپارچه سازي  زراعي،  و شرکتهاي سهامي- 
اراضي و استفاده از تکنولوژي نوین در بخش 
کشاورزي را از عوامل توسعه این بخش برشمرد.

  »آوای خراسان جنوبی«
9 سال قبل

حمایت از ایده های نو می تواند سرمایه ای برای آینده باشد
در اولین جشنواره ی کسب و کارهای نو بیان شد:

امور  معاون  حضور  با   - رضایی  جواد 
اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اولین 
جشنواره ی استانی کسب و کارهای نو با 
محورهای فن آوری اطالعات، هنر و صنایع 
و  فنی  کشاورزی،  انسانی،  علوم  دستی، 
مهندسی و پزشکی در محل دانشگاه آزاد 

اسالمی بیرجند برگزارشد.
 دکتر سیدحسن هاشمی رییس دانشگاه 
آزاد اسالمی  بیرجند و خراسان جنوبی در 
این مراسم ضمن قدردانی از شرکت جوانان 
از حضور  این جشنواره  در  نوآور  و  خالق 
دانشگاهیان  و  استان  مسئوالن  صمیمانه 
گفت:  و  کرد  قدردانی  صنایع  صاحبان  و 
خوشبختانه در سال های اخیر فعالیت های 
خوبی در زمینه کار آفرینی در کشور انجام 
شده هرچند کافی نیست چرا که در شرایط 
فعلی دنیای امروز کار آفرینی یک انتخاب 
نیست بلکه یک ضرورت است و هم افراد 
و هم سازمان ها باید این ضرورت را مجدانه 
پیگیری نمایند. دبیر هیئت امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
ایده راه اندازی کسب وکار باید واقع بینانه و 
مورد پذیرش بازار باشد، گفت: پشت صحنه 
هر فعالیت کار آفرینانه ای یک تیم متشکل 
از افراد خالق و مبتکر قرار دارد. وی افزود: 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی نیز 
حمایت  در  انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات 
ایرانی و توسعه  از کار و سرمایه و کاالی 
فرهنگ کار و ترویج کار آفرینی را در دستور 
کار خود دارد و با توجه به اینکه سال 97 
سال حمایت کاالی ایرانی نامگذاری شده 
است ،بر این باور هستیم که جشنواره های 
های  تا طرح  بگیرد  این دست صورت  از 
مفیدی که بتواند زمینه ی اقتصادی داشته 
باشد بررسی شود. دکتر هاشمی ادامه داد: 

حمایت از تولید ملی اهمیت ویژه ای دارد 
و حمایت از ایده های نو می تواند سرمایه 
این  از  تعدادی  امیدواریم  که  باشد  آینده 
شود  گذاری  سرمایه  به  تبدیل  ها  طرح 
برای استارت آپ ها در استان  و فرصتی 

حاصل شود. معاون دانشجویی دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند و دبیر جشنواره نیز با بیان 
اینکه این جشنواره از پاییز سال گذشته و با 
توجه به مشکالت در حوزه ی اشتغال پیش 
بینی شده گفت: بعد از تعطیالت سال نو، 
فراخوانی این جشنواره صورت گرفت و 65 
طرح  در حوزه های فنی مهندسی، آی تی، 
صنایع دستی، پزشکی به دبیرخانه ارسال و 
داوری اولیه انجام شده و بررسی نهایی در 
این مراسم صورت می گیرد. این جشنواره 
فرصت مناسبی برای دانشجویان است تا با 
مشورت و به صورت چهره به چهره از ایده 
های هم استفاده کنند و همچنین تجربیات 

خود را در اختیار یکدیگر بگذارند.
ایده ها باید بر اساس ظرفیت ها 

و محدودیت های منطقه ای باشد
محمد حسینی معاونت اقتصادی استانداری 
خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت آموزش 

در موضوع کارآفرینی و اشتغال گفت:در هر 
اقدامی که بخواهد صورت گیرد ،اگر اموزش 
نباشد به سرانجام نخواهد رسید ،و باید در 
این امر به سطح آگاهی افرادی که در این 
ای  ویژه  توجه  دهند،  می  اموزش  زمینه 

شود. حسینی، تصمیم گیری های کشوری 
را  است  یکسان  ها  استان  تمام  برای  که 
یکی از مشکالت پیش رو برشمرد و بیان 
کرد:جوانانی که به دنبال کار آفرینی و خلق 
ایده های نو هستند باید با توجه به ظرفیت 
ها و محدودیت های منطقه ای ایده ارائه  
بدهند. وی با اشاره به موضوع گردشگری 
و ظرفیت های باالی که در صنایع دستی، 
معادن و صادرات به افغانستان، در استان 
وجود دارد،ایجاد زنجیره ای مناسب برای 
بهره وری بهتر را مهم دانست و توجه به 
معاون  کرد.  توصیف  ضروری  را   امر  این 
اقتصادی استانداری بیان کرد:اساس ایجاد 
کار نو سخت است و یکی از راه هایی که 
می تواند در این زمینه موثر باشد ارائه الگوی 
موفق در این زمینه است. حسینی همچنین 
از آمادگی  دولت برای حمایت از ایده های 
نو خبر داد و افزود:تالش بر این است،که این 

موضوع در تمام ارگان ها و دستگاه نهادینه 
سمت  به  گام  به  گام  صورت  به  تا  شود 

پیشرفت حرکت کنیم.   
تجربیات کارآفرینان برتر 

مدیرعامل صنایع کاشی و سرامیک فرزاد 
از  یکی  عنوان  به  جشنواره  این  در  نیز 
تجربیات  بیان  به  استان  برتر  کارآفرینان 
خود پرداخت و عنوان کرد: در تمام دنیا 
درس و عمل در کنار هم قرار دارند و در 
کشور ما هم باید به این نکته توجه شود. 
فالحی با تأکید بر اینکه جا برای کار در 
ایران زیاد است، گفت: باید به این نکته که 
ما می توانیم و می دانیم توجه شود. وی 
تصریح کرد: فرزندان و جوانان  این سرزمین 
بر  ای  ایده  اگر  هستند.  ما  های  سرمایه 
مبنای نیازهای واحد صنعتی او باشد از آنها 
حمایت خواهد کرد و بر این موضوع تاکید 
کرد که باید ایده پردازان به دنبال واحدهای 
از  بروند. علی دوست یکی دیگر  صنعتی 
کارآفرینان موفق استان گفت: جوانان برای 
شروع کار خود باید اعتماد به نفس کامل 

داشته باشند و از افکار منفی دوری کنند.
معرفی 5 ایده برتر

با  هوشمند  دیجیتال  صندلی  های  ایده 
قابلیت شناسایی افراد از علی صفا منش، 
مستند سازی آزمایشات کنترل کیفیت از 
منیره مقری گزیک، باغ رستوران با منوی 
ویژه کودکان از معصومه محققی، مترسک 
الکترونیکی با 3 کاربرد پیامک به صاحب 
دورکردن  و  آب  مصرف  کنترل  زمین، 
حشورات از ریحانه سادات هاشمی و فرآوری 
سنگ عقیق از منیره صالح نیا به ترتیب مقام 
های اول تا پنجم را به دست آوردند که به 
هر کدام از انها لوح تقدیر و یک میلیون 

تومان هدیه نقدی اهدا شد.
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توصیه های مدیریتی از زبان »چارلی چاپلین«

فیلم هایم پخش  چارلی چاپلین می گفت: »زمانی که 
می شود به چهره تماشاچیان دقت می کنم تا ببینم کجا 
می خندند و کجا نه. از آن پس که نقاط قوت و ضعفم را 
متوجه شدم با تمام تالش آن ها را بهتر اصالح می کنم. 
شما هم مانند او باشید. ببینید کجا دانسته هایتان دیگران 
را به وجد می آورد، ببینید در کجا دیگران شما را تحسین 
می کنند و شما را آگاه، اعجوبه، مطلع و بزرگ می دانند 
و کجا از آنچه دارید به وجد نمی آیند و تنها از آن رو 
باشند، لبخند سردی می زنند.«  که دلتان را نشکسته 
شاید برای شروع بد نباشد با این راه توانایی های خاص 
خود را بهتر بشناسید و باتوجه به آن ها یک برنامه ریزی 
و  جدید  کاری  و  کسب  راه انداختن  برای  بلندمدت 

مختص به خودتان آغاز کنید.
- تصمیم بگیرید دقیقا چه چیزی میخواهید.

- آنها را یادداشت کنید هدفی که ننوشته باشید فقط 
یک آرزو و خیال است.

- برایش مهلت تعیین کنید و اگر هدف به حد کافی 
بزرگ بود برای هر بخش از آن مهلتی تعیین کنید.

- مدل کسب وکار خود را به گونه ای سازمان دهی کنید 
تا بتوانید ارزش را برای تمامی اجزا بهینه سازی کنید.

ارتباطات دو طرفه در تمامی سطوح، همیشه از اولویت 
برخوردار است. حداقل یکی از بدترین سناریوها را در 
نظر بگیرید و یک برنامه برای بازیابی از آن شرایط برای 
خود تعریف کنید. آدم های موفق در یک محیط کاری 
جدید به شغل خود همانند یک محصول مهم تجاری 
می نگرند، هرگز ارزش های آن را دست کم نمی گیرند و 
بخوبی آگاهند تا زمانی در محیط کارشان ارزشمندند که 
بتوانند سودآوری داشته باشند، چه برای خود و چه برای 

شرکت یا کارفرمایی که برای آن کار می کنند.

سنگ تراش )کلیله و دمنه(

 روزی، سنگتراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس 
حقارت می کرد، از نزدیکی خانه بازرگانی رد می شد.

در باز بود و او خانه مجلل، باغ و نوکران بازرگان را دید و 
به حال خود غبطه خورد و با خود گفت: این بازرگان چقدر 

قدرتمند است! و آرزو کرد که مانند بازرگان باشد. 
در یک لحظه، او تبدیل به بازرگانی با جاه و جالل شد. تا 
مدت ها فکر می کرد که از همه قدرتمند تر است، تا این 
که یک روز حاکم شهر از آنجا عبور کرد، او دید که همه 
مردم به حاکم احترام می گذارند حتی بازرگانان. مرد با 
خودش فکر کرد: کاش من هم یک حاکم بودم، آن وقت 
از همه قوی تر می شدم! در همان لحظه، او تبدیل به 

حاکم مقتدر شهر شد. 
در حالی که روی تخت روانی نشسته بود، مردم همه به او 
تعظیم می کردند. این بارآرزو کرد که باد شود و تبدیل به 
باد شد.ولی وقتی به نزدیکی صخره سنگی رسید، دیگر 
که گفت  خود  با  نداشت.  را  صخره  دادن  تکان   قدرت 

قوی ترین چیز در دنیا، صخره سنگی است و تبدیل به 
سنگی بزرگ و عظیم شد.همان طور که با غرور ایستاده 
ناگهان صدایی شنید و احساس کرد که دارد خرد  بود، 

می شود. نگاهی به پایین انداخت و سنگتراشی را دید که 
با چکش و قلم به جان او افتاده است.

