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اراضی پادگان 04 ، 
منتظر یک اقدام اساسی

حدودا 6 سال پیش بنا به قانون ، پادگان 
04 به خارج از شهر منتقل شد و پادگان 
واقع در مرکز شهر خالی شد.پادگانی که 
زمانی منشا برکات مختلفی نیز بود، تبدیل 
به یک مکان متروکه در مرکز شهر شد 
که روز به روز درختان آن خشکیده یا 
قطع می شدند.با پیگیری های رسانه 
ها و مطالبه گری مردم، بعد از مدت ها 
تالش مقرر شد این زمین تعیین تکلیف و 
برای آن فکری اساسی برداشته شود.چند 
روز پیش مدیرکل راه و شهرسازی  از 
تخریب دیوار پادگان 04  در آینده نزدیک 
خبر داد موضوعی که... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4130

7وام ۵۰ میلیون تومانی با کارمزد ۲ درصد برای دانش آموختگان7تأمین کاالهای اساسی مردم در استان 7کاهش ترانزیت کاال از گمرک ماهیرود

کشاورزان به جنگ خشکسالی می روند
    صفحه 7

عکس: اینترنت

بازدید  سرزده استاندار از  نانوایی های بیرجند/7

درجلسه مشترک مسئوالن منابع آب  3شهرستان حوزه انتخابیه دکتر امیرحسنخانی اعالم شد:

 معلمان استان حائز رتبه برتر الگوهای تدریس / 7
نیاز بیمارستان ایران مهر به 17 میلیارد تومان/7

نت
نتر

 : ای
س

عک
ری

 اکب
س :

عک

همایش مشاوره و برنامه ریزی ویژه داوطلبان کنکور 97
آشنایی با رشته ها و دانشگاه های کشور

با حضور اساتید برجسته دانشگاه  و آموزش و پرورش
پنجشنبه 97/۵/11 ساعت 1۰ صبح دختران

پنجشنبه 97/۵/11 ساعت 6 بعدازظهر  پسران
آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( 

وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(
آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسد زاده 3 

تلفن: 32232943 - 09157571866

جنـاب آقـای اشـرفی
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی
خدمت جناب عالی تبریک عرض نموده، 

از خداوند حکیم توفیق تان را در این مسئولیت خواستاریم.
اتاق اصناف مرکز استان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت
 همسر، پدر و برادر عزیزمان بزرگ خاندان 

سید علی رحیمی
 )دبیر بازنشسته(

 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده 

امروز پنجشنبه 97/۵/11 ساعت 1۵
 الی 16 از محل غسالخانه برگزار می گردد

ضمنا مراسم سوم آن مرحوم روز شنبه 97/۵/13 از ساعت 17 الی 18 
 در محل هیئت محترم حسینی برگزار می گردد. 

خانواده های: رحیمی، فریدی، آرین، مالکی، مصطفوی، شیوا، بازدیدی، 
اعتماد، چکشی و سایر بستگان

لحظه های با پدر بودن مرا، یادش بخیر
آن نشاط و شادی و مهر و وفا، یادش بخیر
خوش بهاری داشتم اما خزان شد گلشنم
یاد آن گلواژه عشق و صفا، یادش بخیر

سومین سالگرد درگذشت همسر  و پدر عزیزمان
 مرحوم حاج ذبیح ا... عشقی موحد
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

خانـواده

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره

 حاجیه زینت بگم برهانی
 )همسر مرحوم حاج علی اکبر منذری( 

جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 97/۵/11 از ساعت 16/3۰ 
الی 17/3۰ در محل حسینیه جدید التاسیس آیت ا... آیتی 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند مزید امتنان است. 

خانواده های: منذری و برهانی

وجودمان سرشار از یاد و مهر توست
 و نام نیکت در عمق زندگی جاریست

 هشتمین سالگرد درگذشت همسر فداکار و مادر عزیزمان زنده یاد

 سکینـه طیبی نـژاد
 را با ذکر صلوات گرامی می داریم.

خانـواده

پخش دارویی اکسیر جهت تکمیل کادر فروش
 به یک نفر فروشنده )ترجیحاً مرد( آشنا به دارو 

و حداکثر سن 30 سال نیازمند است.

تلفن: 09035286091 شماره شرکت: 32255052

نور چشم مان خانم فریده وردی
موفقیت چشمگیرت در 

کسب رتبه سوم کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس 
درس ریاضی متوسطه دوم سال تحصیلی 96-97

 که مرهون زحمات بی وقفه و مداومت است مایه مباهات و افتخار 
ماست، شادکامی و توفیق روز افزونت را در تمامی عرصه های زندگی 

از خداوند خواهانیم.
پدر، مادر ، خواهر و برادرانت

حجت االسالم و المسلمین

 پرویـز بخشـی پور 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
که مبین درایت، شایستگی و توانمندی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده ، از درگاه ایزد منان 
توفیقات روز افزون تان را مسئلت داریم.

هیئت امنای بقاع متبرکه شهرستان سربیشه

مرکز کاهش آسیب طلوع بهبودی اسدیه وابسته به موسسه پرتو امید 
گزیک )تحت نظارت اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی( در نظر دارد: 

نسبت به راه اندازی واحد متادون درمانی)mmt( اقدام نماید
 و نیازمند پزشک واجد شرایط به عنوان مسئول فنی می باشد. 

پزشکانی که آماده همکاری در این زمینه می باشند به آدرس اسدیه  
خیابان امام حسین)ع(، بعد از امام حسین 17 مراجعه

 و یا با شماره 32123341 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره بهزیستی درمیان

فراخـــوان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 همسری مهربان، مادری فداکار و خواهری دلسوز 

همسر حاج محمد قهرمانی )بازار( 
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/۵/11 از ساعت 3/1۵ الی 4/1۵ بعدازظهر 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های قهرمانی نژاد و سایر بستگان

مرحومه حاجیه مریم نایبی 

در راستای حمایت از  تولیدکنندگان داخلی و عرضه 
کنندگان کاال و خدمات به سازمان ها و ادارات دولتی، 
 دوره آموزش توجیهی سامانه ستاد )با حضور کارشناس و مدرس اعزامی از تهران( برگزار می گردد.

زمان: یکشنبه 1397/5/14 ساعت 9 الی 12
مکان: سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت

با عنایت به اینکه کسانی که عضو این سامانه نباشند، نمی توانند کاال و خدمات خود را به سازمان های دولتی 
عرضه نمایند، لذا دعوت می شود برای آگاهی بیشتر از این سامانه در این جلسه حضور به هم رسانند .

مرکز آموزش اتاق اصناف

   قابل توجـه اصنـاف محترم
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بازدید از تاسیسات هسته ای برای بررسی اجرای فرمان رهبر انقالب

مجتبی ذوالنور، ئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به فرمان ۱۴ خرداد امسال رهبر معظم انقالب مبنی بر فراهم کردن مقدمات غنی سازی ۱۹۰ هزار سو 
و جلوگیری از »حبس هسته ای« گفت: تاکنون به صورت اجمالی روند تحقق این فرمان را بررسی کرده ایم و در آینده نزدیک هم، از اقدامات سازمان انرژی 
اتمی در زمینه محقق کردن این فرمایش مقام معظم رهبری و کارخانه هایی که در این زمینه فعال شده اند، بازدید خواهیم کرد.

اراضی پادگان 04 ، منتظر 
یک اقدام اساسی   
* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... پادگانی که زمانی منشا 

مکان  یک  به  تبدیل  بود،  نیز  مختلفی  برکات 
متروکه در مرکز شهر شد که روز به روز درختان 
های  پیگیری  شدند.با  می  قطع  یا  خشکیده  آن 
ها  مدت  از  بعد  مردم،  گری  مطالبه  و  ها  رسانه 
تالش مقرر شد این زمین تعیین تکلیف و برای آن 
فکری اساسی برداشته شود.چند روز پیش مدیرکل 
راه و شهرسازی  از تخریب دیوار پادگان ۰۴  در 
آینده نزدیک خبر داد.موضوعی که که بعد از مدت 
ها تالش و پیگیری مردم و رسانه ها به سرانجام 
شد  مقرر  که  زمانی  از  سال  حاالحدود 6   . رسید 
پادگان به خارج از شهر انتقال پیدا کند می گذرد.

طبق گفته مدیرکل راه  و شهرسازی ، قرار است 
کاربری  مردم  نیاز  براساس   ،  ۰۴ پادگان  زمین 
توسط مسئوالن  به جد  این موضوع  پیدا کند.اگر 
پیگیری و برای آن به طور کارشناسی شده طرح 
ویژه ای پیاده شود،  می تواند به پویایی و نشاط 
شهر  بسیارکمک کند.طبق سخنان عنوان شده، به 
نظر می رسد بهتر است هدف طرح های پیشنهادی  
فقط درآمدزایی نباشد و نیاز های واقعی شهر را دنبال 
و پیگیری کند.شهر بیرجند بیش از هر چیز نیاز به 
تنفس دارد.نیاز به مکانی که با کاربری تفریحی یا 
تاریخی یا ... ، دردی از مردم شهر دوا و یکی از 
نیازهای اساسی مردم را رفع کند.مطمئنا این زمین 
ها و کاربرد های مختلفی که می توان از ان انتظار 
داشت، می توانند روح تازه ای به  کالبدشهر بدمد.در 
این بین استفاده از نظر صاحب نظران و کارشناسان 
های  ترین طرح  مناسب  و  بهترین  انتخاب  برای 
ممکن بسیار مهم و کلیدی است.تاکنون نیز افراد 
وصاحبنظران زیادی پیشنهادات خود را برای اراضی 
پادگان مطرح نموده اند و برخی از این پیشنهادات 
است. منتشرشده  روزنامه  در  نیز حتی  ها  و طرح 

مرکز  در  که  ها  زمین  این  خاص  موقعیت 
وجود  آن  در  درختانی  هنوز  و  شده  واقع  شهر 
توانند  می  دارد  که  آبی  چاه  کنار  در  دارند، 
کند. پیدا  نیز  مختلفی  های  کاربری  و  استفاده 

شهر  شهرسازی،شورای  راه  مسئوالن  امیدواریم 
و شهرداری، با دقت نظر بیشتری با این موضوع 
تصمیم  درباره  آیندگان  مطمئنا  بدانند  و  برخورد 
آنان قضاوت خواهند کرد.زیرا شاید بتوان گفت در 
مسئوالن  اختیار  در  فضایی  چنین  ای  زمانه  هیچ 
به  کنند  ایجاد  مردمی  استفاده  برای  بتوانند  که 
ایم  داشته  هرچه  نیز  آمد.تاکنون  نخواهد  وجود 
از میراث به جا مانده از گذشتگان بوده و از خود 
این  ایم.که  نگذاشته  جا  به  آیندگان  برای  آثاری 
فرصتی  نیز  نظر  این  از  باید  شده  ایجاد  فرصت 
طالیی و مغتنم شمرده شود.در پایان امیدواریم این 
زمین ها به بهترین نحو ممکن استفاده شود .زیرا 
مسلما اگر باز هم این زمین متروک اسیر اما و اگرها 
شود،ممکن است مدتی دیگر از پادگانی که زمانی 
منشا اتفاقات مثبت زیادی بود، زمینی بماند که منشا 
گرد و خاک های روزمره برای اهالی منطقه شود.

نقش بالمنازع عرضه و تقاضای 
بورس کاال در تعیین قیمت  فوالد

شائبه ها  برخی  به  پاسخ  در  فوالد  اتحادیه  رئیس 
درباره نحوه قیمت گذاری محصوالت فلزی در تاالر 
گفت:  کاال،  بورس  معدنی  و  صنعتی  محصوالت 
تقاضا  و  اساس عرضه  بر  بورس کاال  قیمت ها در 
تعیین می شود.  محمد آزاد گفت: بورس کاال یک 
بستر شفاف برای انجام معامالت است و این بورس 
جمله  از  محصوالت  قیمت  تعیین  در  نقشی  خود 
فوالد ندارد؛ از طرفی فعاالن بازار به خوبی می دانند 
که اگر بورس کاال امروز در حوزه بازار فوالد فعال 
نبود، فقر شفافیت عامل اصلی فساد و سوء استفاده در 
این بازار می شد و از این رو مکانیسم بورس کاال که 
به شفاف سازی معامالت و چگونگی کشف قیمت ها 

منجر می شود به سود اقتصاد و مردم است.

واحدهای مسکن مهر 
سنددار می شود

روند واگذاری قراردادهای عرصه به ساکنان مسکن 
مهر که زمینه اعطای سند مالکیت محسوب می شود 
آغاز شد. به دنبال آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر 
در دولت یازدهم و اعطای قراردادهای پنج برگی، روند 
واگذاری قراردادهای عرصه نیز که زمینه اعطای سند 
مالکیت محسوب می شود در مسکن مهر آغاز شد که 
اولین بار در هشتگرد صورت گرفت. طی مراسمی با 
حضور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 
و تعدادی از متقاضیان مسکن مهر، قرارداد واگذاری 
از ساکنین مسکن مهر تحویل  به تعدادی  عرصه 
شد که با این اقدام ضمن شروع مالکیت ساکنین 
توانند  می  متقاضیان  خود،  مسکونی  واحدهای  بر 
جهت تبدیل تفاهم نامه به سند مالکیت اقدام کنند.