اگر فرصت داری که کارهای فوق العاده در زندگی 
خود انجام دهی، به جدیت تو را تشویق می کنم
 که از کسی دعوت کنی تا به تو ملحق شود.

تو می توانی 10,000 توضیح برای
 ناکامی داشته باشی، ولی هیچ توضیح 

خوبی برای موفقیت وجود ندارد.

غم تو صاعقه ای در میان جانم زد
که تر و خشک وجودم به اعتبار بسوخت
سرشک دیده چنان می رود ز سوز جگر

که قطره قطره چون ژاله در کنار بسوخت )قهستانی(

 هیچگاه در طول تاریخ، انسانی نبوده که زندگی
 آسوده ای را سپری کرده و نامی از خود به جای 
گذاشته که ارزش به خاطر سپاردن داشته باشد.

  بی ارزش ترین دانش، دانشی است که بر سر زبان 
است و برترین علم ، علمی است 

که در اعضا و جوارح آشکار است. )حکمت 92(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

حکمت های نهج البالغه

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آنان حق را هنگامی که به سویشان آمد تکذیب کردند پس به زودی ]حقیقت[ 
خبرهای آنچه را که به ریشخند می  گرفتند به آنان خواهد رسید. سوره انعام/ آیه 5

حدیث روز  

صبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایي ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشید براي امامتان که در انتظار او 
هستید.امام باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

انعطاف پذیری ذهن، به این ۴ عامل بستگی دارد!
شرکت سرمایه گذاری آروانا  متعلق به کوین چین، در شهر 
سیدنی استرالیا واقع شده است و درحال  توسعه کسب  وکار 
خود به لندن، لس آنجلس و آسیا است. به گفته کوین چین، 
داشتن یک تیم رهبری ارشد که از لحاظ ذهنی چابک و 
انعطاف پذیر باشد یک ضرورت است. سال گذشته، کوین 
چین همکاری خود با تارا سوارت را آغاز کرد. خانم سورات 
یک عصب شناس، مربی اجرایی و مدرس دانشکده مدیریت 
MIT است. او اکنون مشاوره های خود را به تصمیم گیرندگان 
علوم  از  استفاده  به  عالقه  است.  داده  گسترش  نیز  ارشد 
اعصاب در کسب وکار برای حدود یک دهه است که شدت 
یافته است. به اعتقاد تارا سوارت، دلیل گرایش به این سمت 
این است که رهبران ایده بهینه سازی کردن ارگان را به رفتار 
ترجیح می دهند. تارا سوارت دراین باره می گوید: »باید هوش 
هیجانی باالیی داشته باشید. من به افراد پاسخ داده ام، من 

نمی دانم که باید چه کاری را انجام دهم. 
 آی کیو شما بعد از یک شب بد 

می تواند 5 درصد و یا حتی بیشتر کاهش یابد
اگر من به آن ها بگویم که می توانید مسیری را در ذهن 
تمایل  می کند،  آسان تر  برای شما  را  کار  که  بسازید  خود 
آن ها به انجام این روند بیشتر می شود. بهینه سازی فکری 
به یک ذهن سالم نیاز دارد و تارا سوارت نیز توصیه می کند 
که خواب خوب، تغذیه مناسب و ورزش را در برنامه خود 
داشته باشید. اختالل در خواب می تواند بسیار به شما آسیب 

برساند. آی کیو شما بعد از یک شب بد می تواند 5 درصد و 
یا حتی بیشتر کاهش یابد.تغذیه خوب، استراحت و اکسیژنه 
شدن برای انعطاف پذیری ذهن ضروری هستند و در یک 
شرایط پر استرس و نامطمئن می توانند عملکرد را به اوج خود 
برساند. به گفته خانم سوارت، وقتی چیزهای دیگر همه برابر 
هستند، انعطاف پذیری ذهنی عاملی است که یک مدیرعامل 
را متمایز می کند. برای بهبود انعطاف پذیری و عملکرد، تارا 
سوارت پیشنهاد می کند که رهبران روی موارد زیر کار کنند:

1.  تجربه کردن چیزهای جدید
زندگی خود  در  تارا سوارت، هر چیزی که شما  گفته  به 
تجربه می کنید ذهن شما را برای ترجیح دادن رفتارها و 
عادت های خاص شکل می دهد. اما این عادت ها و رفتارها 
ممکن است مطلوب نباشند. با تمرکز کردن و تمرین کردن 
مداوم رفتارهای جدید و مطلوب، رهبران می توانند منابع 
شیمیایی، هورمونی و فیزیکی ذهن خود را برای ساخت 

مسیرهای جدید هدایت کنند.
یادگیری- به ویژه مواردی مانند زبان جدید یا موسیقی- 
بهترین روش برای ارتقای شکل پذیری است. تارا سوارت 
دراین باره می گوید: »اجبار شدن به تجربه کردن چیزهایی که 
ذهن هرگز آن ها را قبال تجربه نکرده است فارغ از یادگیری، 
مزیت های دیگری نیز برای شما دارد. ذهن انعطاف پذیرتر 
می شود و از مواردی مانند تنظیم احساسات، حل مشکالت 

پیچیده و فکر خالقانه حمایت می کند.«

2. چابکی مغز
برای چابک بودن باید چابک نیز فکر کنید. چابکی مغز یعنی 
توانایی آن در تغییر یکپارچه میان روش های مختلف تفکر 
از منطقی به حسی و خالقانه. چابکی برای کارآفرینان از 
اهمیت باالیی برخوردار است. به گفته خانم سوارت، این 
واقعیت که مغز احتمال دارد به شیوه های گوناگون فکر کند 
یا ایده های متنوع را جذب کند به این معنی است که شما 

بیشتر تمایل دارید تا همیشه یک گام جلوتر باشید.
مولتی تسکرها که از مدل های مختلف فکر کردن در یک 
زمان استفاده می کنند معموال از هیچ کدام از آن ها بهره ای 
روی  پیوسته  که  می کند  پیشنهاد  سوارت  تارا  نمی برند. 
مشکالت کار کنید و از زاویه های مختلف به آن ها بنگرید. 
رهبران همچنین می توانند از استایل های مختلف تفکر در 

تیم خود استفاده کنند.
3. استعداد ذهن

افرادی که ذهن ثابتی دارند بر این عقیده هستند که صفاتی 
افرادی که ذهنیت  ناپذیراند.  تغییر  مانند هوش و استعداد 
رشد دارند، خود را  به عنوان کسی می بینند همواره روبه جلو 
حرکت می کند و هوش و استعداد خود را از طریق سخت 
منجر  رکود  به  ثابت  ذهنیت  می دهد. یک  توسعه  گوشی 

می شود و یک اندیشه رشد به نوآوری و پیشرفت.
از  باید  ثابت  ذهنیت  با  رهبرانی  سوارت،  تارا  گفته  به 
نوروپالستی برای حرکت دادن خود به سمت رشد استفاده 

کنند. اما کارآفرینان ممکن است این دردسرها را نداشته باشد. 
تارا سوارت ادامه می دهد: » این مربوط به اشتیاق شما برای 
بنابراین حس  به شکست است،  ریسک و نگرش نسبت 

می کنید که کارآفرینان با این کار راحت تر هستند.«
4. سادگی و کاهش استرس

در  را  غیرممکنی  خواسته های  بیش فعال،  دنیای  یک 
ذهن های محدود شده قرار می دهد. استرس افزایش پیدا 
توصیه  سوارت  می شود.  سخت  تصمیم گیری  می کند. 
می کند که رهبران روی تمرکز ذهنی- تمرکز روی بدن، 
کاهش  برای  راهی  عنوان  به  لحظه-  در  افکار  و  تنفس 
هورمون استرس و تکثیر پیچیدگی در بخش هایی از مغز 
که با عملکرد اجرایی در ارتباط است کار کنند. تارا سوارت 

همچنین طرفدار کاهش تصمیمات غیر انتقادی است.
رهبرانی که می دانند باید چگونه عملکرد ذهن خود را بهبود 
دهند می توانند این آموخته ها را به شرکت خود نیز تزریق 
کنند. برای مثال، با ایجاد برنامه های کاری متقابل آن ها به 
کارمندان کمک می کند تا مسیرهای عصبی جدیدی را ایجاد 
کنند و انعطاف پذیری مغز را به عنوان دانش و مهارتی نا 

آشنا به کار گیرند.
 اما در مقابل، اگر شما در یک محیط هیجان انگیز هستید 
که هورمون اوکسی توسین زیادی درون سازمان در جریان 
است، تصمیم هایی که شما می گیرید احتماال بر پایه کمبود و 

بقا نخواهند بود و بر پایه ازدیاد هستند.
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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 4069                         

637549812

924138756

185267349

862314967

749856123

361792485

498675231

573421698

216983574

جدول سودوکو

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

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

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

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

عرضه برنج طارم فریدون کنار
 با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
آدرس: میدان آزادی - کوچه بانک 

ملی پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261

کارت  دانشجویی اینجانب اکبر اصغری با کد ملی 0640461026 
فرزند غالمرضا رشته برق صنعتی از دانشگاه علمی - کاربردی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خریدار کیسه خالی ، آردی، شکری، 
برنجی، دان مرغی، سبوسی و غیره 

09903321767

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

را تجربه کنید.   09158668002

حادثـه خبـر نمی کنـد 
هم استانی های عزیز برای مقاوم سازی منازل مسکونی و یا محل کار 
 خود در برابر زلزله با شماره 09338401595 تماس حاصل فرمایید.

شرکت ساختمانی و تاسیساتی بیرجند آرک

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
 09153635015

 ناصری نژاد

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

  09159639065
 علـی آبادی 

به علت تغییر شغـل
 کلیه اجناس به قیمت خرید عرضه می گردد. 

فروشگاه لوازم خانگی و کادویی

 تهران کاال
نبش منتظری 19

32234010 - 09157929299

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح
)کاغذ، سنگ و ...(

 09156655054 

امداد  باطری سپهر

ایرانی - خارجی - سبک - سنگین

نبش 17 شهریور 29
  09155615113 - حقیقی پور

تحویل و تعویض باطری اتومبیل
در هر نقطه از شهر

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903
در اسرع وقت و تضمینی

فرصت ویژه
 بازماندگان از تحصیـل
 برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

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

09158254172

یک مجتمع آموزشی به همکاری نیمه 
وقت یک خانم مسلط به کامپیوتر نیاز دارد.  

 32239۴۴0
ساعت تماس: 12-1۴

فروش یک قطعه زمین مزروعی و آماده تحویل
 در شرق صدا و سیما  09354804730

 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
 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

ل بار
حم
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برابر  در  شما  بدن  حفاظتی  دیوار  نقش  بدن  ایمنی  سیستم 
تهاجمات خارجی را دارد پس بهتر است در افزایش کارایی و 
قدرت آن کوشا باشید در این مطلب دالیل تضعیف سیستم ایمنی 
بدن بررسی می شود. آلودگی شیمیایی امروزه بیش از ۸۵۰۰۰ 
ماده شیمیایی مصنوعی جدید در محیط وجود دارد که سیستم 
ایمنی بدن پیش از این هیچگاه با آن مواجه نشده بود.عدم تعادل 

باکتری های روده در باب سالمت حقیقت این است که تعداد 
باکتری های موجود در روده ها بیش از تعداد سلول های موجود در 
کل بدن است! پس تعجبی ندارد که اغلب فعالیت های ایمنی در 
روده ها انجام می پذیرد. باکتری های مفید موجود در روده )موسوم 
به پروبیوتیک ها( با سیستم ایمنی دست به دست داده تا عفونت ها 
آنتی بیوتیک ها و  نمایند. متاسفانه، وفور مصرف  از بدن دور  را 

عامل  که  قند  از  سرشار  غذایی  رژیم های  بعالوه  آنتی اسیدها 
عفونت های گلو و دهان است، موجب درهم گسیختگی تعادل 
باکتریایی شده، منجر به رشد باکتری های ناسالم و عفونی گشته و 
در نهایت سیستم ایمنی را ضعیف می کنند. غذاهای فاقد آنزیم و 
مواد مغذی آنزیم هایی که موجب رسیده  شدن غذا می شوند برای 

هضم غذا در بدن نیز ضروری اند.

چهچیزهاییسیستمایمنیبدنراضعیفمیکند؟

 گام هایی برای غذا خوردن آگاهانه

1- با اشتها سر میز غذا بروید اما نگذارید که زیاد 
گرسنه شوید: چرا که اگر بسیار گرسنه باشید در 
آن صورت معده خود را با هر چیزی که می بینید 
پر می کنید 2- غذا کم بکشید: محدود کردن 
اندازه بشقاب به 9 اینچ )22.86 سانتی متر( یا 
کمتر می تواند در این زمینه کمک کننده باشد 

3- از غذای خود لذت ببرید 4- غذا را به اندازه کم 
در دهان خود بگذارید زیرا با دهان پر تشخیص 
مزه غذا کار دشواری است 5- غذا را به طور کامل 
بجوید به عبارت دیگر غذا را آن قدر بجوید تا 
را بچشید 6- آرام  بتوانید مزه و ماهیت غذا 
غذا بخورید: دست کم پنج دقیقه به آگاهانه غذا 
خوردن اختصاص دهید و بعد با کسی که بر 
سر میز غذای شما نشسته است، صحبت کنید.

پوسیده شدن دندان به وسیله کشمش

مهمترین  از  یکی  تواند  می  کشمش  مصرف 
. باشد  دندان  خرابی  و  پوسیدگی  بروز   عوامل 
تان  فرزندان  های  خوراکی  در  باشید  مراقب 
خوراکی  مواد  برخی  نکنید  استفاده  زیاد  آن  از 
دیگر می توانند در پوسیده شدن دندان هایتان 
بسیار تاثیرگذار باشند. با وجود فواید غذایی اثبات 

شده کشمش، این ماده خوراکی می تواند تاثیر 
و  داشته  ها  بچه  دندان  سالمت  بر  معکوسی 
زندگی  در  شدیدتری  مشکالت  بروز  موجب 
کوچک  پاکت  یک  واقع  در  شود.  شان  آینده 
کشمش معادل حاوی حدود 8 قاشق چایخوری 
شکر است. یخ، مواد خوراکی اسیدی، قهوه، مواد 
خوراکی چسبنده، چیپس و نوشیدنی های شیرین 
نیز از دیگر خوراکیهای مضر برای دندان اند.

هشدار! 
این اشتباهات چاق تان می کند 

1- صبحانه را نزدیک به وعده های دیگر میل 
می کنید 2- صبحانه به جای املت، غالت می 
خورید 3- دیگر قهوه / چای نمی نوشید 4- به 
اندازه کافی آب نمی نوشید 5- از دمبل استفاده 
نمی کنید 5- خیلی سریع دمبل می زنید 6- 

رژیم تان را می شکنید 7- خیلی می نشینید 
8- فقط سریال های درام می بینید : 10 دقیقه 
خندیدن می تواند مقدار کالری سوزی مان را 
افزیش دهد 9- خیلی استرس دارید: باعث می 
بیاید.  پایین  بدن  و ساز  شود سرعت سوخت 
اینکه  برای  بدن  خوابید:  10- خیلی کم می 
کارش را به خوبی انجام دهد به 7 تا 9 ساعت 

خواب هنگام شب احتیاج دارد.

درمان آسم با این خوراکی ها

1- عسل: استفاده از عسل، به ویژه عسل گندم 
سیاه که پررنگ و سرشار از آنتي اکسیدان است، 
براي درمان سرفه توصیه شده است 2- ماهي 
چرب: منبع اسید چرب امگا3، ماهي تن، سالمون 
براي درمان آسم سودمند  و ساردین است که 
است 3- موز: نفس کشیدن را آسان تر مي کند 

4- ورزش: انجام روزانه ورزش تنفسي 5- کافئین: 
عامل  درمان خس خس سینه 6-  قهوه،  مانند 
تشدیدکننده آسم را شناسایي کنید: گرد و خاک، 
دود  و ... 7- فلفل قرمز 8- نخود بو داده: نخود 
غني از پروتئین است و در صورت مصرف آن با یک 
لیوان شیر، باعث باز شدن راه هاي تنفسي مي شود 
9- انجیر 10- شلغم 11- از مصرف هر نوع تنباکو 

بپرهیزید 12- چربي اضافه را آب کنید

بیهوده از کنار دل دردها نگذرید 

دل درد یکی از شایع ترین درد هاست، اما برخی 
دردهای شکمی هستند که نباید نادیده گرفته 
شوند. این دردها می توانند نشانه آپاندیس یا دیگر 
مشکالت بالقوه تهدید کننده زندگی باشد. چه کار 
کنیم: درد شکمی تیز که هنگام حرکت یا بیدار 
شدن از خواب بدتر شود می تواند نشانه مشکل 

خطرناکی باشد، آپاندیس و یا حتی کیسه صفرا 
و مشکل روده بزرگ. اگر درد با تب، تورم، باال 
آوردن، اسهال یا یبوست، تغییر در رنگ ادرار و 
یا زرد شدن رنگ پوست یا سفیدی چشم همراه بود، 
بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید و یا به اورژانس 
مراجعه کنید. اگر درد شکمی ناگهانی داشتید که به 
کمر و کشاله ران سرایت کرد نیز همین کار را بکنید، 
مخصوصا اگر در سرتان احساس سبکی کردید.

یادداشت

 داده نما

بازدیدرهبرانقالبازنمایشگاهکتاب
* علیرضا مختارپور

نمایشگاه  از  نیم  و  یک ساعت  مدت  به  خامنه ای  آیت ا...   حضرت 
المللی کتاب تهران بازدید کردند. بازدید رهبر انقالب اسالمی از  بین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مهم ترین خبر فرهنگی از آغاز سال 
جاری تاکنون است. حدود 50 غرفه ناشران بخش عمومی نمایشگاه 
کتاب، مورد بازدید ایشان قرار گرفت. آنچه در حدود 120 دقیقه این بازدید 
گذشت، حاوی مطالب بسیار متنوع، جالب، خواندنی و شنیدنی و بااهمیتی 

است که مجال و امکان روایت تمام جزئیات آن فعاًل مقدور نیست. 
1( همچون تمامی دیدارهای قبلی از نمایشگاه کتاب و نیز دیدارهای 
مختلف و متعدد با نویسندگان و مترجمان و اهالی قلم و نشر و فرهنگ، 
آنچه بیش از هر موضوعی معلوم و مشخص بود آشنایی گسترده و عمیق 
ایشان با دنیای کتاب بود. از یادآوری خاطرات مطالعه کتاب های خاص 
با  انتقادی مطرح شده  از نکات  بازگویی بخشی  تا  در دهه های گذشته 
مترجمان، همچنین آشنایی با ناشران قدیمی و پیشکسوت؛ به این همه 
معلومات اضافه کنید بخشی از تذکره و شناخت از سوابق و خاندان برخی 
نویسندگان و علما که در ضمن مواجهه با کتابی یا نامی از آن درگذشتگان 
خطاب به مسئولین غرفه ها یا مسئولین و همراهان ارائه شد. در این بازدید 
و در بازدیدهای نمایشگاه های کتاب قبلی نیز بارها این اتفاق تکرار شد که 
برخی از مسئولین و همراهان و حتی ناشران و غرفه داران از عهدۀ پاسخ به 
برخی پرسش های مربوط به کتاب یا نویسنده و مترجم و نیز امور هنری و 

فنی کتاب برنیامدند که ذکر نمونه های آن فرصتی دیگر می طلبد.
2( آنچه در نکته اول ذکر شد عمدتاً مربوط به اطالعات کتاب شناسی 
وجود  کارشناسانی  بسیار،  مختلف  رشته های  و  علوم  در  امروزه  است. 
دارند که دربارۀ موضوعات مختلف به عنوان مثال »عرصۀ کتاب« دارای 
اطالعات گسترده اند اما خود، اغلب آن کتب را نخوانده اند. همچنان که 
بسیاری از ناشران و کتابداران و متصدیان عرصۀ فرهنگی، خود حتی 
اگر از فن کتاب شناسی برخوردار باشند لزوماً کتب مورد اشاره در مباحث 
مختلف را مطالعه نکرده اند. اما درباره حضرت آیت ا... خامنه ای همۀ اهالی 
فرهنگ تصریح و تصدیق می کنند که ایشان یک کتاب خوان حرفه ای و 
عمیق و با حافظه فوق العاده در به خاطر سپردن موضوع، محتوا و دیگر 
مسائل مربوط به کتاب می باشند. رهبر انقالب در بازدید از برخی غرفه ها 
به مطالعۀ برخی کتاب ها با ذکر سال مطالعه اشاره کردند؛ جالب اینکه 
عمر این کتاب ها و زمان مطالعۀ این کتاب ها توسط ایشان گاه نزدیک 
به دو برابر سن غرفه دارانی بود که این کتاب ها را در نمایشگاه به ایشان 
ارائه می دادند! افراد متعددی هستند که اهل مطالعه کتاب در یک یا چند 
حوزه می باشند اما افرادی که کتاب های حوزه های بسیار متعدد و متنوع از 
معارف دینی، فقه، کالم و فلسفه گرفته تا ادبیات کهن و معاصر و ادبیات 
جهان تا علوم انسانی و تاریخ و شعر و سیاست و حتی کتاب هایی که برای 
کودکان و نوجوانان تألیف می شود را مورد مطالعه قرار داده و نیز نسبت به 
آن کتب، دارای نظر علمی و گاه انتقادی با دالیل باشند، بسیار کم است.