اصلی ترین عامل گرانی لبنیات 
از زبان دامداران

دامداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل  عزیزاللهی، 
نوشت:  شیر  قیمت  افزایش  به  واکنش  در  ایران  
از  پس  خام  شیر  خرید  بهای  درصدی  افزایش ۹ 
شرایطی  در  سال ۱3۹3  از  یعنی  سال   ۴ گذشت 
که بنا به ادعای اهالی صنعت لبنیات هزینه تأمین 
محصوالت  تولید  هزینه های  درصد   65 شیرخام 
لبنی را شامل می گردد در مقابل افزایش ۱7 الی 32 
درصد محصوالت لبنی آن هم پس از افزایش مکرر 
قیمت های محصوالت لبنی طی سال های مذکور به 
قدری عرصه را برای صاحبان صنعت لبنیات کشور 
تنگ نموده که وزارت جهاد کشاورزی را مقصر گرانی 
محصوالت لبنی قلمداد کنند. واقعیت آن است که 
افزایش بهای شیرخام نتیجه بی توجهی کارگزاران 
لبنیات کشور به هشدارهای مکرر ما بوده  صنعت 
که با خرید ارزان شیرخام و پرداخت طوالنی مدت 
بهای آن عرصه را چنان بر کارگزاران صنعت تولید 
شیرخام تنگ نموده اند که تعداد کثیری از واحدهای 
دامداری با ورشکستگی از صحنه تولید خارج شدند.

صادرات روغن ممنوع شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به تخصیص 
ارز رسمی برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و 
تنظیم بازار روغن خوراکی، صادرات هرگونه روغن را 
از کلیه گمرکات ممنوع کرد. شریعتمداری وزیر صنعت 
با صدور بخشنامه ای خطاب به فرود عسگری رئیس 
کل گمرک گفت: با توجه به تخصیص ارز رسمی برای 
روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن 
خوراکی تولید داخل و شمول این کاال در اولویت اول 
کاالیی، موضوع مصوبه ۴۸۰2۱ ستاد هدفمندسازی 
هرگونه  صادرات   ۹7 مرداد   ۹ تاریخ  از  ها  یارانه 
است. ممنوع  کلیه گمرکات  از  روغن ساخته شده 

 قیمت وام مسکن ثابت ماند

 طی روزهای گذشته قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
با نوسانات چندانی مواجه نبوده و قیمت هر ورق از این 
اوراق حدود 67 هزار تومان است. در حال حاضر قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن برای اکثر نمادها 
حدود 67 هزار تومان است. به عنوان نمونه امتیاز 
تسهیالت مسکن تیر و اردیبهشت ماه ۱3۹7 به 66 
هزار و ۸۰۰ تومان می رسد. زوج های غیر تهرانی که 
در شهرهایی با جمعیت بیشتر از 2۰۰ هزار نفر جمعیت 
زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان 
وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱6۰ ورق 
بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۰ میلیون 
و 72۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با 
احتساب 2 میلیون و 6۸۰ هزار تومان برای خرید اوراق 
وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون 
تومانی باید ۱3 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

سرمقاله

آمدن ترامپ یک توفیق الهی است

ابوالفضل ظهره وند، کارشناس سیاسی گفت: واقعیت 
نیست  بردار  تحریم  کشوری  ایران،  که  است  این 
کنیم  سعی  باید  داشت.  نخواهد  اثری  تحریم ها  و 
تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم. درست است که در 
حال حاضر در شرایط اقتصادی بدی به سر می بریم، 
اما به نظرم آمدن ترامپ یک توفیق الهی است چراکه چهره واقعی دولتمردان 
آمریکایی را به همه جهان نشان داد و از سوی دیگر نیز موجب شد تا دولت متوجه 
شود که سیاست هایش ناکارآمد است و باید برای تغییرات اقتصادی به تکاپو افتاد.

آقای مطهری فراوان صحبت می کند اما مبنایی ندارد

علیرضا زاکانی نماینده اسبق مجلس درباره اظهارات 
مطهری  آقای  الحمدا...  گفت:   مطهری  علی  اخیر 
و  بنیان  به  استناد  اما  می کند  صحبت  فراوان 
مبنایی نمی کند. وی درباره درخواست ترامپ برای 
فشار  متحمل  موقع  هر  آمریکا  گفت:  نیز  مذاکره 
و دریافت پاسخ محکمی می شود، عقب نشینی می کند و به نظر می رسد 
برای  آسیب زننده ای  و  محکم  پاسخ  کردند  انتخاب  که  مسیری  فهمیدند 
آنها ایجاد می کند، بنابراین عقب نشینی کردند اما باز قابل اعتماد نیستند.

طرح سوال از رئیس جمهور غیرقانونی است

رئیس جمهور  پارلمانی  معاون  امیری  حسینعلی 
درباره طرح سوال از رئیس جمهور گفت: طرح سوال 
از رئیس جمهور غیرقانونی است، زیرا امضاها از حد 
نصاب افتاده بود. تعدادی سراغ کسانی که انصراف 
جلب  امضا  برای  را  نظرشان  و  رفتند  بودند،  داده 
کردند.انصراف برای انصراف هم کاری غیرحقوقی و غیرقانونی است. سوال 
از رئیس  جمهور ابتدا در سال گذشته مطرح شد و نمایندگان رئیس جمهور 

به کمیسیون مربوطه رفتند و پاسخ دادند.

»بدون پیش شرط« یعنی »بدون اعمال تحریم«

مشاور رئیس جمهور شرط مذاکره با آمریکا را توقف 
جنگ اقتصادی برشمرد که ترامپ علیه ایران آغاز 
آمده  آشنا  حسام  الدین  یادداشت  در  است.  کرده 
است: به نظر می رسد ظریف، وزیر خارجه می گوید: 
عبور شما از برجام با ادعای مذاکرات بدون شرط 
را علیه  اقتصادی  بازگشت تحریم ها جنگی  با اعالم  منافات دارد. شما 
را متوقف کنید،آنگاه درخواست مذاکره کنید.  این جنگ   ما آغاز کردید، 

»بدون پیش شرط« یعنی »بدون اعمال تحریم«.

بی اعتنایی دولتمردان به معیشت قابل قبول نیست

از  انتقاد  با  نگهبان  شورای  دبیر  جنتی   آیت ا... 
نابسامانی های اقتصادی به ویژه نوسانات ارز گفت: 
به  به مسائل معیشتی مردم  دولتمردان  بی اعتنایی 
هیچ عنوان قابل قبول نیست. رئیس جمهور و دولت 
بی درنگ در این زمینه اقدامات الزم را صورت دهند.
مشکالت و نوسانات ارز هر روز مایحتاج مردم را گرانتر می کند و دولت تدبیر 
و امید باید همه تدابیر الزم جهت ساماندهی اوضاع اقتصادی را فراهم آورد، 
حتی اگر در این زمینه الزم باشد باید تیم اقتصادی دولت نیز تغییر کند.

مذاکره با ایران بزرگ ترین رویای ترامپ است

خارجه  وزارت  اسبق  سخنگوی  آصفی،  حمیدرضا 
گفت: مذاکره با ایران می تواند بزرگ ترین دستاورد 
ترامپ باشد. بارها در جاهای مختلف هم گفته ام که 
ترامپ تشنه مذاکره با ایران است. این چیزی است که 
فکر می کنم برای ترامپ یک رویا شده است. اطرافیان 
ترامپ طور دیگری هستند. قبل از این شاهد بودیم که در آمریکا چندصدایی 
وجود دارد؛ یعنی کاخ سفید یک حرف می زند، دموکرات ها یک چیز می گویند، 
جمهوری خواهان چیز دیگر و از آمریکا صداهای مختلفی به گوش می رسد. 

مسائل  کارشناس  علیزاده،  علی 
سیاسی گفت: فضای موجود داخل 
ایران به  شدت هیجان زده و سردرگم 
و پر از احساسات است. یعنی دقیقا 

ترامپ می خواهد.  همان چیزی که 
برخی به  خاطر وضعیت بی ثبات بازار 
از  عده ای  و  هستند  اضطراب  دچار 
بلوف ها و تهدیدهای طرف آمریکایی 
درباره جنگ ترسیده اند. گروهی هم 

از خلف وعده و زورگویی آمریکا به 
خشم آمده اند و به  دنبال مقابله جویی 
نیز  لیبرال ها  از  عده ای  هستند. 
عطش مذاکره دارند و طیفی دیگر 

پی  در  لیبرال  رادیکال  نیروهای  از 
آنند تا افکار عمومی را طوری هدایت 
کنند که تبدیل به فشار از پایین برای 
حاکمیت  از  عقب راندن بخش هایی 
شود و از این فشار برای امتیازگیری در 

دعواهای داخلی استفاده  کنند.در چنین 
به یک باره حرکت  مسلما  شرایطی 
غیرقابل پیش بینی ترامپ نابسامانی 
این وضعیت را تشدید می کند. وی 
بمباران  که  کنید  توجه  حاال  گفت: 
وضع  در  غرب  رسانه های  سنگین 
کنونی بخشی از افکار عمومی ایران را 
به این تفسیر برساند که اگر حاکمیت 
ایران به صورت کلی به دعوت ترامپ، 
پاسخ آری ندهد و مذاکره نکند، از این 
لحظه حاکمیت ایران مقصر بحران 
تشدید  و  بازار  بی ثباتی  اقتصادی، 
چنین  بود.  خواهد  موجود  وضعیت 
تفسیر و ذهنیتی می تواند وحدت نسبی 
داخل حاکمیت ایران را به هم بزند و 
گروه های  میان  شکاف  همین طور 
اجتماعی و شکاف میان حاکمیت و 
ملت را هم بیشتر و کار تصمیم گیری 
کند. دشوارتر  را  ایران  برای 

فیاض زاهد، تحلیلگر مسائل سیاسی 
گفت: یکی از فرصت های مناسبی 
 که در اختیار دولت ایران قرار گرفته 
سیاسی-  اصول  بر حفظ  تکیه  -با 
تعبیری است که ترامپ برای مذاکره 
با ایران »بدون پیش شرط« به کار 
این  گفت:  زاهد  فیاض  است.  برده 
حرف ترامپ با آنچه که در توییت ها و 
رفتارهای قبلی او وجود داشت، تفاوت 
معناداری دارد و نیازمند بازنگری ایران 
اظهارکرد:  است. وی  رابطه  این  در 
ایران از طریق کانال های مشخصی 
گفت وگو  آمریکا  با  دارد  وجود  که 
می کند. اگر ترامپ نشان دهد که در 
جهت رسیدن به نقطه ای مشخص 
برای گفت وگو صداقت دارد، می تواند 
زاهد  بگیرد.  صورت  گفت وگویی 
پیش شرط  عنوان  به  را  اقداماتی 
کرد  مطرح  آمریکا  با  ایران  مذاکره 

و گفت: این اقدامات می تواند شامل 
اعالم آمریکا در جهت حفظ اصول 
و  ورود  بازنگری  ایران،  سیاسی 
و مهم ترین  برجام  از  آمریکا  خروج 

دولت  اعالم  می تواند  هم  دستاورد 
به  برای  ترامپ  شخص  و  آمریکا 
تحریم های  اعمال  انداختن  تعویق 
از آبان  ماه آغاز  یک جانبه باشد که 
را  زمینه  می توانند  این ها  می شود؛ 

-با توجه به شرایطی که دو طرف 
و  ایران  گفت وگوی  برای  دارند- 
کرد:  مطرح  وی  کنند.  باز  آمریکا 
دارد  وجود  مثبتی  نشانه های  شاید 

که در سفر ماه سپتامبر روحانی به 
نیویورک، منجر به مکالمه ای کوتاه، 
مالقات و یا یک گفت وگوی تلفنی با 
ترامپ شود و این بتواند سیر صعودی 
تنش میان دو کشور را متوقف کند. 

فضاي موجود داخل ایران به شدت هیجان زده و سردرگم است 
دقیقا همان چیزي که ترامپ مي خواهد

نشانه هاي مثبتي وجود دارد که در سفر روحاني به نیویورک 
منجر به مکالمه اي کوتاه با ترامپ شود 

حباب قیمت الستیک ترکید

رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی حمل و نقل بار از کاهش ۸۰۰ هزار 
تومانی قیمت الستیک از جفتی 3 میلیون به 2.2 میلیون تومان در بازار آزاد از 
زمان اجرای طرح فروش به نرخ دولتی، خبر داد. خانبلوکی درباره اعتراضات 
کامیونداران حامل مواد سوختی گفت: طی دو سه روز اخیر کامیون های سوختی 
در انبار نفت شهرهای شمالی کشور حاضر شده اند تا بنزین را به مخازن منتقل 
 کنند. وی با بیان اینکه بر خالف تبلیغاتی که برخی رسانه های معاند انجام 
می دهند، اعتراضات کامیونداران به طور کامل به اتمام رسیده، افزود: در حال حاضر 
برای تأمین بنزین شهرهای شمالی هیچ مشکلی نداریم. وی گفت: با همکاری 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صنعت در پایانه های بار، حواله 
الستیک توزیع می شود و مشکل تهیه الستیک تا حدود زیادی برطرف شده 
است. در پایانه های بار حواله فروش الستیک به نرخ دولتی به هر کامیونداری 
معادل حداکثر 2 جفت الستیک داده می شود و رانندگان می توانند با استفاده از 
این حواله ها، به نمایندگی های فروش کارخانه های تولیدکننده مراجعه کنند.