تیم مینی والیبال 5 نفره بیرجند در دومین المپیاد دانش آموزی مدارس ابتدایی قهرمانی خراسان بزرگ - فریمان
ایستاده ازراست: جواد عرب، محسن کیانفر، سیدحسن نجفی، ابوالفضل ... و غریب زاده، سیدحسین اصغری) مربی وسرپرست(

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادی )اشخاص حقیقی و حقوقی(  شناسه: 175164
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7
هشدار هواشناسی  برای وقوع رواناب

غالمی-هواشناسی خراسان جنوبی در پی تداوم ناپایداریهای جوی در استان نسبت به وقوع رواناب و جاری شدن سیالب هشدار داد. کارشناس هواشناسی استان 
از  استان دور  درنواحی مختلف  بارش تگرگ و جاری شدن سیل  برق،  رگبارو رعدو  بادهای شدید،  پنجشنبه وزش  روز  ناپایداریهای جوی  تداوم  به  توجه  با  گفت: 
انتظار نیست. نخعی افزود: دراین مدت احتمال جاری شدن رواناب، برخورد صاعقه در نواحی کوهپایه ای و مستعد استان بویژه نیمه شمالی پیش بینی می شود.

*نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با مدیرعامل آستان 
الکاظم)ع( طبس  مقدس حضرت حسین بن موسی 
افزود: به وضع موجود قانع نباشید و حداکثر بهره برداری 

از فرصت های مکانی و زمانی را داشته باشید.
*خیران استان با کمک بهزیستی، 23 میلیون تومان 
به خانواده های دارای معلول و زن سرپرست خانوار در 

مناطق زلزله زده کرمانشاه کمک کردند. 
* معاون مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در کارگاه 
آموزشی اعضای شوراهای شهرها و بخش های استان 
که در  فردوس برگزار گفت: شوراها تالش کنند زمینه 

سرمایه گذاری اقتصادی در شهرها فراهم شود.
*نماینده ولی فقیه در دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: 
در حال حاضر 15 ناظر روحانی بر ذبح شرعی به صورت 

ثابت و سیار در استان فعالیت دارند.
*مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی از پیش بینی برداشت 

1100 تن توت در خراسان جنوبی خبر داد.
*معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( گفت: سبد غذایی در سال جاری میان 31 
هزار و 152 خانوار به ارزش 150 هزار تومان تحت 

حمایت کمیته امداد استان توزیع می شود.
*برداشت گندم از 19 هزار و 900 هکتار از گندم 

زارهای خراسان جنوبی آغاز شد.
*رئیس اداره امور قرآن از وجود 20 هزار حافظ قرآن 

در استان خبر داد.
*مدیرکل آموزش و پرورش گفت: کبد دانش آموز کالس 
سومی، به یک بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید.

*مجتمع نان در فردوس با اعتبار 250 میلیون تومان راه 
اندازی و  10 نفر در آن مشغول به کار شدند.

*خراسان جنوبی امسال 40 مرکب برای پذیرایی از 
زائران اربعین حسینی در عراق برپا می کند.

اخبار کوتاه

 زشت ترین فساد اخالقی
 انسانیت در جامعه غربی

 اشغال قبله اول مسلمانان است
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
صهیونیست ها در طول ۷0 سال جنایات زیادی کرده 
و بدتر از آنها مسلمانانی هستند که این ننگ را قبول 

کردند گفت: زشت ترین فساد اخالقی سقوط انسانیت 
در جامعه غربی و اشغال قبله اول مسلمانان است. به 
گزارش تسنیم  آیت  ا... عبادی صبح  دیروز  در جلسه 
درس اخالق مدیران کل دستگاه های اجرایی اظهار 
کرد: بدترین نوع فرهنگ جهان از لحاظ اخالق همان 
فرهنگ غربی است.وی با بیان اینکه انسان دارای 
استعدادهایی است که باز شدن آن یک کلید رمز دارد 
و کلید رمز آن مخالفت با هوای نفس است افزود: در 
سلسله همه موجودات، اراده انسان می تواند او را از سایر 
موجودات جدا کند.نماینده ولی فقیه گفت: ماه مبارک 
رمضان یک بهار و دعوت الهی است و باید در این ماه 
به خودمان کمک کنیم و از اندیشه های فاسد که موجب 
غرق شدن انسان می شود دوری کنیم.عبادی با بیان 
اینکه هوای نفس باعث می شود که انسان چاپلوس 
شود و مانند یک حیوان دنبال غریزه خود برود افزود: 
بدترین و زشت ترین فساد اخالقی و سقوط انسانیت در 
جامعه غربی که آفت نوع بشر نیز است، همین اشغال 
۷0 ساله فلسطین قبله اول مسلمانان است.وی گفت: پا 
روی هوای نفس گذاشتن عین رسیدن به هدف است و 
جا دارد ابلیس بازنشست شود چون کارهایی که اکنون 
انسان انجام می دهد از کارهای ابلیس بدتر است. عبادی 
افزود: به خودمان خیلی ظلم کردیم و تمام مشکالت و 
بالهایی که در این دنیا برایمان پیش می آید، مسبب 
اصلی آن خود ما هستیم.عبادی با بیان اینکه خودمان 
را باید دریابیم و گرنه غرق می شویم افزود: انسان بر سر 
دو راهی هوای نفس و خدا قرار دارد و انسان ها خدا را از 
گردونه زندگی خود خارج کردند و در عوض خداوند نیز 

آنها را به فراموشی خودشان دچار کرده است.

برنامه های ویژه ماه رمضان
 در استان

صدا و سیمای استان با برنامه های متنوع به استقبال 
رمضان می رود. مدیر کل صدا و سیمای استان با 
تشریح برنامه های صدا و سیما در ماه رمضان گفت: 

“نسیم  برنامه سحرگاهی  رمضان  مبارک  ماه  در 
الکاظم  موسی  بن  حسین  امامزاده  از  رحمت” 
طبس به صورت زنده و برنامه “ماه مهربانی” در 
زمان افطار از سیما و برنامه “شهر یار” هم، زمان 
دار  شود.آینه  می  پخش  استان  رادیوی  از  افطار 
افزود: برنامه جرعه ای از خورشید با حضور آیت ا...  
رئیسی، برنامه مستند اهل ایمان، پخش زنده جمع 
خوانی قرآن از طبس و مشهد و پخش زنده مراسم 
شبهای قدر از بیرجند و طبس از برنامه های صدا و 
سیمای استان در ماه رمضان خواهد بود.وی گفت: 
پخش چند روز از برنامه سحرگاهی یکی از شبکه 
خاوران سپرده شده  به شبکه  های سراسری هم 
است.همچنین اخبار ساعت بیست هم در رمضان به 
علت تالقی با اذان مغرب بجای ساعت هشت شب 

بالفاصله پس از اذان پخش خواهد شد. 

“آرش” با گردن آویز نقره
 بر سکوی دوم پرس سینه ایستاد

در مسابقات قهرمانی پرس سینه باشگاه های بدنسازی 
کشور “علیرضا آرش” مدال نقره پرس سینه جوانان را 
تصاحب کرد. در مسابقات قهرمانی پرس سینه با لوازم 
باشگاه های بدنسازی کشور پوالدمرد خراسان جنوبی 
مدال آوری کرد.در این ماراتن ملی پوالدمردان 25 استان 
کشور در قالب 2۸ تیم به میزبانی کردستان در سالن 
ورزشی آزادی شهر سنندج با یکدیگر به رقابت پرداختند.
با  پرس سینه  قهرمانی  مسابقات  در  آرش  علیرضا 
لوازم رده سنی جوانان باشگاه های بدنسازی کشور با 

گردن آویز نقره بر جایگاه دوم مسابقات ایستاد.

تازه های ورزشی استان 

گفت:  خراسان جنوبی  دامپزشکی  مدیرکل 
آزمایشگاه کشت سلولی استان تا دو ماه آینده 
به بهره برداری خواهد رسید.به گزارش ایسنا 
اصغرزاده روز گذشته اظهارکرد: با توجه به وجود 
۸32 بیماری مشترک خوشبختانه استان پاکی 
هستیم که این امر به دلیل تالش همکاران 
خصوص  در  کرد:  بیان  است. وی  دامپزشکی 
صورت  به  دامی  خام  های  فرآورده  سالمت 
شبانه روزی کنترل انجام شده و مراکز و ارگان 
ها مختلف رصد می شوند چرا که در صورت 

کوتاهی و بروز مشکل اتفاقات جبران ناپذیری 
ایجاد و حساسیت ها مردم بیشتر می شود وی 
دامپزشکی اظهارکرد: با توجه به گرم شدن هوا 
زمینه رشد کنه را افزایش و بحث تب کریمه 
کنگو تشدید می شود که در این زمینه سم پاشی 
دام و مبارزه با کشتار غیر مجاز باید رعایت  شود 
باعث  بهداشتی  رعایت شرایط  بدون  چرا که 
آلودگی و انتقال این بیماری بین مردم خواهد 
شد.اصغر زاده افزود: رعایت شرایط ذبح بهداشتی 
و نگهداری گوشت در دمای سرد از انتقال این 

بیماری جلوگیری می کند .وی با تاکید بر اینکه 
استانی پاک در بحث آنفوالنزا و تب کریمه کنگو 
بوده ایم، ادامه داد: تب مالت نیز در زمان افزایش 
گرما احتمال بروز دارد و باید نکات بهداشتی در 
مصرف شیر و تهیه از مراکز معتبر مدنظر باشد. 
.وی افرود: در بحث احداث آزمایشگاه کشت 
سلولی  نیز جانمایی انجام لوازم خریداری و تا 
دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید تا دیگر 
از ارسال نمونه آزمایشی به استان های همجوار 
جلوگیری شود. مدیرکل دامپزشکی با اشاره به 

در  کشور  شرق  تخصصی  آزمایشگاه  احداث 
در سال 90  آزمایشگاه  این  یاداور شد:  استان 
کلنگ زنی شد تا کنون به دلیل عدم بودجه 
اختصاصی تکمیل ان با مشکل رو به رو شده 
که در صورت اختصاص بودجه ملی و استانی 
این آزمایشگاه با حمایت از کاالی ایرانی اجرایی 
شود.وی با اشاره به اینکه تکمیل این آزمایشگاه 
حدود سه میلیارد تومان نیاز اشت تصریح کرد: 
در صورت تکمیل و تجهیز صادرات  استان نیز 

رونق و باعث توسعه استان خواهد شد . 

بیان  با  امام خمینی)ره(  امداد  مدیرکل کمیته 
اینکه در حال حاضر 13 هزار مسکن روستایی 
غیرمقاوم در استان وجود دارد، گفت: شش هزار 
و 500 کودک زیر۶ سال در استان سوءتغذیه 
دارند. به گزارش فارس سلم آبادی صبح دیروز در 
نشست خبری اظهار کرد: قسمتی از مشکالت 
مردم با اعتباراتی که دولت تخصیص می دهد 
اینکه کمک های  بیان  با  است.وی  قابل حل 
دولتی کافی نیست و باید تمام مردم و خیران 
پای کار باشند تا مشکالت مردم حل شود، گفت: 
باید پیچیدگی فقر در استان برای دولتمردان و 
مسؤوالن مطرح شود تا مدیریت صورت بگیرد و 
در محیط کار هر سازمانی فقرزدایی داشته باشیم.
افزود:  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
فاصله میان فقر و آن اعتباری که در اختیار کمیته 

امداد گذاشته می شود، زیاد است مگر اینکه مردم 
در کنار کمیته امداد قرار بگیرند تا فاصله فقیر 
و غنی کاهش پیدا کند.سلم آبادی تصریح کرد: 
باید پیامد و زوایای فقر در آینده را درک کنیم 
و از امروز برای آن برنامه ریزی داشته باشیم و  
به دنبال چشمه ها و روزنه هایی که فقر تولید 
می کند، بود و چاره اندیشی شود .وی با بیان اینکه 
باید مشارکت اجتماعی تبلیغ شود، ادامه داد: یکی 
از برنامه های کمیته امداد در سال جاری تعامل 
بیشتر با مؤسسات خیریه است تا منابع مالی 
خود را با این مؤسسات مشترک کنیم و منابع 
مالی را به سمتی هدایت کنیم که مشکالت 
اساسی خانوارها حل شود.مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
13 هزار مسکن روستایی غیرمقاوم در استان 

وجود دارد که با کمک مؤسسات خیریه می توان 
قسمتی از مشکالت مسکن های غیرمقاوم را 
حل کرد.سلم آبادی با بیان اینکه فقر نسبی در 
استان است اما فقر مطلق وجود ندارد، اظهار 
کرد: ۶ هزار و 500 کودک زیر ۶ سال در استان 
سوءتغذیه دارند.وی افزود:  در سال جاری یک 
هزار و 400 سری جهیزیه میان نیازمندان توزیع 
می شود که از این تعداد 200 سری جهیزیه طبق 
تفاهم نامه قرارگاه عملیات شهید ناصری، آستان 
قدس رضوی و کمیته امداد استان به ارزش 4 
میلیون تومان توزیع خواهد شد.مدیرکل کمیته 
خیران  شناسایی  گفت:  خمینی)ره(  امام  امداد 
خارج از کشور، شناسایی مراکز اقتصادی مهم 
در کشور، استفاده از ظرفیت امامزاده ها و اماکن 
متبرکه، ارتباط با تجار در حوزه بازرگانی داخلی 

و خارجی و توسعه نشاط معنوی برای مردم از 
در سال جاری  امداد  کمیته  برنامه های  جمله 
است.سلم آبادی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان 
فرصت مناسبی برای جذب خیران و تجلیل از 
خیران و جذب هدفمند آن ها مبتنی بر نیاز است، 
عنوان کرد: در حال حاضر 30 هزار نفر حامی در 
استان وجود دارد و امسال نیز پیش بینی می شود 
4 هزار نفر حامی دیگر در استان افزوده شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 32 هزار نفر 
از مددجویان کمیته امداد استان مستمری بگیر 
هستند، بیان کرد:  در سال گذشته یک هزار و 
200 خانوار در نوبت بودند که به 3۸0 خانوار 
امام  امداد  کمیته  است.مدیرکل  شده  کمک 
خمینی)ره( با بیان اینکه بانک اطالعاتی بیماران 
که  می شود  راه اندازی  استان  در  صعب العالج 

تاکنون نیز 2 هزار بیمار صعب العالج شناسایی 
شدند، گفت: همچنین به 10 هزار نفر دانش آموز 
و یک هزار و 500 دانشجو و طلبه در استان 
بیان  خدمت رسانی صورت می گیرد.سلم آبادی 
کرد: در سال گذشته بیش از 34 میلیارد تومان 
کمک های مردمی جمع آوری شده که این رقم 
در مقابل مشکالت اساسی مردم ناچیز است.

وی با بیان اینکه 9۷ درصد از مردم در استان 
با کمیته امداد در ارتباط هستند، عنوان کرد: 34 
درصد از رقم 34 میلیارد تومانی در حوزه اکرام، 
ایتام و طرح محسنین و 45 درصد از کمک ها 
در قسمت مبتنی به نیاز مردم هزینه شده است.

وی با بیان اینکه ۷ هزار و 500 نفر فرزند یتیم 
در استان وجود دارد، گفت: همچنین ۶۷5 خانوار 

زندانی در استان تحت پوشش امداد هستند.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی تعامل و 
ارتباط با مدیران و رسانه ها را یکی از مالک های 
ارزیابی عملکرد مدیران در سال 9۷ عنوان کرد. به 
گزارش مهر،  اسماعیلی صبح دیروز در اولین جلسه 
هماهنگی شورای روابط عمومی ها اظهارکرد: 
امروز رویای دهکده جهانی به واقعیت بدل شده 
است. وی با بیان اینکه از فضای به وجود آمده 
به نحو احسن استفاده شود، گفت: کار در روابط 
عمومی ها سخت و پر استرس است.وی با اشاره 
به اینکه روابط عمومی ها آیینه تمام نمای دستگاه 
های اجرایی و مدیران هستند، بیان کرد: نگاه به 
دستگاه های اجرایی نگاه زینتی نیست و بر سختی 
کار آنها واقف هستیم. اسماعیلی با بیان اینکه حق 
دانستن و آگاهی مردم را باید همه مدیران رعایت 
امانت دار دولت  افزود: روابط عمومی ها  کنند 
هستند که باید صادقانه با مردم پاسخگو باشند.
معاون سیاسی استاندار ادامه داد: تعامل با روابط 
عمومی ها، رسانه ها و اطالع رسانی  از مهمترین 
شاخصه های ارزیابی مدیران دستگاه اجرایی در 
سال 9۷ خواهد بود. وی برگزاری همایش های 
بی نتیجه را آفت استان و کشور دانست و بیان 
کرد: روابط عمومی ها با همیاری مدیران دستگاه 
های اجرایی پیش نویس تصمیمات را برای ارائه 
در همایش ها تدوین کنند تا خروجی مشخص و 

نتیجه مطلوبی را به دست آوریم. اسماعیلی بیان 
کرد: هر چه قدر مردم حقیقت را بدانند شایعات 
رسانی  اطالع  شورای  مجموعه  و  است  کمتر 
استان خراسان جنوبی به ازادی اطالعات اعتقاد 
دارد.وی با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن آزادی 
اطالعات هیچ ممنوعیتی وجود ندارد، بیان کرد: 

اگر مدیری همکاری نکرد به ما گزارش دهید.
معاون سیاسی استاندار پاسخگو نبودن مدیران 
را ظلم به خود دانست وعنوان کرد: با توجه به 
اتفاقات اخیر در حوزه سیاسی کشور اکنون وظیفه 
ما بیشتر از قبل باید تقویت شود تا خدمات دولت 
را به مردم به موقع  اطالع دهیم. وی عنوان کرد: 

دشمن به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام و گرفتن 
روحیه امید در جامعه است که باید با اطالع رسانی 
دقیق و صحیح در جهت ایجاد روحیه امید تالش 
کنیم.اسماعیلی تاکید کرد: ما به دنبال تبلیغات 
باید صادقانه و خالصانه خدمات  بلکه  نیستیم 
و برنامه های دولت را به مردم گزارش دهیم.

روابط عمومی های استان با کمبود 
نیروی انسانی مواجه هستند

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
استانداری خراسان جنوبی گفت: کمبود نیروی 
انسانی یکی از بزرگترین مشکالت حوزه روابط 
عمومی ها است. بهاری نیز در این جلسه با اشاره 
به گرامی داشت  2۷ اردیبهشت روز ارتباطات و 
روابط عمومی عنوان کرد: پروفسور معتمدنژاد پدر 
علم ارتباطات ایران از مفاخر این استان است که 
یاد این بزرگان را گرامی بداریم. وی با بیان اینکه 
حضور روابط عمومی ها در انتخابات سال گذشته 
قابل تقدیر بود، بیان کرد:  اگر یک روابط عمومی 
در کار خود ضعیف عمل کند همه باید نگران 
باشیم، وی کمبود نیروی انسانی را از بزرگترین 
مشکالت حوزه روابط عمومی ها دانست و ادامه 
داد: برخی از مدیران دستگاه های اجرایی نسبت 
کنند،  می  کاری  کم  عمومی  روابط  حوزه  به 
گفت: روابط عمومی ها مجری انعکاس برنامه 
ها و خدمات دولت به مردم هستند.وی با تاکید 
براینکه باید پیام رسان های داخلی را حمایت 
کنیم گفت: طبق دستور دولت باید در کارهایمان 
ها،  بخشنامه  تمامی  و  باشیم  داشته  شفافیت 
های  دستگاه  های  پاداش  وحتی  ها  قرارداد 
اجرایی را انتشار دهیم تا مردم آگاهی داشته باشند.