نامه آنی و مهم وزارت صنعت درباره واردات کاال

معاون وزیر صنعت با ارسال نامه ای آنی و مهم درباره شرایط واردات کاالهای 
اولویت ۱ و 2 اطالع رسانی کرد. خسروتاج در نامه ای به کلیه استان ها نوشت: 
در راستای تصمیم های ستاد بررسی مسائل اقتصادی کشور، مراتب ذیل جهت 
ثبت  امکان  “وزارت صنعت،  اعالم می گردد:  فوری  اطالع رسانی  و  آگاهی 
سفارش از محل بند ۹ ماده 3۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 
و ترخیص کلیه کاالهای گروه ۱ و 2 که تا پایان تیر ۱3۹7 براساس تاییدیه 
گمرک ایران به اماکن گمرکی وارد شده اند را با دریافت شماره قبض انبار از 
بازرگان فراهم نماید. در تبصره های سه گانه این ماده نیز آمده است: تبصره 
۱: وارد کنندگان مشمول این بند مکلفند حداکثر تا پایان شهریور ۱3۹7 نسبت 
به ترخیص کاالهای مذکور اقدام نمایند. تبصره 2: مسئولیت کنترل تاریخ ورود 
کاال قبل از تارخ فوق و انطباق شماره قبض انبار مذکور با گمرک ایران می باشد. 
تبصره 3: با توجه به اینکه کاالهای مذکور در گذشته تامین ارز شده اند، وارد 
کنندگان مذکور ادعایی جهت تامین ارز موارد فوق پس از ترخیص را ندارند.

پرواز چراغ خاموش نرخ بلیت هواپیما

با وجود آن که سیاست جدیدی در رابطه با افزایش نرخ بلیت پروازهای بین المللی 
ارائه نشده، اما با باال رفتن نرخ ارز عمال قیمت بلیت این پروازها به شکل قابل 
توجهی افزایش یافته است. از ابتدای سال جاری رصد بازار بلیت هواپیما نشان 
می داد سفر به بسیاری از کشورهای منطقه که با حضور فعال ایرالین های 
ایرانی و ایرالین های کشورهای مقصد انجام می شد، قابلیت آن را داشت که 
با نرخی کمتر از یک میلیون تومان در پروازهای یک طرفه انجام شود. با توجه 
به آزادسازی صورت گرفته در نرخ پروازها و شرایط رقابتی که میان ایرالین های 
مختلف وجود داشت، بعضا در روزهایی که تقاضای سفر کاهش پیدا می کرد، 
حتی برخی از شرکت ها قیمت بلیت پروازهای منطقه ای شان را تا کمتر از 5۰۰ 
هزار تومان نیز کاهش می دادند. در چنین شرایطی حتی هزینه سفر به کشورهای 
پرمسافر منطقه در قالب تور نیز نرخ هایی بین یک میلیون تا یک میلیون و 
5۰۰ هزار تومان داشت. با توجه به باال رفتن نرخ ارزهای خارجی و بر هم 
خوردن نظم بازار، قیمت بلیت هواپیما نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند
 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک 15613 فرعی از 1554- 

اصلی )پالک 1402 اصلی با پالک های دیگر تجمیع و تحت پالک 1554 اصلی ثبت گردیده است( بخش2 بیرجند واقع در اراضی 
شمال شهر مورد تقاضای آقای محمد جهانی در روز شنبه مورخ 1397/6/3 ساعت 10 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1397/05/11
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه 
 )نوبت دوم(    تاریخ انتشار: 97/5/11 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه )نوبت دوم( راس ساعت 9 
صبح روز دوشنبه مورخ  97/5/29 در محل سالن وقف اسدیه واقع در شهر اسدیه ، خیابان آزادگان 
10 برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالت هر عضو سه رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- استماع گزارش هیئت بازرسی 3- طرح و 
تصویب صورت های مالی سال 1396 شرکت تعاونی 4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
1397 5- تعیین میزان پاداش هیئت مدیره 7- تعیین حق الزحمه هیئت بازرسی 8- تصمیم گیری 
در خصوص سود شرکت 9- انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی 10- انتخاب هیئت 

بازرسی برای مدت یک سال مالی.
هیئت مدیره 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1397603001001458-1397/04/23 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی زارع 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 219 صادره از قهستان و شماره ملی 5239286388 نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه به 
مساحت 180مترمربع قسمتی از باقیمانده 247- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت امیرحسام و امیررضا شهرت هر دو خزیمه 
محزر گردیده است. لذا به منظور اطالع  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/26   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/11   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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سه رتبه نزدیک به هم برای سه قلوهای عشق آبادی
سه قلوهای عشق آبادی در کنکور سراسری موفق به کسب رتبه های ممتاز و نزدیک به هم شدند.خبرگزار 
صدا و سیما در عشق آباد گفت: علی ، مرتضی و امیر حسن پور سه قلوهای عشق آبادی هستند که موفق شدند 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما که با در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری امسال به ترتیب رتبه های 779، 952 و 1044 را کسب کنند.

برگزار می شود متاسفانه   استانی  حضور مسئوالن 
دچار خود سانسوری و تعارف با مسئوالن که  با سوال 
های کلیشه ای مجری ها و جواب های سرباالی 
مسئوالن همراه است و هیچ بار روشنگرانه ای برای 
مردم ندارد این در صورتی است که یکی از وظایف 
رسانه جمعی روشن سازی مسائل و مشکالت مردم 
است به نحوی که نتیجه ای در پی داشته باشد نه فقط 
بیان بدیهیات و تعداد جلساتی که مسئوالن  برگزار 

می کنند و هیچ نتیجه ای ندارد. 
یک شهروند

گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. اجرای انواع و 
اقسام طرح های وزارتی با حقوق های ناچیزی که 
قسمت زیاد آن به بهانه های مختلف کسورات می 
خورد. جان نیروی طرح تحول را به لبشان رسانده 
بودند. حاال شاهد خود شیرینی خراسان جنوبی برای 
بخش  در  هستیم.زیانها  حقوق  کسری  پرداخت  
درمان که بستر آماده تری دارد در تحقیق ها نمایان 
آیا نمی شد  اخیر  این گرانی های  با  شده.آن هم 
کمبود بودجه را از محل کارانه های میلیونی بعضی 

ها جبران کرد که نیازی به این ترفندها نباشد
915...673

پیامبر   بلوار   برگردان  دور  است  مدتی  باسالم 
اعظم)ص(  سایت اداری نرسیده به فلکه را بدون 
کار کارشناسی  تغییر داده اند از دور برگردان که 
اگر  ندارد  دید  اصال  بلوار شوی  وارد  خواهی  می 
صدرصد  کند  تصادف  آنجا  کسی  ناکرده  خدای 
مقصر اصلی کسی خواهد بود که همچنین طرحی 
را اجرا کرده است  از شما مسئول محترم روزنانه 
می خواهم که حتما این پیام هر چه زودتر چاپ 
رفع  برای  چاره  فکر  به  امر  مسئوالن  تا  نموده 

مشکل بوجود آمده شوند
915...038

چرا فاضالب مهر شهر خیابان ولی عصر)عج( و امام 
حسین)ع( که از ابتدا در مهر شهر مسکن ساخته شده 
فاضالب رو انجام نمی دهند و رفتن از مسکن مهر شروع 

کردند پس کی فاضالب اینجا رو انجام می دهید؟
915...138

دوستان عزیزمون در امور مالیاتی انگار از طیف همین 
مردم و جامعه نیستند انگار اصال نمی دانند در بازار 
چه اوضاع بهم ریخته ای هستش. همش دستور می 
دهند و پیامک. برادر من اوضاع مالیمون خرابه، نداریم 

به چه زبونی باید به شما بگیم.
915...212

سالم.پاداش آخر خدمت باز نشستگان سال 96 دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با گذشت  بیش از یکسال هنوز 

پرداخت  نشده خواهشمندیم پیگیری فرمایید.
915...993

دوستان، برادران و مسئوالن بزرگوار، شما بعد از ده 
سال جاده بیرجند-قاین را دوبانده کنید آزاد راه پیش 
کش! ازقدیم گفتن سنگ بزرگ عالمت نزدن است!
990...213

سالم تنها راه مبارزه با گران شدن قیمتها نخریدن یا کم 
خریدن است همشهری فقط یک ماه نخرید مگر نه 
هرچه تقاضا باالتر برود قیمتها باالتر می رود خود دانید
938...415

مسئوالن فکری به حال فاز2 ارتش بکنید تا کی وعده!!! 
قسط های خونه شروع شده ازطرفی اجاره خونه باید 
بدیم .تا چند وقت پیش حداقل 2ماشین سنگین کارمی 

کردند ولی حاال همونا هم تعطیل شد
938...474

اداره راه، روشنایی جاده حد فاصل انبار نفت جدید 
بیرجند تا گردنه ثمن شاهی بسیار ضعیف است. در 

نقاط کم نور نسبت به نصب چراغ اقدام فرمایید
915...254

نوبتی هم باشه نوبت کرایه های آژانس هست که 
افزایش داشته باشه خدا وکیلی تو یکسال گذشته 
لوازم یدکی ماشین شده دو برابر ولی کرایه های 
آژانس چند ساله ثابت مونده آخه با این همه گرونی 
اتحادیه  محترم  ریاست  آوره  خنده   3000 کرایه 
خواهشمندیم شما یک قدمی بردارید تا بیشتر از ین 

شرمنده خانواده مون نباشیم.
911...941

مسئولین سیمان باقران چرا حقوق 16 ماه کارکنان را 
نمی دهید ؟ مگر این ها مثل شما انسان نیستند و یا 
هوا می خورند ... خواهشمند است به  اینها نگاه کنید
935...032

واقعا باید از معاون محترم عمرانی استاندار تشکر کرد. 
خیلی صادقانه و البته مسئوالنه فرموده اند: »برای 
اتمام ساخت جاده بیرجند - قائن نمی توانم تاریخ 
بدهم« خدا رو شکر که باالخره یک مسئول پیدا شد و 
این قصه پرغصه رو تعیین تکلیف کرد.تبریک به مردم 

شریف خراسان جنوبی
938...370

سالم آوا جان. مسئوالن قصد ندارن برای ترافیک و 
شلوغی خیابان منتظری و کم عرض بودنش فکری 
بردارند واقعا جوابگوی این حجم ترافیک نیست و  
هر روزه خسارت های مالی زیادی در این خیابان 
به بار می نشیند.  چاره ای بیندیشند یا پارک ممنوع 
کنند یا هم که یک طرفه. ورودی کوچه ها همه باز 
و دو طرف خیابان هم که تا  جا هست ماشین پارک 

شده آشفتگی در این خیابان بی داد می کند.
یک شهروند

انتشار  بخاطر  اتوبوسرانی  سازمان  از  تشکر  سالم. 
جوابیه ها. اما یک موضوع که بی پاسخ مانده بود 
اخالق و برخورد بد رانندگان بود که خود به عینه 
شاهد تغییر در رفتار یکی از رانندگان بودم حاال یا تذکر 
داده شده و یا هم بنده خدا حالش خوب بود در آن روز 
به هر حال ممنون که توجه می کنید به مشکالت 

مردم و امیدواریم این روال همیشگی باشد 
یک شهروند

راه آهن خراسان جنوبی که از 17 سال قبل به عنوان یک مطالبه 
بر حق مردم استان در کشور مطرح شده بود اکنون با اعالم 
آمادگی سه سرمایه گذار تا کلنگ زنی فقط یک گام فاصله دارد. 
به گزارش ایرنا، از ابتدای شکل  گیری خراسان جنوبی یکی از 
نخستین موضوع  های زیربنایی که مدنظر مسئوالن قرار گرفته 

بهره  مندی این استان از حمل و نقل ریلی بوده است.
نبود خط راه آهن در خراسان جنوبی از مهمترین موانع سرمایه 
کشاورزی  محصوالت  وجود  و  شود  می  محسوب  گذاری 
 راهبردی و نیز فرآوری آنها، برای رسیدن به بازارهای هدف

 تامین زیرساخت های الزم در حوزه حمل و نقل به ویژه ریلی 
باید مورد توجه قرار گیرد. شاید برای اولین بار نهم آذر 1380 بود 
که مجمع نمایندگان خراسان وقت و سیستان و بلوچستان در 
مجلس شورای اسالمی تقاضای احداث این راه آهن را از رئیس 
جمهور وقت کردند و این تقاضا به وزارت راه و ترابری و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع شد. 

گزینه های پیش روی راه آهن خراسان جنوبی
آبان ماه 89 نماینده وقت مردم قاینات در مجلس شورای اسالمی 
در گفت و گو با ایرنا، خبر از تصویب راه آهن شرق کشور از مسیر 

بیرجند- قاین - گناباد را داده بود. 
 موسی قربانی در این مصاحبه عنوان کرد: با اتمام مطالعات 
مقدماتی راه آهن چابهار به مشهد در شرق کشور، عبور این خط 
از مسیر بیرجند- قاین- گناباد - کالشور به تصویب رسید. به گفته 
وی در آن زمان دو گزینه برای راه آهن شرق کشور مطرح شد 
که گزینه » الف« شامل عبور راه آهن از بیرجند- قاین- گناباد- 
کالشور و گزینه »ب« عبور این خط از بیرجند- فردوس و جزین 
بود، اما نتیجه حاصل از این بررسی، ترجیح فنی، اقتصادی و 
اجتماعی گزینه »الف« شامل عبور راه آهن از بیرجند- قاین- 

گناباد- کالشور به سمت مشهد اعالم شد.