رضایی-روز گذشته،شورای اداری شهرستان 
بیرجند  با حضور فرماندار و مدیران استانی 
 9۷ سال  در  ها  برنامه  بررسی  محوریت  با 
برگزار شد.فرماندار بیرجند  با اشاره به  بنیاد 
زائر بیان کرد:  افرادی در استان هستند که 
مقدس  مشهد  زیارت  به  اند  نتوانسته  هنوز 
نظر  در  ها  استان  تمام  برای  ،اماکنی  بروند 
جنوبی  خراسان  برای  که  است  شده  گرفته 
نظر  در  مناسبی  مکان  حرم  نزدیک  هم 

گرفته شد. وی ابراز امیدواری کرد: با کمک 
زائر  گذاران  سرمایه  و  خیرین  همکاری  و 
شود. ساخته  مکان  این  در  مناسبی  سرای 
واحدهای  تکلیف  داد:تعیین  ادامه  ناصری  
مهم  اقدامات  از  فعال  غیر  و  فعال  تولیدی 
کمیته  همچنین  و  باشد  می   9۷ سال  در 
شد  خواهد  تشکیل  استان  ریزی  برنامه  ی 
از مدیران می خواهیم در صورت جذب  که 
با  تا  شود  انجام  ها  ،هماهنگی  جدید   عضو 

برنامه ریزی، اعتبارات  توزیع شود.وی با اشاره 
به بزرگداشت شهدا از برگزاری عمده برنامه 
های این حوزه در بیرجند خبر داد و خواستار 
کمک و همیاری دستگاه های اجرایی استان 
تعاون  ی  توسعه  افزود:شرکت  ناصری  شد. 
باید برای تمام شهرستان ها ایجاد شود که 
زمینه  این  در  مردم  گذاری  سرمایه  نیازمند 
هستیم و با پشتوانه ی قانونی محکمی که 
وجود دارد،حداقل 1300 عضو خواهد داشت.

تحقق 117 درصدی اشتغال 
دستگاه های اجرایی

 این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد: با مشارکت 
مردم بتوانیم از چندین برابر سرمایه ی اولیه را 
جذب کنیم ،که برای رفع بیکاری در استان نیز 
به حوزه ی  اشاره  با  بسیار مفید است.فرماندار 
اشتغال بیان کرد:تعهدات اشتغال دستگاه های 
اجرایی 11۷ درصد تعهد اشتغال انجام شده است و 
2 هزار و902 نفر در شهرستان بیرجند مشغول به 
کار شده اند ، وی همچنین از پرداخت 29 میلیارد 

تومان تسهیالت خبر داد.

برگزاری نمایشگاه از حرا تا حرم
در ادامه فرمانده ی ناحیه ی مقاومت سپاه بیرجند 
بیان کرد:دو برنامه ی محوری ،یکی  در سوم 
و  خرمشهر  فتح  روز  سال  مناسبت  به  خرداد 
دیگری در 14 خرداد به مناسبت سالگردارتحال  
امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد. احمدی ابراز 
امیدواری کرد: دستگاه های اجرایی برنامه هایی 
مانند دیدار از  خانواده ی شهدا و جانبازان را در 
این روز در نظر بگیرند.وی با اشاره به موضوع 
برگزاری  از  استان  شهید  هزار   2 ی  کنگره 
نمایشگاهی به نام” از حرا تا حرم “در بیرجند خبر 

داد و افزود:کارهای عملیاتی این پروژه  انجام 
گرفته و نیازمند کمک های مالی و معنوی مردم 

و دستگاه های اجرایی است.

پرداخت 1 میلیارد و500 میلیون دالر
 به مناطق روستایی

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند نیز 
بیان کرد:مهم ترین هدفی که در سال جاری 
های  شرکت  ،ایجاد  است  شده  بینی  پیش 
تعاونی در تمام شهرستان ها است.راستگو ادامه 
داد:یکی از مزیت های این تعاونی ها استفاده 
از مردم بومی منطقه است که می توانند در 
این تعاونی ها عضو  باشند.وی افزود:سرمایه 
ی مورد نیاز برای ایجاد هر تعاونی حداقل باید 
3 میلیارد ریال باشد و این تعاونی ها اهدافی 
مانند عمران و آبادی روستاها و مناطق محروم 
استان را دارند و در حوزه ی مالیات ازتخفیف 
25 درصدی برخوردارند و از ایجاد اتاق فکری 
و  داد  خبر  ها  تعاونی  امور  در  تسریع  برای 
افزود:قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی پیش بینی شده است که 1 میلیارد 
توسعه  صندوق  محل  از  دالر  میلیون  و500 
است. شده  پرداخت  مناطق  این  به  ملی  ی 

سیل، جان ۲ نفر راگرفت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با 
بیان اینکه در اثر بارندگی ها و سیل روز دوشنبه به 1۶ 
قنات 10 تا 25 درصد خسارت وارد شد و تعداد تلفات 
دام ها به 2۸ رأس رسیدو 49 تیم امداد و نجات تا اواخر 
وقت امروز  در استان در آماده باش کامل قرار دارند. 
گفت: در شهرستان درمیان متاسفانه سیل جان دو نفر 
را گرفت. میرجلیلی اظهار کرد: در سیالب روز گذشته 
در شهرستان درمیان کودک 5 ساله ای بر اثر خفگی 
جان باخت وپیکر بی جان فرد مفقود شده دیگری نیز 

پس از گذشت چند ساعت پیدا شد.

8 مجروح در تصادفات اخیر

تصادفات روز گذشته در محورهای خراسان جنوبی ۸ 
مجروح برجای برگذاشت. رئیس پلیس راه استان از 
وقوع ۶ فقره  تصادف در استان خبر داد و گفت: از این 
تعداد 4 فقره جرحی است که در محورهای بیرجند-
قاین، قاین-خواف و طبس-دیهوک در 24 ساعت 
گذشته رخ داده است.رضایی با بیان اینکه بیشترین 
تصادفات استان در روز دوشنبه به دلیل بارندگی ها رخ 
داد، افزود: بیشترین علل تصادفات واژگونی و تخطی 

از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده ثبت شده است.

کالته گاویچ درمیان
 بهره مند از بیشترین نزوالت جوی

صدا وسیما-کالته گاویچ از توابع درمیان در 24 ساعت 
گذشته با 33 میلیمتر بارندگی رکورد دار بیشترین نزوالت 
ساعات  در  گفت:  هواشناسی  کارشناس  بود.  جوی 
گذشته آبیز 22 میلیمتر، زهان 19 میلیمتر، معصوم آباد 
زیرکوه 15 میلیمتر، آرین شهر 14 میلیمتر، حاجی آباد 
زیرکوه 12 میلیمتر، نوغاب حاجی آباد و سربیشه 10 
میلیمتر، قاین 9 میلیمتر، دیهوک و خضری دشت بیاض 
۸ میلیمتر، خلف درخش و کنگان سربیشه ۷ میلیمتر، 
فتح آباد خضری 5 میلیمتر، سرایان، محمد آباد پسکوه، 
کالته سورگ و پیرحاجات طبس 3 میلیمتر، فتح آباد 
باغستان، زنوغان، خروطبس، مود، طاهرآباد، فتح آباد 
فردوس و باغستان 2 میلیمتر و طبس، بیرجند، اسدیه، 
ارسک و بشرویه کمتر از یک میلیمتر بارندگی داشته اند.

گرامی داشت اربعین اولین شهید
 مدافع حرم خراسان جنوبی

مراسم گرامی داشت چهلمین روز شهادت شهید مرتضی 
بصیری پور، اولین شهید مدافع حرم استان برگزار شد.به 
گزارش صدا و سیما  این مراسم با حضور نماینده ولی 
فقیه در استان، جمعی از مسئوالن وگروههاي  مختلف 
مردم در مسجد امام حسین )ع (بیرجند برگزار شد. 
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این مراسم 
با گرامی داشت رشادتهای این شهید، اطاعت از ولی 
امثال شهید بصیری پورها دانست  را شاخصه  فقیه 
با اشاره به تاکید رهبر  .حجت االسالم رحیم آبادی 
معظم انقالب به حفظ تفکر انقالبی افزود: اگر این تفکر 
مخدوش شود، جبهه مقاومت از ریشه آسیب می بیند.

افزایش 4۲ درصدی صادرات
 سیمان خراسان جنوبی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزش 
صادرات سیمان از استان در سال گذشته بیش از 34 
میلیون دالر بوده است که افزایش 42 درصدی را 
نسبت به سال قبل نشان می دهد .شهرکی در گفت 
و گو با ایسنا اظهار کرد: در سال 9۶ حدود 954 هزار 
تن سیمان به ارزش 34 میلیون و 319 هزار و511 
دالر از خراسان جنوبی به افغانستان صادر شده است 
شهرکی افزود:در کارخانه سیمان قاین در سال قبل 
۸03 هزار تن سیمان تولید شده که از این مقدار 
شده  درصد صادر  حدود ۶0  تن  هزار 34۸   4۶4
است .وی یادآورشد: همچنین در کارخانه سیمان 
باقران نیز 250 هزار تن سیمان تولید شده که بیش 
از 90 درصد آن حدود 229 هزار تن نیز به کشور 

افغانستان صادر شده است .

بهره برداری ازدومین 
گروه خط گرم استان  

تسنیم-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گفت: 
دومین گروه خط گرم فرمان از نزدیک در مدیریت 
توزیع برق قاین فعالیت خود را آغاز کرد. شرکاء 
صبح دیروز در مراسم افتتاح دومین خط گرم فرمان 
از نزدیک خراسان جنوبی که با حضور امام جمعه، 
فرماندار و مسئوالن محلی قاین برگزار شد اظهار 
این خط گرم  از  بهره برداری  و  افتتاح  برای  کرد: 
حدود یک میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است..

حوادث استان

در شورای اداری شهرستان بیرجند بیان شد:

اشتغال 2 هزار و902 نفر در بیرجند

تعامل با روابط عمومی ها مالکی برای ارزیابی مدیران در سال ۹۷

خراسان جنوبی پاک ترین استان کشور

سوءتغذیه ۶۵۰۰ کودک در خراسان جنوبی/ وجود ۱۳ هزار مسکن روستایی 

می
مقا

س :
عک

ری
:اکب

س 
عک

نت
نتر

س :ای
عک

یما
وس

صدا
س :

عک

یرنا
س :ا

عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12:29
19 : 45
23 : 43
4 : 01
5 : 33

امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن قَلبه یـَوم القیمة 

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر 
طرف سازد.

                                                        )اصول کافی، ج 3، ص 268(  
 

پوشش محلی زنان در ادارات 
منع ندارد

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کردستان،  هرمزگان،  های  استان  بانوان  گفت: 
شرقی،  و  غربی  های  آذربایجان  کرمانشاه، 
مازندران، سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران 
لباس های محلی خود در مدارس،  با  توانند  می 

ادارات و دانشگاه ها حاضر شوند. 