نگاه ویژه دولت روحانی به راه آهن شرق کشور
با شروع کار دولت یازدهم و نگاه ویژه رئیس جمهور به خواسته 
های مردم در نخستین سفر استانی روحانی به خراسان جنوبی این 
موضوع مطرح و رئیس جمهور در این زمینه گفت: هیئت وزیران 
برای اتصال این استان و مرکز آن )بیرجند( به راه آهن سراسری 

اتفاق نظر دارد و نه تنها آن را در ردیف بودجه سال 94 قرار داده، 
بلکه برای مطالعه و طراحی آن 100 میلیارد ریال اختصاص داده 
است.آذرماه 93 هم استاندار وقت خراسان جنوبی با بیان اینکه 
پروژه راه آهن شرق کشور در الیحه بودجه 94 ردیف اعتباری 
مستقل گرفت نوید اتصال خراسان جنوبی به شبکه ریلی کشور 

را به مردم استان داد. 
وجه ا... خدمتگزار استاندار وقت خراسان جنوبی در آن زمان مدت 
تکمیل پروژه را پنج سال پیش بینی کرد و گفت: تا سال 99 به 

بهره برداری خواهد رسید.

گوشزد نمایندگان به دولت 
برای جدی گرفتن راه آهن 

نمایندگان مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسالمی نیز در 
تذکرات جداگانه ای مدام به دولت گوشزد کرده بودند که مساله 
راه آهن باید جدی گرفته شود و در بودجه های ساالنه ردیف 
مشخصی داشته باشید. نمونه این تذکرات در نطق های مکرر 
نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
شورای اسالمی مشهود است.سید محمد باقر عبادی آذرماه 94 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی مسائل 

حوزه انتخابیه  اش گفت: مسئوالن به راه  آهن خراسان جنوبی به 
صورت ویژه نگاه و به وعده هایشان عمل کنند.

وی در آن زمان یادآور شد: پروژه بزرگ راه  آهن صرفا با بودجه 
عمومی درست نمی شود و حتما باید فاینانس سرمایه گذار داخلی 

و خارجی ورود پیدا کند.

 انتشار اسناد مناقصه و باز شدن روزنه امید 
باالخره مردادماه 96 با انتشار اسناد مناقصه پروژه راه آهن خراسان 
جنوبی در روزنامه های کثیر االنتشار رویای به صدا درآمدن سوت 

قطار به عنوان  زیر ساختی حیاتی برای مردم این استان رنگ 
واقعیت به خود گرفت.دی ماه 96 نیز با آغاز عملیات اجرایی قطعه 
نخست در مسیر شمال به جنوب راه آهن زاهدان - مشهد از 
ایستگاه یونسی به گناباد، ریل سراسری به بیرجند نزدیک تر شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح در خراسان رضوی، اعتبار 
الزم برای آن را 542 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: امیدواریم 

خط ریلی این مسیر طی سه سال آینده به بهره برداری برسد. 
خیر ا... خادمی اظهار کرد: اتصال چابهار - مشهد و توسعه ترانزیت 

محور شرق به خصوص به کشورهای آسیای میانه و مرکزی، 
دسترسی افغانستان به آب های آزاد و ارتباط هند به آسیای میانه 

و مرکزی از مزایای این خط ریلی است. 
وی، اجرای راه آهن چابهار - مشهد را بزرگترین و طوالنی ترین 
پروژه ریلی کشور توصیف و بیان کرد: تکمیل این پروژه نیازمند 
100 هزار میلیارد ریال اعتبار است که دولت از منابع مختلف 
همچون پیوست بودجه و سرمایه گذاری خارجی تامین اعتبار 
آن را انجام خواهد داد. خادمی در آن زمان از اتمام مطالعات قطعه 
دوم طرح تا بیرجند خبر داد و گفت: در صورت تامین اعتبار، طرح 

اجرایی این بخش نیز آغاز خواهد شد.

 فاینانس راه آهن از استان تا شورای اقتصاد 
مدیرکل دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری خراسان 
جنوبی نیز 14 تیرماه امسال در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: 
پیشنهاد فاینانس برای راه آهن که بخشی از آن در مسیر خراسان 
جنوبی است اواخر اسفند سال گذشته به شورای اقتصاد ارسال 
شده و در دستور کار این شورا قرار دارد. سید حامد حسینی افزود: 
با دو نفر از سرمایه گذاران خارجی نیز در حال مذاکره هستیم که 

پس از صدور مجوز فاینانس مراحل سرمایه گذاری انجام شود.

یک گام تا کلنگ زنی 
باالخره معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی 
گفت: سه سرمایه گذار برای اجرای پروژه راه آهن بیرجند از سمت 
کالشور مشخص شده است و به زودی این پروژه کلنگ زنی می 
شود.علوی مقدم یکی از موفقیت های بزرگ استان را اتصال راه 
آهن بیرجند به کالشور عنوان کرد و افزود: با پیگیری هایی که 
از چند ماه اخیر شروع شده، کنسرسیوم این پروژه مشخص و 
با ورود بخش خصوصی وارد فاز اجرایی می شود. وی یکی از 
مزایای مهم اتصال این خط راه آهن را تسهیل حمل و نقل 
دانست و اظهار کرد: منتظر جلسه بانک رفاه کشور هستیم تا پس 
از گشایش اعتبار و تایید نهایی پیش از هفته دولت کلنگ زنی 
آن انجام شود. از آنجایی که خراسان جنوبی دارای کمترین میزان 
بزرگراه در کشور است، توجه به مشکالت موجود در این بخش 
یکی از مهمترین نیازهای زیرساختی استان در مسیر رسیدن به 
اهداف توسعه ای است. از طرفی این استان 460 کیلومتر مرز 
مشترک با افغانستان دارد و با توجه به ظرفیت های اقتصادی 
استان به ویژه در حوزه بازارچه های مرزی قطعا یکی از مهمترین 
راه های رسیدن به بازار کشورهای همسایه و رونق اقتصادی در 
این استان توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی 
است. در صورت توجه به زیرساخت های حمل و نقل و رفع شدن 
مشکالت در این زمینه عالوه بر رشد و رونق اقتصادی و توسعه 
سرمایه گذاری داخلی، زمینه های ورود سرمایه گذاران خارجی 
 نیز به استان فراهم می شود. خراسان جنوبی در منطقه ای
قرار دارد که از گذشته های دور بخشی از جاده ابریشم بود و 
نقش مهمی در توسعه اقتصادی و مبادالت تجاری کشور داشته 
است. مسئوالن استان پیش تر اعالم کردند که اعتبار مورد نیاز 
از سوی مشاور برای اجرای طرح راه آهن در فاز 51 کیلومتر 
محور ارتباطی کالشور - گناباد، 546 میلیارد ریال برآورد شده 
و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای محور بیرجند به طول 22 
کیلومتر نیز 410 میلیارد ریال است. امید است با کلنگ زنی خط 
راه آهن کالشور به بیرجند اعتبار الزم برای این پروژه اختصاص 
یابد تا با استفاده از منابع مالی مختلف و تعامالت بین استانی 

رویای 17 ساله مردم استان به تحقق نزدیک شود.

کودکان این روستا فقط تا کالس ششم می توانند ادامه تحصیل 
دهند، مدرسه روستا تنها تا کالس ششم است و کودکان برای 
ادامه تحصیل باید به روستاهای دورتر بروند ولی به دلیل دوری 
و بدی راه ها خانواده ها حق ادامه تحصیل را به دختران نمی دهند. 
به گزارش فارس، به همت بسیج سازندگی خراسان جنوبی جهت 
سرکشی از اردوهای جهادی و جهادگران بی ادعا و بی نام و 
نشان راهی روستایی در دل کویر می شویم، در ابتدای امر مقصد 
مشخص و جاده نامعلوم! قرار است به چندین روستای مرزی 
شهرستان درمیان سری بزنیم و از نزدیک تالش های جهادگران 

و مشکالت اهالی این مناطق را به رشته تحریر درآوریم.

حاجی عطا؛ اولین مقصد
روستایی محروم از امکانات!

از  بهار   60 حدود  که  حاجی عطا  روستای  اهالی  از  یکی 
را چشیده  روزگار  را سپری کرده و سرد و گرم  زندگی اش 
پلی به گذشته های نه چندان دور خود می زند و در گفت وگو 
با ما می گوید: روزگار خوبی داشتیم گر چه امکانات به قدر 
االن نبود، اما صفا و صمیمت بین مردم به قدری بود که اگر 
فردی به گرفتاری دچار می شد همه برای حل آن مشکل 
پیش قدم می شدند نه مثل االن که مردم از پس مشکالت 
خود برنمی آیند چه برسد بقیه! عطایی ضمن تشکر از خدمات 
گروه های جهادی، می گوید: به دلیل دوری راه و نداشتن هزینه 
اما چون هزینه های  برویم،  به شهر  درمان مجبور هستیم 
سرسام آور درمان را نداریم و دفترچه درمانی  که داریم قابل 

پذیرش نیست خیلی وقت ها با درد خو می گیریم!

دعای مردم؛ بهترین توشه برای جهادگران
فرشاد نوروزی راد که  برای انجام خدمات رادیولوژی به روستای 
حاجی عطا سفر کرده، مهمترین دلیل حضور خود را در این 
منطقه کویری عالقه شخصی ذکر می کند و می گوید: خدمت 
به مردم به ویژه مناطق محروم و دعای مردم بهترین توشه ای 
است که از اردوهای جهادی نصیبم شده است. وی که برای 
پنجمین بار در اردوهای جهادی شرکت می کند، بیان کرد: قطعًا 
اگر هماهنگی های بهتری صورت پذیرد سال های آینده هم در 

این اردوها شرکت می کنم. 

زمین های تفتیده ای که رنگ آب را ندیده اند
درد  هم  باز  می کنیم،  حرکت  اسکندر  روستای  قصد  به 
وضوح  به  مسیر  راهنمای  نداشتن  و  مسیر  صعب العبوری 
خودنمایی می کند، هرازگاهی قصد پایین کشیدن شیشه اتومبیل 
را در سر می پرورانم اما تا اینکه شیشه را  پایین می کشم، منصرف 
می شوم چرا که گرد و خاک حاکم بر مسیر اجازه نفس کشیدن 
را نمی دهد.تنها در مسیر زمین های خشک و تفتیده ای که گویا 
مدت ها است رنگ آب را به خود ندیده به وضوح یافت می شود، 
کوه ها و تپه های بلند در دو طرف جاده و زمین های بی آب و 
علف از سوی دیگر ، قهر طبیعت و تازیانه خشکسالی را به تن 

مردم می کشاند.

روستایی که محرومیت در آن بیداد می کند
در جاده های پر پیچ و خم به روستای اسکندر می رسیم. روستایی 
که از بدو ورود محرومیت در آن بیداد می کند، در این روستا نه 
خبری از آب است و نه خبری از درختان، اینجا سایه محرومیت 
همچنان بر سر مردم سنگینی می کند و داشتن حداقل ترین 

امکانات به آرزویی تبدیل شده است، روستایی کاماًل خاکی، 
محیطی غبارزده و خالی از هر گونه سرسبزی. آب، جاده های 
خاکی، نبود وسایل تفریحی، نبود کتابخانه، نبود مرکز بهداشت 
تنها گوشه ای از مشکالت اهالی روستای اسکندر است که توجه 

مسئوالن را می طلبد.

وقتی شادی بین کودکان تقسیم می شود
صالحی فارغ التحصیل رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
به فعالیت های فرهنگی ارائه شده در روستای اسکندر اشاره کرد 
و گفت: کالس های فرهنگی در سه گروه سنی سه تا هفت 
سال، هفت تا 11 و 11 تا 16 سال برگزار می شود.وی بیان 
می کند: کالس های حفظ، روخوانی، لحن و صوت قرآن کریم، 
داستان گویی قرآن، نقاشی و رنگ آمیزی، بافتنی و آشپزی از اهم 
کالس های برگزار شده در این روستا است. صالحی از استقبال 
خوب کودکان در کالس های فرهنگی سخن گفت و اظهار کرد: 
در کالس هایی که برگزار کردیم مفهوم اتحاد، همدلی و مهربانی 
 را بین کودکان تبیین و اعتماد به نفس آن ها را افزایش دادیم.

این دانشجوی جهادگر مطرح کرد: در این مناطق خدا را راحت تر 
می توان حس کرد.محمد کودک 10 ساله ای است که از آرزوهای 
دور و دراز خود سخن می گوید: دوست دارد در آینده دکتر شود 
و همانند جهادگران به خدمت مردم مناطق محروم درآید چراکه 

خود درد کشیده همین محرومیت هاست.

آرزوهایی که به دلیل نداری، رنگ می بازد
زهرا یکی دیگر از کودکان روستای اسکندر که دوست دارد 
خیاط شود، می گوید: خیلی دوست دارم درس بخوانم و معلم 
شوم اما به دلیل اینکه پدر و مادر هزینه تحصیلم را ندارند و باید 
کیلومترها از روستا به روستای دیگر بروم، نمی توانم درسم را 
ادامه دهم و می خواهم خیاط شوم و حداقل کمک خرج پدر 
و مادرم باشم.هر چه از جاده دورتر می شویم به محرومیت ها 
نزدیک تر می شویم، محرومیت هایی که پایان ندارد و هر چه 
به روستاهای دورتر نزدیک تر می شویم این  محرومیت شکل 

دیگری به خود می گیرد.

زخم عمیق خشکسالی در روستاهای درمیان
خشکسالی های اخیر وضعیت زندگی این روستانشینان را بیش 
از پیش سخت کرده به طوری که بی آبی و خشکسالی در 
روستاهای حاجی عطا، دونخی، کالته نظر، اسکندر، قیک خوش 
و تقندیک زخم عمیقی از خود برجای گذاشته و زندگی مردم را 
طاقت فرسا کرده است و روستانشینان نوار مرزی دیگر امیدی 
ندارند.روستای دونخی سومین  روستاها  این  در  ماندن  برای 
مقصدی است که می رویم، این روستا هم وضعیتی مشابه به 
روستاهای پیشین دارد، دیگر خبری از دام و علف های سرسبز در 
این روستا نیست تا چشم کار می کند فقط خاک است و خاک... 
جهادگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خط انتقال آب به این 
روستا را حفاری می کنند تا با انتقال آب به این روستا مرهمی بر 

زخم های این روستانشینان نهاده شود.

مشکالتی که در برابر مشکالت روستاییان 
سرخم  می کند

یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مهمترین علت 
حضور خود در این روستا را عشق به مردم روستا دانست و با 
بیان اینکه خودش هم یک روستایی است، مطرح می کند: زمانی 

که وارد روستاهای محروم می شویم از تمام مسائل و مشکالت 
خودمان دور می شویم و می فهمیم که مشکالت بزرگ تری هم 
وجود دارد. این جهادگر به سختی های مردم روستاهای مرزی و 
محروم اشاره می کند و می گوید: این مردم الیق بهترین ها هستند 
ولی آنچه در واقعیت نشان داده می شود چیز دیگری است، اینکه 
مردم آبی برای خوردن نداشته باشند، بدترین درد است که باید 

مسئوالن تدبیری در این خصوص اتخاذ کنند.

اردوهای جهادی؛ فرصتی برای زندگی معنوی
وی اردوهای جهادی را فرصتی برای خودسازی و زندگی معنوی 
دانست و گفت: در هیاهوی زندگی های روزمره فرصتی برای 
خودسازی انسان وجود ندارد، لذا با حضور در اردوهای جهادی 

می توان از نظر روحی و معنوی خود را ارتقا بخشید.

روستای کالته نظر مقصد بعدی مان است. در این روستا نیز 
خدمات دندانپزشکی توسط جهادگران به روستاییان ارائه می شود، 
گروه دندان پزشکی که متشکل از پنج متخصص دندان پزشکی و 
رزیدنت های متعدد است  یک هفته در روستای کالته نظر مستقر 
شده و خدمات متنوع دندانپزشکی شامل، عصب کشی، پر کردن 

دندان و کشیدن را برای روستاییان انجام می دهند.
محمدرضا فیاضی عضو گروه جهادی دندانپزشکی که چندین بار 
طعم اردوهای جهادی را چشیده در گفت و گو با فارس، می گوید: 
خدمت به روستاییانی که نه درآمد و نه پای آمدن تا شهر را دارند 

بهترین نوع خدمت است.

تحمل درد به دلیل نداری
زهرا که از درد دندان به خود می پیچد، می گوید: حدود دو 

هفته است که به دلیل درد دندان از خانه  بیرون نیامده ام، با هزار 
مشقت خود را به مرکز شهر اسدیه رساندم اما به من گفتند 
هزینه ترمیم دندانت 500 هزار تومان است، نانی برای خوردن 
نداریم چه برسد 500 هزار تومان!وی می گوید: به روستا آمدم و 
با درد دندان خو گرفته ام، دندان درد درد بدی است و  فقط باید 

درد بکشیم و بنالیم و کسی نیست که به دادمان برسد.

آرزوهایی از جنس داشتن »سالم بر ابراهیم«
در روستای قیک خوش فعالیت های فرهنگی توسط جهادگران 
از  یکی  توسط  که  توجهی  قابل  موضوع  می شود،  انجام 
جهادگران مطرح شد آرزویی از جنس داشتن شهید »ابراهیم 
جهادگران  توسط  ابراهیم«  بر  »سالم  کتاب  بود؛  هادی« 
آنقدر  و  می شود  روایت  روستا  این  کودکان  برای  فرهنگی 

شخصیت این شهید بزرگوار اثرگذار است که کودکان این 
روستا آرزوی داشتن کتاب »سالم بر ابراهیم« را دارند.

روستاییان چشم به راه مسئوالن!
فریاد دردهای پنهان مردم این آبادی بلند بود و هر کدام به 
نحوی از وضع روستا گالیه مند بودند، قصه پر غصه بی آبی 
و راه های خاکی و غیره در خراسان جنوبی این روزها تکراری 
شده و این مردم از بس لب به شکوه گشودند و مرد عمل 
نیافتند دیگر از گفتند آن خسته شدند، روستاییانی که چشم به 
راه مسئوالنند تا مرهمی بر زخم های کهنه یشان بنهند ولی نه 
از مسئول خبری است و نه از مرهم! اینجا مردم شان از داشتن 
حداقل نیازهای زندگی که آب است محرومند، اینجا درد را از 
هر طرف که بنگری درد است و درد!  فریاد مردم روستا بلند 

بود، زخم های مردم روستا سر باز کرده بود دردهایی که ریشه 
در مسئولیت های مسئوالنی دارد که متأسفانه کوچکترین نگاه 

شان به این مناطق نیست.
یکی از اهالی روستا در گفت وگو با فارس از نبود آب آشامیدنی در 
این روستا گالیه کرد و گفت: سهمیه آب روستای تقندیک ماهی 
11 سهمیه است، این در حالی است که در ماه تنها چهار سهمیه 

به این روستا می آورند.

آب و جاده، مهمترین خواسته های
 مردم روستای تقندیک

وی آب و جاده را از مهمترین خواسته های اهالی روستا ذکر کرد 
و بیان داشت: حدود 10 بار بودجه بهسازی و آسفالت جاده روستا 
آمده است ولی بودجه گم شده است!یکی دیگر از اهالی این روستا 
به وضعیت اسفبار تانکر آب روستا اشاره می کند و می گوید: حدود 
15 سال است که درب تانکر باز نشده و هر بار آب ها به داخل 
همان ریخته می شود، در صورتی که اگر بروید درب تانکر را باز 

کنید مشتی از لجن درون آن می بینید.

آب های غیر قابل استفاده و سنگ ساز!
 وی آب داخل تانکر را هم غیرقابل استفاده می داند و می افزاید: 
به دلیل امالح جمع شده در تانکر آبی که از آن خارج می شود 
بوی بد و طعم نامطبوعی می دهد و بیشتر اهالی روستا به همین 
دلیل دچار سنگ کلیه شده اند.رمضانی با اعالم اینکه بخشداری 
قول تعویض تانکر را داده ولی هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است، 
اعالم می کند: سال به سال می گذرد ولی خبری از مسئوالن 
نیست ، مگر اینکه این جوانان بسیجی وارد روستا شوند و کاری 

برایمان انجام دهند.

فعالیت گروه جهادی فاطمه الزهرا)س( 
در 12 روستای درمیان

قائد یوسفی مسئول اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
در گفت وگو با فارس، به فعالیت گروه جهادی فاطمه الزهرا)س( 
اشاره کرد و گفت: این گروه جهادی در چهار بخش فرهنگی، 
عمرانی ، پزشکی و کارآفرینی مشغول به خدمت است.وی با 
بیان اینکه خدمات این گروه جهادی 12 روستای بخش درمیان 
را تحت پوشش قرار می دهد، بیان کرد: این گروه جهادی برای 
اولین بار به مدت یک هفته در روستاهای بخش درمیان مستقر 
شده است.کشور ما کشور فقیری نیست، معادن و سرمایه های 
زیادی دارد که اگر به درستی مدیریت  و حق مردم به درستی 

ادا می شد وضعیت روستانشینان و جوانان ما این نبود.

سنگ اندازی نکنید
در این شرایط جوانانی پیدا می شوند که بار مسئولیت برخی 
مسئوالن را بر دوش کشیده و میدان داری می کنند، هر چند 
شاهد  را  سنگ اندازی هایی  جوانان  این  همراهی  جای  به 
هستیم اما این جوانان از وقت و زندگی خود می گذرند تا 
سرمای  که  جوانانی  دهند،  ارائه  محروم  مردم  به  خدمتی 
آستین  می دهند،  ترجیح  کویر  داغ  گرمای  به  را  زیرکولر 
همت را باال زده و تمام مشکالت را با جان و دل می خرند 
تا مرهمی بر زخم های این مردم باشند؛ اما این جهادگران 
از لحاظ مالی در مضیقه اند و این مهم نیازمند اندک توجه 

مسئوالنی است که باید تدابیری بیاندیشید.

راه آهن بیرجند یک گام تا کلنگ زنی

 آرزوهایی که به دلیل نداری، رنگ می بازد
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 اعزام 12 تیم رباتیک ایران به مسابقات جهانی رباتیک تایوان

12 تیم رباتیک جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی رباتیک فیرا 2018 عازم کشور تایوان می شوند. صادق نژاد، رئیس 
کمیته ملی رباتیک ایران در این باره گفت: مسابقات جهانی رباتیک “فیرا” امسال، برای بیست و دومین سال متوالی، به همت فدراسیون 
جهانی رباتیک، از 15 تا 21 مرداد در شهر “تایوچونگ” کشور تایوان برگزار می شود.

پنجشنبه * 11 مرداد 1397 * شماره 4130

یادمان 2000 شهید استان

شهادت در کالم شهید صیاد شیرازی

شهید صیاد شیرازی، در قسمتی از وصیت نامه اش، 
چنین نوشته است: پروردگارا! رفتن در دست توست. 
من نمی دانم چه موقع خواهم رفت، ولی می دانم 
که از تو باید بخواهم مرا در رکاب امام زمانم)عج( 
قرار دهی و آن قدر با دشمنان قسم خورده دینت 
این  خداوندا!  برسم.  شهادت  فیض  به  تا  بجنگم 
تو هستی که قلبم را ماالمال از عشق به راهت، 
اسالمت، نظامت و والیتت قرار دادی. خدایا! تو خود 
می دانی که همواره آماده بوده ام آن چه را تو خود به 
من دادی، در راه عشقی که به راهت دارم، نثار کنم.

تولید باتری هایی که در چند 
دقیقه شارژ می شود

محققان از شناسایی ماده تازه ای خبر داده اند که 
استفاده از آن برای تولید باتری موجب می شود تا 
گوشی های تلفن همراه به جای چند ساعت در عرض 
چند دقیقه شارژ شود. این ماده که اکسید تنگستن 
نایوبیوم نام دارد، ساختاری میکروسکوپی دارد و در 
با سرعتی  لیتیوم  از آن یون های  استفاده  صورت 
 بسیار بیشتر از سرعتی که فناوری در حال حاضر 
ممکن می سازد، در درون باتری جریان می یابد.

دست رباتیک به دست واقعی 
نزدیک تر شد

به  موفق   ”OpenAI“ رباتیک  تحقیقات  گروه 
توسعه دنیای رباتیک شده اند. این شرکت توانسته 
با استفاده  دست رباتیکی تولید کند که قادر است 
از یک سیستم پیچیده، اشیا را جابجا کند. محققان 
سیستم شبیه ساز کامپیوتری یک دست رباتیک را 
به نحوی آموزش دادند که با استفاده از روش آزمون 
و خطا، حرکات جدیدی را بیاموزد که مجموعه ای 
شود. شامل  را  رباتیک  دست  یک  داده های  از 

پرتاب اولین ماهواره  عملیاتی 
ایران به مدار زمین

براری، رئیس سازمان فضایی گفت: ماهواره »پیام«، 
ماهواره سنجشی دانشگاه امیرکبیر با دقت ۴5 متر 
است که به عنوان اولین ماهواره عملیاتی ایران قرار 
است در مدار باالی 500 کیلومتری زمین قرار گیرد. 
این ماهواره 2 سال ماندگاری در مدار زمین خواهد 
داشت. این در حالی است که تاکنون ماهواره های 
تحقیقاتی را در مدار تحقیقاتی زیر 500 کیلومتر و 
با طول عمر یک ماه تا ۴5 روز ارسال می کردیم.