تکذیب اظهارات نماینده سردشت 
درباره محتوای جلسه اش با شمخانی

یک مقام مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی مطالب مطرح شده از سوی نماینده سردشت 
در مورد محتوای جلسه وی با شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی را تکذیب کرد و با اظهار تاسف 
خواستار  نامبرده،  غیرواقعی  اظهارات  به   نسبت 
رسیدگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این 
اقدام غیراخالقی شد. خضری نماینده سردشت و 
پیرانشهر در گفت وگویی اعالم کرده بود:  دریابان 
بسته  دلیل  را  جمهور  رئیس  مخالفت  شمخانی 
کرده  تاکید  و  کرده  عنوان  کولبری  معابر  شدن  
ماهه  فعال شدن یک  با  رئیس جمهور حتی  که 
نیز موافقت نکرده است. ایام نوروز  این معابر در 

استعمارگر گاهي دقيقا از گلوي  
من ایراني سخن مي گوید

دادن  گفت: هل  سیاسی  کارشناس  علیزاده  علی 
یک دختر از سکو یا خشونت کالمی یک پلیس زن 
)قطعا هردو عمل محکوم است( چندروز احساست 
را زخمی و اعصابت را متشنج و روحت را فلج می 
کند ولی سالخی 60 فلسطینی از جمله 6 کودک 
مقابل دوربین های جهان، تکانت نمی دهد. یعنی 
سالها تبلیغات بی بی سی و منوتو و نهادهای حقوق 
مجازی  فضای  اسراییلی  سربازان  و  غربی  بشر 
به تدریج  را  آرام اشغال و ذهنت  آرام  را  وجدانت 
است.  همین  احساسات  استعمار  کرده.  تصاحب 
لهجه  و  بور  موی  و  آبی  چشم  لزوما  استعمارگر 
فرنگی ندارد. استعمارگر گاهی دقیقا از گلوی تو 

و من ایرانی سخن می گوید.

طراح سؤال های مناظره 
احمدی نژاد و کروبی، مشایی بود

حمیدرضا موسوی، از مسئوالن ستادهای انتخاباتی 
احمدی نژاد گفت: طراح همه سؤاالت خود شخص 
تیم  اینها  همه  پشت  بود.  مشایي  مهندس  آقاي 
آقاي مشایي بود. احمدی نژاد در مناظره ها هم 
مجري بود و هم ایده پرداز. ولي حدسم این است 
بقایي  بود.  مشایي  آقاي  ِسحر  بیشتر،  ایشان  که 

بیشتر با مشایي هماهنگ و همسو بود.

حضرات! مردم سهم شما را کمتر از 
ترامپ نمي دانند

جمهوري  روزنامه  مدیرمسئول  مهاجري،  مسیح 
اسالمي نوشت: اکنون درصدد تشریح عملکردها 
جایگاه  در  را  خود  که  کساني  از  ولي  نیستیم 
نصیحت کردن به دولتمردان مي بینند این انتظار 
وجود دارد که دوگانه عمل نکنند و ذهن تاریخي 
مردم را به حساب بیاورند. اگر شما حضرات نمي 
روزها سهم  این  مردم  که  بدانید  خوبست  دانید، 
از سهم  برجام کمتر  از  آمریکا  را در خروج  شما 
ترامپ نمي دانندو از شما مي پرسند به کجا چنین 
شتابان؟ مشفقانه توصیه مي کنیم مردم را بیش 
از این به خشم نیاورند و به جاي این کارشکنیها 

دولت را یاري نمایند.

اولتيماتوم آمریکا به طرف های برجام 
برای توقف رابطه تجاری با ایران

سرگئی الوروف اظهار داشته، آمریکا به کشورهای 
از  تا  آورد  می  وارد  فشار  برجام  در  کننده  شرکت 
صادرات کاالهای مشخصی به این کشور خودداری 
کرده و از ایران نفت نخرند و برای این هدف نیز بازه 
زمانی 60 تا 90 روزه تعیین کرده است. الوروف با بیان 
اینکه این اقدام، فشار گسترده آمریکا بر سایر اعضای 
شرکای  کرده،  یادآوری  دارد،  نام  ای  هسته  توافق 
اروپایی اعالم کرده اند که برای عدم وابستگی به 
آمریکا در روابط اقتصادی با ایران آماده می شوند و 
قصد دارند تدابیر جبران کننده در این رابطه اتخاذ کنند.

آمریکا رفتار ایران در خليج فارس 
را به دقت تحت نظر دارد

یک مقام ارشد نیروی دریایی ارتش آمریکا گفته بعد از 
تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای خروج 
از توافق هسته ای »برجام«، رفتار ایران در خلیج فارس 
را به دقت تحت نظر دارد.  جان ریچاردسون، فرمانده 
عملیات نیروی دریایی ارتش آمریکا همچنین گفته 
انتظار دارد بعد از خروج آمریکا از برجام با »دوره های 

ابهام« و افزایش سطح هشدار مواجه شود.

حفظ برجام بدون آنکه تهران 
امتيازاتی بدهد، غيرممکن است

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت: 
بدون  برجام  آینده  درباره  گفتگو  و  بحث  امکان 
مشارکت آمریکا وجود دارد. او در عین حال افزود: 
حفظ توافق هسته ای بدون آنکه تهران امتیازاتی 
بدهد غیرممکن است. بر اساس گزارش رویترز به نقل 
از خبرگزاری اینترفاکس، معاون وزیر خارجه روسیه 
همچنین گفت: تصمیم آمریکا درمورد ایران و توافق 
هسته ای، بدون در نظر گرفتن مالحظات، در بحبوحه 

شروع گفتگو ها در شبه جزیره کره اخذ شده است.

 فرزندان ظریف، زنگنه و دستياران 
روحانی دو تابعيتی هستند

خبرگزاری فارس، متن گزارش تحقیق و تفحص 
مجلس از افراد دو تابعیتی را منتشر کردکه گفته شده: 
اگر چه دستگاه های اجرایی کشور هیچ گونه اطالعاتی 
از وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسئولین نداده اند 
لیکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه ها، سوابق 
تحصیلی مسئولین و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمت 
آنها در کشورهای خارجی قرائن و شواهد قابل اعتنایی 
از  اثبات می نماید بسیاری  را به دست می دهد که 
فرزندان مسئولین به دالیل متعدد نظیر تحصیل و 
تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده اند و یا تابعیت 
آنان تحمیل شده است. فرزندان  بر  سایر کشورها 
مسئولین عالی رتبه ای نظیر وزیر محترم امورخارجه، 
نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها 

نمونه ای از این دست افراد هستند.

تذکر ۵۰ نماینده مجلس به روحانی 
در مورد برجام

۵0 نماینده مجلس شورای اسالمی در تذکری کتبی 
به رئیس جمهور با اشاره به عقد برجام توسط آمریکا 
خواستار اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل 

جمهوری اسالمی ایران شدند.

برجام با نظر رهبری انجام شد

مسعودی خمینی، عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه 
مذاکرات  که  گفت  باید  ابتدا  در  گفت:  قم،  علمیه 
هسته ای و توافق برجام، با نظر مقام معظم رهبری 
صورت گرفت. از ابتدای مذاکرات هسته ای هم کامال 
مشخص بود که اگر مقام معظم رهبری با ورود و خروج 
در برجام و مذاکرات هسته ای مخالف بودند، یک کلمه می فرمودند که آقای 
روحانی! شما دیگر مذاکره نکن و به کارهای دیگر خودت رسیدگی کن؛ در این 
صورت، مگر آقای روحانی می توانست بگوید نه؟ قطعا در چنین شرایطی، آقای 
روحانی می گفت چشم و می رفت دنبال کارها و مشغله های دیگری که داشتند.

پيروز اصولگراها در انتخابات ۱۴۰۰ با ۲۰ ميليون رأی

تکرار نژاد  احمدی  دولت  گفت:  تهران  دانشگاه  استاد  زیباکالم   صادق 
 نمی شود اما کسر قابل توجهی از 24 میلیونی که به روحانی رأی دادند، 
در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شرکت نخواهند کرد، در عوض آن 
16 میلیون نفری که به آقای رئیسی رأی دادند به حسب تکلیف شرعی 
همچنان در انتخابات شرکت می کنند و حتی ۳-4 میلیون از آرای روحانی 
نیز به آن سبد اضافه می شود بنابراین در سال 1400 نامزد جریان اصولگرا 

با 20 میلیون رأی پیروز انتخابات خواهد شد.

امروز برجام نابود شده است

زاکانی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام گفت: 
در مذاکرات ژنو الزامی برای آینده پذیرفته شد و آن 
قانون »همه یا هیچ« بود، در نتیجه اگر امروز ادعا 
ادعای غلطی نیست چون  نابود شده،  برجام  کنیم 
بعضی طرفین برجام االن در آن حضور ندارند که اتفاقًا 
جزو طرف هایی بودند که آقای رئیس جمهور اصرار داشت با آنها مذاکره کند. 
رفع تحریم ها ارزش چند هفته مذاکره با اروپا را دارد و ما نباید برای ملغی کردن 
برجام پیش قدم شویم، مشروط بر آنکه به جای گفتاردرمانی اقدامات عملی 

صورت گیرد و کام مردم ما شیرین شود.

 بيانيه الجزایر سند افتخار و عهد نامه برجام نماد ننگ

حسین دهباشی در پاسخ به مطلب محمود صادقی نماینده مجلس که گفته 
بود؛ »خروج ترامپ از برجام مانند خروج صدام از قرارداد الجزایر است و با درایت 
حاکمیت و همبستگی ملت، ترامپ هم سرنوشتی مانند صدام خواهد داشت«؛ 
گفت: نه آقای دکتر، قیاس مع الفارق است. بیانیه الجزایر سند افتخار بود و عهد 
نامه برجام نماد ننگ. در پاسخ به خروج صدام، دولت و ملت ایران شجاعانه 
مقاومت کردند و در برابر لغو برجام بزدالنه تن به تسلیم های بدتر می دهند. 

حتی مقایسه این دو خجالت است. خجالت مان ندهید!

جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت با 
 اشاره به طرح رفع حصر از تریبون های
 مجلس گفت: آنهایی که از تریبون 
های رسمی کشور و مجلس بحث 

رفع حصر را مطرح می کنند، انصاف 
داشته باشند، چطور از کسانی دفاع 
می کنید که نظام را به پرتگاه برده 
را  و متدین  بیگناه  اند؟ خون مردم 
ریخته اند؟ اموال مردم را به تاراج برده 
اند ؟ به مقدسات ما توهین کردند؟ 
را  کشور  به  دشمن  نفوذ  شرایط  و 

فراهم کردند؟ کوچکی نژاد با بیان 
اینکه به چه علت در پشت پرده ها، 
احترام ساختگی برای دشمن ایجاد 
می کنید، گفت: سردمداران آمریکا 

اند،  کرده  شیشه  در  را  مردم  خون 
ببینید اوضاع اقتصادی مردم مظلوم 
آمار  به  است  وضعیتی  چه  در  ما 
ساختگی توجه نکنید. وی تاکید کرد: 
 برجام را آب طال می گیرد، مقدس 
این  که  گویید  می  و  شناسید  می 
سند افتخار ماست، مگر نمی گفتید 

اگر برجام تصویب نشود هر روز 100 
مگر  کنیم؟  می  دالر ضرر  میلیون 
نمی گفتید با چشم بینا مسیر برجام 
طی شده است؟ چطورچشم های بینا 
گذشته ننگین دشمن همیشگی ایران 
را ندید؟ کوچکی نژاد با بیان اینکه به 
احترام  پرده ها،  چه علت در پشت 
می  ایجاد  دشمن  برای  ساختگی 
کنید، گفت: سردمداران آمریکا خون 
ببینید  اند،  را در شیشه کرده  مردم 
اوضاع اقتصادی مردم مظلوم ما در 
چه وضعیتی است به آمار ساختگی 
توجه نکنید. ما به این علت مرگ 
بر آمریکا می گوییم که با حرص و 
طمع، آرامش مردم ما را گرفته اند، 
به چه می خندید؟ به سفره و جیب 
کسی  چه  منتظرید  مردم؟  خالی 
مشکالت را رفع کند؟ مگر موظف 
به رفع مشکل مردم نیست؟ چطور 
با سکوت خود از باعث و بانی عذاب 
مشکالت مردم حمایت می کنید؟

آقای روحانی، به چه می خندید، به سفره و جيب خالی مردم؟
تشخیص  مجمع  عضو  انصاری 
مصلحت نظام گفت: بیانیه ای که در 
سطح رسانه ها به عنوان بیانیه رییس 
مایه  شد  مطرح  خبرگان  مجلس 
شگفتی و در عین حال تأسف است؛ 
گرچه این بیانیه به هیچ وجه به عنوان 
بیانیه مجلس خبرگان رهبری تلقی 
نمی شود. بیانیه هایی که به عنوان 
رهبری،  خبرگان  مجلس  مجلس، 
و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
یا هر نهاد حقوقی دیگری صادر می 
شود راهکار خودش را دارد. اگر چند 
نفر از اعضای یک نهاد حقوقی بیانیه 
ای را صادر کنند، بیانیه شخصی آنها 
موضع  اعالم  و  شود  می  محسوب 
امضا کنندگان آن است. طبق آیین 
نامه داخلی اگر به نام مجلس خبرگان 
بیانیه صادر می شود، هیأت رئیسه آن 
را تنظیم می کند و باید در مجلس 
مطرح و مورد تأیید اعضا قرار بگیرد. 
این  در  جنتی  آقای  اوال  افزود:  وی 

بیانیه راهکاری ارائه نکرده اند و همان 
مسائل کلی که مقام معظم رهبری 
خطوط آن را ترسیم کردند و دولت 
هم با تمام توان دارد اقدام می کند 

را بیان کردند. ثانیا فاصله بین دفتر 
آقای جنتی با دفتر آقای رئیس جمهور 
فکر می کنم کمتر از 100 متر یا 200 
متر باشد و تلفن هم َدم دست شان 
است و خیلی راحت می توانند نظرات 
خودشان را با آقای رئیس جمهور در 
میان بگذارند. صدور بیانیه نشان دهنده 

نوعی مقابله است و در شرایط فعلی 
تضعیف شخص  یا  دولت  با  مقابله 
و  عقل  شرط  جمهور  رئیس  آقای 
انصاف نیست؛ ضمن اینکه به هر حال 

 حکایت از این دارد که هنوز عده ای
انتخابات  دوران  هوای  و  حال  در   
هستند و منویات انتخاباتی خودشان 
را هر از چندگاهی یک بار در قالبی 
بروز می دهند. در هر حال من فکر 
می کنم این اقدام از سوی آقای جنتی 
به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست.

فاصله بين دفتر جنتی با دفتر رئيس جمهور کمتر از صد متر است

برگزاری جشن خودکفایی 1۵00 خانوار تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی شهر تاریخی »خوسف« * عکس: رحمانیبازدید مسئوالن از مناطق سیل زده شهرستان درمیان

وقت آن نيست که ذهن دیپلمات ها را مشغول کنيد

نوبخت درباره حمله به دولت به بهانه برجام، گفت: 
اکنون وقت آن نیست که ذهن مسئوالن دیپلماسی 
کشور که درگیر سیاست های جهانی هستند را با بیان 
این مطالب مشغول کرد. ما نباید جز به منافع ملی به 
چیز دیگری فکر کنیم. برجام تمام مراحل قانونی و 
حقوقی خود را در داخل کشور طی کرد؛ چه در مجلس و چه نکاتی که رهبری 
مطرح کردند نیز رعایت شد.برای ارزیابی از درستی اجرای برجام باید شرایط سال 
92 را ببنیم. در سال 92 ما در شرایطی بودیم که با یک اتهام واهی از سوی 
اسرائیل کشور ما تحریم شد و حتی کشورهای دوست ایران نیز از ما دفاع نکردند.

منافع ایران در برجام بدون آمریکا باید تامين شود

رئیس جمهوری کشورمان بار دیگر شرط ایران برای ماندن در توافق هسته 
ای را اعالم و تاکید کرد منافع ایران در برجام بدون آمریکا باید تامین شود. 
سفرای جدید کشورهای لبنان، نپال، اکردیته لتونی، اکردیته استونی و نیوزلند 
با روحانی دیدار کردند و استوارنامه های خود را تقدیم رئیس جمهور کشورمان 
کردند. تاکید بر گسترش روابط اقتصادی ایران با این کشورها، همکاری بین 
بخش خصوصی ایران و کشورهای مذکور، خروج آمریکا از برجام و شرط ایران 
برای ماندگاری در توافق هسته ای از محورهای بحث شده در این دیدارها بود.

056 - 32454577 - 09303102285
خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی( )حتی برای یک لباس(

جناب آقای مهندس محمد شفيعی  فرماندار محترم شهرستان خوسف
جناب آقای مهندس حسن عليزاده  شهردار محترم خوسف

استاد محترم آقای محمدرضا خوشحال رئيس محترم شورای اسالمی شهر خوسف
اکنون که عنایت پروردگار و مساعدت شما بزرگواران باعث گردید تا بزرگترین مرکز نگهداری کودکان 
 بی سرپرست شرق کشور در شهرستان خوسف به مرحله احداث برسد از این همه همراهی و همدلی تان
برحسب ادب و وظیفه تقدیر و تشکر می نماییم. موجب بسی افتخار و سرفرازی ماست که دستان توانا

 و پرمهرتان نور امید و شادی را در قلب کودکان بی سرپرست روشن نموده و همواره دعای خیر
 این کودکان بدرقه زندگی شما عزیزان بوده و خواهد بود.

خيرین موسسه کودکان بی سرپرست - اداره بهزیستی شهرستان خوسف

جناب آقای مهندس علی نوفرستی  مدیر محترم بنياد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان خوسف   جناب آقای مهندس مهدس کرباسچی 

 مدیر محترم منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان خوسف

سرکار خانم افسانه کوشه رئيس محترم شورای اسالمی روستای کوشه 
از اینکه در احداث بزرگترین مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شرق کشور

بذل محبت فرموده اید، تشکر و قدردانی می نماییم و دست به درگاه ذات کبریایی او دراز کرده 
و از درگاهش می خواهیم تا پاسخگوی این همه لطف و توجه تان باشد. 

دعای خیر ما و کودکان بی سرپرست سایه گستر زندگی پر نورتان باد
خيرین موسسه کودکان بی سرپرست- اداره بهزیستی شهرستان خوسف

مبلغ برآورد )ریال( مدت پیماننوع قراردادمحل اجراموضوعپروژهشماره فراخوان
براساس فهارس بها 1397

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال( 

تاریخ تحویل اسناد 
و پیشنهادات

تاریخ 
بازگشایی

اجرای فاز 2 ابنیه و 200970167000001
محوطه سازی مجتمع 
17 هکتاری گمرکات 

خراسان جنوبی

تکمیل مجتمع
 17 هکتاری گمرکات 
استان خراسان جنوبی

براساس بیرجند
فهرست بها

حداکثر ساعت 4418625786868932/000/000 روز
9 صبح مورخ 
1397/3/10

ساعت 11 
صبح مورخ 
1397/3/10

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(  شناسه: ۱7۵77۵
اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- ابتدای خیابان غفاری- جنب فروشگاه اتکا- اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی( در نظر دارد: اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری 

مناقصات )مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی( به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات عمرانی واگذار 
نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه 5 در رشته ساختمان( با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/02/25 تا 1397/02/27 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه  اداره کل 
گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد. محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

ضمنا پاکت »الف« و اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه به آدرس: بیرجند- ابتدای خیابان غفاری- جنب فروشگاه اتکا - دبیرخانه اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی در موعد مقرر تحویل گردد. 
محل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد.

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

اطالعيــه  مهـــم
هیئت پینگ پنگ برای اولین بار با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرستان بیرجند،

 اداره کل ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش، بهزیستی و مدیران مهد کودک های استان خراسان جنوبی 
)آقایان و بانوان(:

ثبت نام کالس های استعدادیابی 8-5 سال و 9-8 سال
               و استعدادیابی و اوقات فراغت 9 سال به باال 

محل ثبت نام: بیرجند ، خیابان معلم، چهارراه خیام، سالن شهید سرحدی،
 هیئت پینگ پنگ استان خراسان جنوبی

شروع ثبت نام در شهرستان بیرجند: 97/3/1   
 شروع کالس ها: 97/4/1 )به جز روزهای تعطیل، روزهای زوج ساعت 17/30 الی 20 و روزهای فرد 18 الی 20(

ضمنا کارگاه استعدادیابی و ثبت نام کالس های استعدادیابی در شهرستان ها
 فقط توسط هیئت همان شهرستان با هماهنگی هیئت استان انجام خواهد شد.

شماره تلفن: 09151611057 -09151635073 - 09105473870 
اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام نمایند.
   ttschool.ir   روابط عمومی هيئت شهرستان بيرجند
روابط عمومی هيئت پينگ پنگ استان خراسان جنوبی