خشونت پدیده جدیدي نیست اما به علت بعد گسترده آن 
به تازگي مورد بررسي قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، معمواًل خشونت با مفهوم پرخاشگري به 
کار برده مي شود. خشونت  می تواند از درگیری فیزیکی 
شدن  کشته  که  کشی  نسل  و  جنگ  تا  انسان  دو  بین 
میلیون ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. روانشناسان 
و جامعه شناسان دالیل متعددی را برای بروز خشونت یا 

به اصطالح عامیانه از کوره در رفتن، نام برده اند.
عوامل اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و روانی می توانند در 
بروز خشونت نقش آفرینی کنند. عالوه بر آن رسانه های 
تلخ،  برنامه های  به تصویر کشیدن  با  نیز گاهی  گروهی 
زمینه خشونت ها را فراهم می آورند. گاهی حتی رنگ کم 
رنگی از شادی را نیز نمی توان در برنامه های تلویزیونی 

دید.
بازی های خشن کامپیوتری، مسیری که کودکان 

را به خشونت می رساند
 5 فرزند  که  بیرجندی  از شهروندان  یکی  اکبری،  زینب 
بازی های کامپیوتری و حضور  ساله ای دارد، اظهار کرد: 
بیش از اندازه کودکان در فضای مجازی به علت مشغله 
است.  کودکان  در  بروز خشونت  عوامل  از  یکی  والدین، 
وی افزود: دیدن رفتارهای خشونت آمیز در جامعه توسط 
موثر  بسیار  آنان  شخصیت  گیری  شکل  در  کودکان، 
است. این مادر بیان کرد: از رسانه های گروهی و به ویژه 
را  مفرح تری  برنامه های  داریم  درخواست  نیز  تلویزیون 

تدارک ببینند.
ایران، جزو کشورهای افسرده دنیا

علوم  پژوهشگری  ارشد  کارشناس  آبیز،  سنگری  فرامرز 
اجتماعی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: خشونت دالیل 
مختلفی دارد و این آسیب اجتماعی علت تک بعدی ندارد. 
نیستند،  بعدی  تک  اجتماعی  مسائل  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: عوامل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی 
و روانی می توانند در بروز خشونت تاثیر گذار باشند. این 
داد:  ادامه  اجتماعی  علوم  پژوهشگری  ارشد  کارشناس 
نداشته و  بروز در جامعه  افراد زمینه حضور و  زمانی که 

با محدودیت هایی روبرو باشند دست به خشونت می زنند. 
سنگری آبیز با بیان اینکه ایران جزو کشورهای افسرده 
بیشتر  است  افسرده  که  فردی  کرد:   تصریح  است،  دنیا 
دست به رفتارهای خشن می زند و متاسفانه بروز خشونت 

در دنیا رو به گسترش است.
فرهنگ؛ زمینه ساز بروز خشونت

وی با تاکید بر گسترش امید و نشاط در جامعه، اظهار کرد: 
فرهنگ جامعه می تواند زمینه بروز خشونت را فراهم کند.

بیان  اجتماعی  علوم  پژوهشگری  ارشد  کارشناس  این 
کرد: زمانی که جامعه، غم زده بوده و گریه در آن نهادینه 
شده باشد افراد آن جامعه بیشتر دست به رفتارهای خشن 
با  کودک  متاسفانه  اینکه  بیان  با  آبیز  سنگری  می زنند. 
افزود:  می یابد،  پرورش  مجازی  فضای  خشن  بازی های 
جامعه ما متولی فرهنگی ندارد و شیرازه فرهنگ جامعه ما 
از هم گسیخته است و این امر زمینه آسیب های اجتماعی 
ریشه های  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی  می کند.  فراهم  را 

باید شادی  خشونت، فرهنگ جامعه است، تصریح کرد: 
در جامعه نهادینه شود تا جامعه از خشونت به دور باشد.

اظهار  اجتماعی  علوم  پژوهشگری  ارشد  کارشناس  این 
دیگر  اجتماعی  آسیب های  برای  را  زمینه  خشونت  کرد: 
پایه  اجتماعی  آسیب  این  حقیقت  در  و  می کند  فراهم 

اساسی بسیاری از آسیب های دیگر است.
اسالم، دین گریه نیست

سنگری آبیز با بیان اینکه دین اسالم دین شادی است و 
دین گریه نیست، افزود: باید آموزه های اسالم را در جامعه 
پیاده کنیم و در این صورت آسیب های اجتماعی کاهش 
می یابد. وی ادامه داد: در شرایط بد اقتصادی زمانی که 
سرپرست خانواده نمی تواند نیازهای خانواده خود را فراهم 
کند، به بسیاری از آسیب ها از جمله آسیب های اجتماعی 

روی می آورد.
منطقی،  صورت  به  افراد  به  می توانیم  کرد:  بیان  وی 
عقالنی و علمی آموزش دهیم و با این کار زمینه را برای 
برون رفت از خشونت فراهم کنیم. سنگری آبیز با اشاره 
به اینکه خشونت آموختنی است و فطری نیست، تصریح 
کرد: زمانی که والدین از خود خشونت نشان دهند کودکان 
نیز از آنان یاد گرفته و به این ترتیب خشونت در آنان نیز 
نهادینه می شود. وی با اشاره به اینکه تکنولوژی آرامش را 
برای جامعه به ارمغان می آورد، اظهار کرد: زندگی مدرن 

در پی آرامش در جامعه است.
مسئوالن خشونت را ریشه یابی کنند

بیان  اجتماعی  علوم  پژوهشگری  ارشد  کارشناس  این 
کرد: در این شرایط به ساخت زندان ها در شهرستان های 
مختلف افتخار می کنیم در حالی که این امر برای جامعه، 
فاجعه است. سنگری آبیز یادآور شد: مسئوالن باید با ریشه 
یابی زمینه های خشونت و تالش برای حل این عوامل، 

زمینه  را  برای آرامش و شادی مردم فراهم کنند.
بی تردید آنچه مهم است برچیدن بساط خشونت از بستر 
جامعه ایران است، ایرانی که به فرهنگ اصیلش در جهان 
و  مردم  بین  ملی  وحدت  یک  امر  این  و  شده  شناخته 

مسئوالن را می طلبد.

خشونت کودکان متاثر 
از رفتارهای جامعه است

سینما 

 تحسین کارگردان »التاری« 
از فیلم »کاتیوشا«

گفت:  “التاری”  کارگردان  مهدویان  محمدحسین 
دروغ چرا! اولش فکر نمی کردم تا این حد فیلم جالبی 
باشه. با دعوت هادی )حجازی فر( رفتم سینما ولی 
چه خوب که رفتم. خیلی خندیدم و از تماشای این 
فیلم شریف هرگز پشیمون نشدم. می تونید با خیال 
راحت همراه خانواده تون برید سینما و کاتیوشا رو تماشا 
کنید. اگر هم مثل من از طرفدارای هادی حجازی فر 
نکنید.  تردید  لحظه ای  نظرم  به  دیگه  که  هستید 

فیلم »درساژ« به ملبورن می رود

فیلم سینمایی »درساژ« اولین ساخته بلند سینمایی 
جهانی،  موفق  حضورهای  ادامه  در  بادکوبه،  پویا 
در بخش فیلم های خاورمیانه و آفریقا در جشنواره 
بین المللی ملبورن به نمایش درمی آید. این رویداد 
جهانی از 2 تا 1۹ آگوست در استرالیا برگزار می شود.

اگر »شهاب حسینی« بخواهد در 
فیلم هایم بازی کند قبول نمی کنم

ایرج ملکی کارگردان سینما گفت: ترجیحم این است 
که خودم بازیگرانم را از بین افراد عالقه مند پیدا کنم و 
آنها را به سینما معرفی کنم تا اینکه بخواهم از بازیگران 
بازیگران مطرح  مطرح استفاده کنم. در کل سراغ 
نخواهم رفت و حتی اگر مثال شهاب حسینی خودش 
بخواهد در فیلم هایم بازی کند، من قبول نمی کنم!

عکس: آرشیو

بازی های خشن کامپیوتری، مسیری که کودکان را به خشونت می رساند

رضا مهدوی کارشناس و منتقد موسیقی گفت: اجرای پلی بک در کنسرت زنده فقط به حمید هیراد بازنمی گردد. 
این خواننده جوان پیش تر حاشیه هایی داشت و با عده ای از شعرا دچار مشکل شده بود که این موضوع باعث 
حساسیت بیشتر روی او شد. با بررسی ویدیوها توسط وزارت ارشاد مشکلی حل نمی شود و اگر کسی در زمینه 
لب خوانی پرتوان باشد کار خود را انجام خواهد داد. برخی از هنرمندان موسیقی سنتی که دو سانس کنسرت 
داشتند بارها در کنسرت هایشان لب خوانی کرده اند، اما رسانه ای نشده است. وی با اعتقاد به اینکه دفتر موسیقی 
باید جلوی کنسرت هایی که دو سانس پشت سر هم برگزار می شود را بگیرد، ادامه می دهد: در دنیا چنین 
موضوعی رسم نیست، چون هنرمندان این توانایی و قابلیت را ندارند؛ مگر اینکه بخواهند دوپینگ کنند. مهدوی 
اضافه می کند: باید این موضوع را ریشه ای و فرهنگی نگاه کرد، مردم به موسیقی و کنسرت عطش دارند و 
بلیت های گرانی را برای این کار تهیه می کنند. به دلیل اینکه تفریح دیگری وجود ندارد مردم به کنسرت ها روی 
می آورند و به دلیل کیفیت پایین اجراها سطح درک شنیداری شان نازل شده و برای جیغ و هوار زدن تن به هر 
چیزی می دهند. عده ای گفته اند ایرادی ندارد کنسرت پلی بک اجرا شده، مهم این است ما لذت خود را برده ایم، 
این نشان می دهد تا این حد سلیقه آن ها نازل شده که نمی دانند پول خود را برای چه چیزی هزینه می کنند. 
این کارشناس موسیقی اظهار می کند: مردم اگر کفش یا لباسی بخرند دنبال گارانتی آن هستند اما در کنسرت ها 
گارانتی وجود ندارد و طرف نمی تواند بلیتش را پس بدهد. تا دهه ۷0 کنسرت های درجه یکی در کشور برگزار 
می شد اما در دهه 80 با تشکیل سالن های بزرگ این آفت به موسیقی ما وارد شد. وقتی تعداد صندلی ها بیشتر 
می شود فاصله هنرمندان از مردم زیاد خواهد شد و سانس ها هم اضافه می شود این یعنی کمیت بر کیفیت کار 
می چربد. این نوازنده همچنین بیان می کند: هنرمند با دو سانس اجرا خسته می شود و دیگر توان خواندن ندارد 
قرارداد سالیانه کنسرت های زیادی با او بسته شده است، با این کار کمیت باال می رود و کیفیت پایین می آید.

خوانندگانی که مثل حمید هیراد لب خوانی کردند اما لو نرفتند!

علی علیزاده، تحلیلگر سابق شبکه بی بی سی گفت: گمان 
نمی  کند.  می  را حل  شان  مسایل  تمام  مذاکره  کنند  می 
 دانند مذاکره از موضع ضعف خودکشی از ترس مرگ است. 
نمی  گویند  می  بینی.  نمی  را  اقتصادی  بحران  گویند  می 
بینی که هر روز، هر شهر میدان تظاهرات و تجمع اعتراضی 
فقیرشدگان و ورشکستگان است. می گویم می بینم. خوب 
می بینم. 8 ماه است هر روز می نویسم و به عنوان یکی از 
از کشور هشدار  خارج  در  ایران  بان  دیده  و  مرزبان   صدها 

می دهم که جنگ روانی، اقتصادی و مالی جدی از سوی 
و  مالی  جنگ  این  اما  است.  راه  در  شرکایش  و  آمریکا 
اقتصادی که فضای کشور را بحرانی و ملتهب کرده، تصادفی 
نیست و بخشی از بسته  طراحی شده  سیاست ترامپ مقابل 
ایران است. بسته  فشار از پایین برای چانه زنی از باال. بسته  
به استیصال رساندن برای گرفتن امتیاز از باال. مساله این 
این ضحاک  آمریکا،  بگیرد،  امتیاز  یک  باال  از  است  وقتی 
آرام نمی شود و شش ماه بعدش برمی گردد  دوره مدرن، 
امتیازی دیگر بگیرد. آن هم وقتی که راه را پیدا کرده.  تا 
وقتی فهمیده چطور می شود مردم را خشمگین و ملتهب 
کرد. حرف من ایدئولوژیک  نیست. براساس سیاست واقعی 
است. اگر سال ۹2 عقب نرفته بودیم سال ۹3 می توانستیم 
اما  »بکشانیم«.  مذاکره  میز  پای  را  آمریکا  اقتدار،  روی  از 
سال ۹2 ترسیدیم. یا دقیقتر بگویم ما را ترساندند. به ویژه 
داخلی ها. گفتند شورش نان می شود. گفتند شورش دارو 
می شود. گفتند بحران سوریه که آن روزها در اوجش بود 
داروی  نبود.  نوشدارو  برجام  ایران می کشانند.  داخل  به  را 
عادی هم نبود. مسکنی بود که باعث شد یکی دو ساعت 
به مراتب  باشیم و حاال وضع مان  بیشتر در خواب رخوت 
وقتی  است:  این  ساده  درس  است.  برجام  قبل  از   بدتر 
هرگز! نکن.  مذاکره  هرگز  داری  قرار  ضعف  موضع  در 

تحلیلگر سابق بی بی سی 
فرجام مذاکره با ترامپ 

را پیش بینی کرد

علم و فناوری

رئیس جمهور اندونزی با انتقاد از جنگ تجاری 
گفت: کشورش همین االن به دالر نیاز دارد. 
جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی از وزرای 
اقتصادی کابینه اش خواسته تا به طور جدی در 
ذخایر  تقویت  راهکارهای  یافتن  برای  تالش 
ارزی این کشور باشند. جنگ جهانی تجاری 
است.  گذاشته  منفی  تاثیر  ارزی  ذخائر  بر 
کشور  گفت:  خود  وزرای  به  خطاب  ویدودو 
همین االن به دالر نیاز دارد. من نمی خواهم 
دیگر به این نشست های بی حاصل ادامه دهم. 
ورود سرمایه خارجی  به  مبرمی  نیاز  اندونزی 
برای جبران کسری حساب جاری خود دارد. 
بانک مرکزی این کشور در ماه های اخیر 12 
بازار  به  را  خود  ارزی  ذخائر  از  دالر  میلیارد 
تزریق کرده تا جلوی سقوط روپیه اندونزی را 
بگیرد. امسال روپیه 6 درصد ارزش خود را از 
دست داد و در اسکناس های 5000، 10000، 
20000 و 50000 روپیه ای منتشر می شود.

جنگ ارزی به اندونزی 
هم رسید

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

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

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 
می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز 

با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان
 ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

نخستین مجری طرح تحویل و نصب
باطری در محل در اسرع وقت )شبانه روزی(

خیابان قدس- بین قدس 11 و 13- 
نرسیده به باشگاه فرهنگیان   09155626247

باطـری تلفنی 724 عـدل
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خیابان شهید رجایی   
نبش رجایی 15   
09155614880
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چگونه یك مدیر موفق باشید

حاال  الكتریك«  »جنرال  شرکت  مدیر   - ولش  جگ 
یكی از غول های تجاری- صنعتی جهان است. درست 
است که ولش چند سال پیش بازنشسته شد اما او بود 
که »جنرال الكتریك« را به یك غول اقتصادی بدل کرد، 
خود ولش هم حاال میلیاردری محسوب می شود که هنوز 
مدیران شرکت از او مشورت می گیرند. او در مصاحبه ها و 
سخنرانی ها توصیه ها و الگوهایی برای افرادی که دوست 

دارند رمز موفقیت او را بدانند، ارائه داده است.
 جالب است که او در همه صحبت هایش سعی کرده 
تا حرف ها و پندهایش را در 2 دسته جداگانه ارائه دهد: 
»برای کارمندان و افراد تازه کار و گروه دوم برای مدیران.«  
او برای کارمندان و کارگرانی که در محل کار مشكل 
دارند، این راه حل را ارائه می دهد: »ممكن است آنها خیلی 
راحت روسای خود را مسئول بدانند اما آیا واقعا این قضاوت 
درست است، بد نیست که یك بار در آینه نگاه کنید و 
صادقانه با خودتان حرف بزنید: مشكل از شماست یا رئیس 
شما؟ چه اشتباهاتی را شما مرتكب شده اید و چه اشتباهاتی 
را او؟ اگر پس از همه بررسی ها بازهم احساس کردید که 
رئیس و مدیر شما مقصر اصلی است و شما در محل 
کارتان یك قربانی هستید، نباید در این وضعیت بمانید، 
هیچگاه فردی نباید در قالب یك قربانی باشد، باید آزادی 
خودتان را کسب کنید و حتی اگر الزم است راه تان را از 

مسیری تازه و حتی از نقطه صفر شروع کنید.«
 اما کسی که 15 سال یكی از بزرگ ترین شرکت های 
جهان را مدیریت کرد، برای مدیران هم توصیه هایی دارد: 
»یك مدیر موفق یعنی کسی که از پیروزی دیگران لذت 
ببرد زمانی که شما مدیر یا رئیس باشید، باید یك لیدر باشید 
تا موفق شوید و لیدر خوب کسی است که بداند موفقیت 

مجموعه اش بسیار مهم تر از موفقیت خودش است.«

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
صمد بهرنگی

احمد حسین مشتش را باز کرد نشان داد . یك سكه ی 
دو هزاری کف دستش بود . قاسم گفت: باز هم گدایی 
کردی ؟ و خواست احمد حسین را بزند که محمود دستش 

را گرفت و نگداشت.
 احمد حسین چیزی نگفت. برای خودش جا باز کرد 
 و نشست و من بلند شدم و گفتم: من با گداها تاس
نمی ریزم حاال من یك قران بیشتر پول نداشتم و سه 
هزار از  چهار هزارم را  از دست داده بودم و محمود  هم 
که خیلی بد اورده بود گفت : تاس بازی دیگر بس است، 
ما بیخ دبواری بازی می کنیم . قاسم به من گفت : لطیف 
، باز با این حرفهایت بازی را به هم نزنا بعد به همه گفت: 
کی می ریزد ؟ چشم کوره گفت : خودت تنهایی بریز ، ما 
بیخ دیواری بازی می کنیم . پسر زیور به قاسم اشاره کرد 
و گفت : تاس بازی با این ها فایده ای ندارد. همه ش پنج 

و شش می آورد ، شیر یا خط باری می کنیم .
احمد حسین گفت: باشد، محمود گفت : نه ، بیخ دیواری. 
های  مغازه  از  تا  چند  شود.  می  خلوت  داشت  خیابان 
روبرویی بسته شده بود ، برای شروع بازی هر کدام یك 

سكه ی یك قرانی را از لب جو تا بیخ دیوار انداختیم...
ادامه دارد...

عدالت و قدرت باید در کنار یكدیگر باشند، 
تا هر چیزی که عادالنه است قدرتمند باشد، 
و هر چیزی که قدرتمند است عادالنه باشد.

اندازه موفقیت شما به وسیله قدرت اشتیاقتان، 
اندازه رویاهایتان، و اینكه چگونه در طول راه 
با ناامیدی کنار می آیید، مشخص می شود.

دل در پی عشق دلبرانست هنوز
وز عمر گذشته در گمانست هنوز
گفتیم که ما و او بهم پیر شویم
ما پیر شدیم و او جوانست هنوز

من یاد گرفته ام که مردم چیزی که گفتی 
را فراموش می کنند، عملی که انجام دادی 

را فراموش می کنند، ولی مردم هرگز احساسی 
که بهشان دادی را فراموش نخواهند کرد.

همه جور نون دیدم، نون سنگك، نون بربري،
 نون لواش، نون تافتون، ولي هیچ جا

 نون حالل ندیدم ) پوالد کیمیایي- جرم(
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

و ما تو را جز ]به سمت[ بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم لیكن 
بیشتر مردم نمی  دانند. سوره سبا/ آیه 21

حدیث روز  

به راستی هر که عبادت را به خاطر عبادت طلب کند خود را تزکیه نموده است. هر گاه مستحّبات به واجبات زیان رساند آن را ترك 
کنید. امام حسن )ع(

سبک زندگی

چگونه در محل کار روحیه بهتری داشته باشیم؟
از آنجا که کار کردن یك فعالیت تكراری و روزانه است، 
برای حفظ روحیه و خالقیت خود بهتر است به بعضی مسایل 
توجه بیشتری داشته باشیم و برخی ترفندها را اجرایی کنیم. 
به همین منظور، ما در ادامه این مطلب به معرفی و توضیح 
نكاتی پرداخته ایم که خوب است به آنها توجه داشته باشید 
تا همیشه با انرژی کامل و مملو از ایده و طرح های جدید به 

انجام مسئولیت های خود بپردازید. همراهمان باشید.
به استقبال تفاوت ها بروید

وقتی با همكاران خود عالقه مندی های کاری مشترکی 
دارید، هر دو شما روی موضوع های مشابه تمرکز می کنید 
و هر دو نگاه یكسانی به مشكالت و مسایل پیش رو دارید. 
با اینكه این مساله بسیار خوشایند است و منجر به رابطه 
ای صمیمی تر و گرم تر می شود اما می تواند شما را از 
دستیابی به موفقیت های مهم تر و بزرگ تر دور کند. شریك 
 یا همكاری که دیدگاه متفاوتی با شما دارد، مسایل را به 
گونه ای می بیند که شما نمی بینید. شاید او در مسایلی که 
شما در آن ضعف دارید بهتر باشد و برعكس آن نیز صادق 

است، شما در مسایلی بسیار قوی تر از او هستید.
همین تفاوت ها باعث می شوند تا همه چیز بهتر پیش برود 
زیرا شما دو نفر مكمل هم هستید و بهتر می توانید برای حل 
مشكالت یا پیشبرد اهداف تالش کنید. همچنین شما در شغل 
خود به افراد باهوش نیاز دارید. افرادی که ایده های خوبی در 
سر دارند نه افرادی که شما دوست دارید در کنار آنها وقت 

بگذرانید و با یكدیگر ناهار بخورید. کسی که با شما مخالفت 
می کند باعث می شود تا بهتر و درست تر فكر کنید. کسی که 
در کار »اما« می آورد می تواند نگاه جدیدی در مورد مسایل به 

شما ببخشد که شاید هرگز به آن فكر نمی کنید.
مسئولیت جدید به عهده بگیرید

نیازهای شرکت خود را بررسی کنید و کمبودهایی که به آن بی 
توجهی شده است را کشف کنید. با هوشمندی خود می توانید 

این اشكاالت را بررسی و در جهت حل مشكل قدم بردارید.
کارهای سخت را در ابتدای روز انجام دهید

ابتدای صبح چون ذهن بازتر است و مغز خسته نیست، بهتر 
است کارهای سخت را انجام دهید. به این ترتیب، در طول 

روز می توانید از فشار کاری خود بكاهید.
در مورد مشتری ها و رقبای خود تحقیق کنید

اگر شغلتان به گونه ای است که با ارباب رجوع در تماس مستقیم 
هستید، سعی کنید با آنها ارتباط برقرار کنید، حرف بزنید. در 
صورت امكان نظرشان را در مورد شرکت، محصوالت و سبك 
کاریتان جویا شوید. اگر کارتان تولید محتواست، می توانید 
نظرات مخاطبان خود را جویا شوید و از ایده ها، خواسته ها و 
پیشنهادهایشان در راستای بهبود نوشته های خود بهره بگیرید.

همچنین با تحقیق در مورد بازار و رقبای خود سعی کنید 
شرکت و کار خود را از سكونی که دچار آن شده است رهایی 
دهید. در این مسیر باید همچون یك کارآگاه، تدبیرگر و 

قهرمان وارد عرصه شوید و خودنمایی کنید.

مسئولیت های خود را سازمان دهی کنید
اگر از مسایلی که در طول روز باعث حواس پرتی و پایین 
آمدن کارایی شما می شوند، مطلع هستید، آنها را مدیریت 
کنید. آیا در طول روز ایمیل های خود را چك می کنید؟ 
برای این منظور بهتر است زمانی در صبح، ظهر یا بعدازظهر 
برای آن تعیین کنید تا در طول روز فقط به کارهای مهم خود 
رسیدگی کنید. هیچ کارمندی دوست ندارد تنبلی کند اما این 
موضوع نخستین دلیل پایین بودن کارایی و بازدهی کاری 
برگزاری جلسات  کارها همچون  از  برخی  واقع،  در  است. 
شوند.  می  مفید  کار  انجام  از  مانع  ایمیل  کردن  چك  یا 
بیشتر حواس خود را روی انجام کارهایی متمرکز کنید که 
تاثیرگذار و مفید هستند.این را همیشه در ذهن داشته باشید، 
 اگر درست، مفید و موثر کار کنید با کمترین فشار کاری

می توانید بیشترین نتیجه را به دست بیاورید.
به بررسی و موشكافی شخصیت خود در محل کار بپردازید

گرفتن  عهده  به  و  موردنظر  شرکت  در  استخدام  از  پس 
وظایف و انجام کارها شاید تصور کنید برای پیشرفت و طی 
کردن پله های ترقی فقط به گذشت زمان نیاز دارید. اما 
مهارت فنی شما به عادت های شغلی و روابط شما با دیگران 
ربطی ندارد. عادت دایمی عقب انداختن کارها یا بد برخورد 
کردن با همكاران شاید مسایلی باشند که به واسطه آنها مدیر 

شما برای باالبردن مقامتان هرگز چراغ سبز نشان ندهد.
شاید جالب باشید بدانید که بیشتر شرکت ها به دنبال استخدام 

افرادی هستند که هوش احساسی باالیی دارند. یعنی عالوه 
بر مهارت های فنی، باید روی احساسات خود کنترل داشته 
باشند و بتوانند به خوبی روابط خود با دیگران را مدیریت 
کنند. به این توانایی ها، »مهارت نرم« گفته می شود.مهارت 
نرم داشتن در استخدام شرکت ها بسیار مهم شده است. افراد 
به روش های مختلف این مهارت را از خود بروز می دهند. 
این مهارت به طور کلی شامل هوش احساسی، مهارت های 

بین فردی و مدیریت ارتباط با دیگران است.
حجم کاری خود را کم کنید

بزرگ ترین مشكلی که بیشتر مردم با آن روبه رو هستند، 
نادیده گرفتن حجم کاری است که باید انجام دهند. آنها 
می  دارند  که  دقایقی  آخرین  برای  را  خود  را  کار  بیشتر 
کاری  تعادل حجم  در حفظ  از ضعف  نشان  این  گذارند. 
یك نفر دارد. وقتی پروژه یا کاری در دست انجام دارید 
باید برای انجام آن برنامه و طرح ریزی کنید. مشخص 

کنید انجام این کار چقدر زمان نیاز دارد. 
در صورت امكان، پروژه را به بخش های کوچك تر تقسیم 
کنید و انجام آن را برای روز خاصی، برنامه ریزی کنید. 
ناخواسته ای که ممكن است در مسیر  اتفاق های  حتی 
در  کنید.  بینی  پیش  نیز  را  بیایند  پیش  کارهایتان  انجام 
پروژه  یا  کار  آغاز یك  برای  موارد  این  نظر گرفتن همه 
در طول  توانید  ترتیب، می  این  به  است.  بسیار ضروری 

همه روزهای کاری خود بهره وری الزم را داشته باشید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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256438179

318975426

479621538

825719643

641253897

937864215

162387954

593146782

784592361

جدول سودوکو

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

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

را تجربه کنید.   09158668002
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حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن 

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش دوربین مداربسته 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2 واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535
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رفع بوی بد دهان با چای زنجبیل

چای زنجبیل می تواند به رفع بوی بد دهان 
شیمیایی  ماده  نوع  یک  فقط  کند.  کمک 
مثبت  تاثیر  این  مسئول  زنجبیل  در  موجود 
عامل  شیمیایی  ماده  همین  واقع  در  است. 
طعم تند این ریشه خوراکی است.متخصصان  
غذایی  مواد  تاثیر  روی  آزمایش  حین  تغذیه 

بر مولکول های بزاق دهان دریافتند که ماده 
در  موجود  »جینگرول«  به  موسوم  شیمیایی 
زنجبیل آنزیمی را در دهان تحریک می کند 
و این آنزیم به نوبه خود موجب شکسته شدن 
و از بین رفتن موادی که عامل بوی بد دهان 
هستند، می شود. این یافته می تواند منجر به 
تولید انواع خمیر دندان و دهانشویه  با استفاده 
شود. دار  طعم  و  تند  خوراکی  ماده  این  از 

چرا باید ناشتا دانه مویز بخوریم؟

موجب  ناشتا،  صورت  به  سرخ  مویز  مصرف 
بیماری ها  از  بسیاری  به  ابتال  از  پیشگیری 
می شود. خیلی از افراد ترجیح می دهند به  جای 
کنند.  میل  مویز  با  همراه  را  خود  چای  قند، 
به  بدن  کننده  و گرم   کننده غذا  مویز، هضم  
حجم  مصرف  است.  مثانه  و  کلیه  خصوص 

متعادلی از مویز می  تواند باعث تقویت معده، 
کبد، کلیه ها و مثانه شود. استمرار در مصرف 
مویز می تواند به افزایش حافظه، قدرت فهم، 
تسکین صفرا، دفع بلغم و اصالح خلق  و خو 
هم کمک کند. هنگام خرید مویز انواع چاق، 
انتخاب  را  آن  دانه  کم   و  شیرین  پرگوشت، 
کنید، زیرا مویزهای بسیار خشک، کم  گوشت 
هستند. مویز  انواع  بدترین  جزو  دانه،  پر  و 

عرق گیاهی برای مشکل نفخ

درمان  در  می تواند  سرخ  گل  همان  یا  گالب 
مشکل نفخ موثر واقع شود، به این شرط که به 
صورت گرم مصرف شود؛ همچنین می توان از 
ترکیب و مخلوط عرق نعناع وگالب داغ  شده 
استفاده کرد. در واقع این عرق به این دلیل باید 
اثر  در  که  را  روده  مجاری  گرما  که  باشد  داغ 

عصبانیت بسته شده است، باز کرده و به آنها 
فرمان آرامش و راحتی می دهد. اگر از مشکل 
آب  از  خوردن  غذا  موقع  شدید،  خسته  نفخ 
خوردن، حرف زدن، جر و بحث و عصبانیت پرهیز 
این حاالت هیجانی  از  کنید، چرا که هر یک 
اسیدی  ترشح  می تواند  خوردن  غذا  زمان  در 
معده را افزایش و در مقابل میزان ترشح صفرا 
را به داخل روده کم کرده و نفخ را تشدید کند.

پاکسازی و شادابی پوست 
با بخار درمانی

  
تنها ۱۵ دقیقه قرار گرفتن در معرض بخار در 
هفته می تواند به بهبود شرایط پوست و افزایش 
زیبایی و درخشش آن کمک کند. بخار موجب باز 
شدن منافذ پوست می شود و تعریق را افزایش 
می دهد که این شرایط به خالص شدن از شر 

سلول های مرده پوست، باکتری ها و آلودگی 
موجود در منافذ پوست کمک می کند. بر همین 
اساس، احتمال ابتال به آکنه، دانه های سر سیاه، 
و دیگر ضایعات پوستی کاهش می یابد. افزون 
بر این، گردش خون به سمت سطح پوست به 
واسطه گرمای مرطوب افزایش می یابد که به 
معنای ارسال اکسیژن و مواد مغذی بیشتر به 
است.  آن  و درخشش  و حفظ سالمت  پوست 

بعد از رسیدن به خانه لیموی تازه 
و آب بنوشید

نوشیدن آب و آب لیموی تازه در میانه روزهای 
باشید  نداشته  تردیدی  شود.  می  توصیه  گرم 
در  خانه  به  رسیدن  وقت  نوشیدنی  کمتر  که 
طبیعی  معجون  این  اندازه  به  گرم،  روز  یک 
معجون،  این  خوبی  می رساند.  فایده  بدن  به 

خالی از شکر بودنش است و نه تنها با مصرف 
کردنش، به بدن فایده می رسانید، بلکه احتمال 
آسیب دیدن بدن به خاطر مصرف نوشیدنی های 
گازدار یا شیرین را کمتر می کنید. این نوشیدنی 
طبیعی  وضعیت  به  را  بدن  سوخت وساز 
برمی گرداند و احتمال ابتال به دیابت یا چربی 
این  را کاهش می دهد. مصرف کنندگان  خون 
باال می شوند. کلسترول  گرفتار  ترکیب، کمتر 

یادداشت

یادداشت

یادداشت

رقابت اتومبیلرانان در مسابقات قهرمانی کشور

اتومبیلرانان  کشور،  قهرمانی  اساللوم  مسابقات  دوره  سومین  در 
خراسان جنوبی هنرنمایی می کنند. این ماراتن ملی با شرکت بیش از ۱۰۰ 
اتومبیلران برتر ایران ۱۲ مرداد به میزبانی کرج  برگزار می شود. فرشید ایوبی، 
امیر دروهی و نادر سارانی در مسابقات اتومبیلرانی اساللوم قهرمانی کشور  
به رقابت می پردازند. با مربیگری دروهی برای کسب مدال  های رنگی 

برگزاری مسابقات قهرمانی انجمن های ورزشی 
مناطق کشور در خراسان جنوبی

قهرمانی  مسابقات  میزبانی  مجوز  ورزشی  انجمن های  فدراسیون 
فوتبال روی میز و دارت منطقه شرق کشور را به میزبانی خراسان جنوبی 
صادر کرد. این دوره از مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان نیمه دوم 
مرداد در سالن ورزشی سرو سایت اداری بیرجند برگزار می شود. در این 
مسابقات بیش از ۱۵۰ ورزشکار از استان های خراسان جنوبی، گلستان، 
خراسان شمالی، سمنان و خراسان رضوی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

میزبانی چهاردهمین دوره المپیاد ورزشی 
کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

تأمین  سازمان  کارکنان  ورزشی  المپیاد  دوره  چهاردهمین  میزبانی 
اجتماعی در رشته دو ومیدانی به خراسان جنوبی واگذار شد. این رویداد 
ملی با حضور  قریب  به ۲۰۰ دو ومیدانی کار برتر ایران از ۱۵ لغایت ۱۷ 

مرداد در استادیوم ۱۵هزار نفری غدیر بیرجند برگزار می شود. 

معدوم کردن 3 تن مرغ در قاین

3 هزار و ۱8 کیلوگرم الشه مرغ غیر قابل مصرف در شهرستان قاین 
معدوم شد. رئیس شبکه دامپزشکی قاین گفت: در بازدیدهای روزانه 
کارشناسان واحد نظارت دامپزشکی از مراکز توزیع و عرضه فرآورده های 
خام دامی، بازرسان به خودروی حامل فرآورده خام دامی مشکوک شده 
و پس از متوقف کردن خودرو، 3 هزار و ۱8 کیلوگرم مرغ تازه که بدون 
مجوز بهداشتی حمل، با شرایط نامطلوب بهداشتی و از مقصد نامعلوم به 

شهرستان وارد شده بود کشف کردند.

جریمه 12 میلیون تومانی متهم قاچاق سوخت 
  

بیرجند به ۱۲ میلیون تومان جریمه نقدی  متهم قاچاق سوخت در 
محکوم شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت : با عنایت به گزارش 
نیروی انتظامی مبنی برکشف ۱۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفید، 
پرونده ای تشکیل و در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز مرکز استان رسیدگی 
و پس از محرز شدن تخلف عالوه بر ضبط سوخت مکشوفه، متهم  به 
پرداخت ۱۲ میلیون و 6۰۰ هزار تومان در حق صندوق دولت محکوم شد. 

ورزش استان

حوادث استان

کاریکاتور - عطایی  داده نما

مواد آرایشی و بهداشتی نبایست از دستفروشان و دوره گردها تهیه 
گردد. مواد شیمیایی متعدد به ویژه فلزات سنگین به کار رفته در 
ساخت مواد آرایشی در دراز مدت باعث آسیب جدی به پوست می 
از عوارض  تنها بخشی  شود.عفونت های چشمی و آسیب پوستی 

گسترده لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیرمجاز است.
هنگام انتخاب کرم های آرایشی به ترکیبات تشکیل دهنده آن که 

بر روی برچسب مشخصات درج شده دقت کنید فاقد پارابن باشد.

که  محصول  ماندگاری  افزایش  جهت  سرطانزا  ای  ماده  پارابن: 
باعث بروز سرطان می گردد.

 Bمواد آرایشی غیرمجاز حاوی مقادیر زیادی ماده سمی آفالتوکسین
می باشدکه از قویترین مواد سمی و سرطانزا بوده که از طریق پوست 

جذب شده و منجر به صدمات حاد پوستی می شود.
می  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  خرید  برای  مناسبی  مکان  داروخانه 

باشد.

کاالهای داخلی آرایشی و بهداشتی می بایست دارای پروانه ساخت 
معتبر و کاالی خارجی دارای برچسب کنترل اصالت و سالمت کاال 

باشند.
عوارض ناشی از مصرف کاالهای قاچاق و تقلبی

۱. عوارض جسمی و صدمات پوستی، کبدی، ریوی 
۲. باعث بیماری های مختلفی همچون آلرژی و زخم های پوستی 

و حتی سرطان می شود.

حساسیت، شایع ترین عارضه لوازم آرایشی و بهداشتی به خصوص 
اجناس تقلبی است.

از جمله عالئم حساسیت: احساس سوزش و سوزن سوزن شدن، 
پوست،  عفونت  کهیر،  آبدار،  های  تاول  و  خارش  تورم،  قرمزی، 

عفونت ریشه مو، تغییر رنگ پوست و آکنه می باشد.
مرکز اطالع رسانی غذا معاونت غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نکاتی درخصوص مصرف کاالهای آرایشی و بهداشتی

امالک و 
مستغالت

فروش
 زمین تجاری در نهبندان

تلفن تماس:
09035267746

خریداریم:
 منزل ویالیی در روستای

 سورگ یا بهدان 
ماشین رو باشد

09035267746 

خریداریم 
منزل ویالیی

 روستای رقویی
تلفن تماس:

09153004235

معاوضه منزل ویالیی
 دوکله واقع درسجادشهر با مدرس 

معلم، پاسداران
تلفن تماس:

09035267746

خریدار آپارتمان
 یا منزل قدیمی در حد 60 م 

تلفن تماس:
09157550057

منزلی ویالیی حسین آباد سادات 
160متر، 90متر زیربنا ، یک خواب

 با کلیه امکانات فی:  75م
تلفن تماس:

09151634698

سوله فروشی در شهرک صنعتی 
بیرجند، با 4000 مترمربع زمین 
و حدود 1700 مترمربع زیربنا، 
ارتفاع 8 متر، سند ششدانگ 

09151603740 

فروش طبقه تجاری اداری، حاشیه 
بلوار مدرس، هفتاد و هشت متر 

دارای سند تک برگ 
فی: 280 میلیون
09902242492

رهن و اجاره
  

یک واحدآپارتمان
 یک خواب با امکانات، 300 اجاره 
ویک میلیون رهن، خیابان سجاد 

 09151605427

منزل رهن و اجاره دارای 
2خواب،هال،حمام ،کابینت،پرده، 
 کولر و... 2م پول پیش 300 اجاره

 تلفن تماس :
09150919212 

مغازه اجاره ای 50 متری 
تجاری،حاشیه صمدی،فوق العاده 

 تمیز،دیوارها و کف سرامیک
 دارای امتیاز آب و برق و گاز و تلفن

09151613970
 

یک طبقه منزل اجاره ای 
واقع در مفتح 26 از حاشیه 

خیابان قطعه دوم، جنوبی. زیربنا 
200 متر دارای 4 اتاق خواب 

09157910116
 

یک مغازه خیابان منتظری
 اجاره ورهن داده می شود

تلفن تماس:
09157200825

جویای کار

 

نیازمندیم:
راننده جهت کار با تریلی

تلفن تماس:
09156046934

به تعدادی راننده سحرخیز با خودرو 
جهت کاردر آژانس با زنگ خور باال 

نیازمندیم  پیام جوابگو نیستم
 تماس بگیرید

 09155612170 

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
09155619072

 

به یک نیروی ماهر آشنا 
درمشاورامالک به صورت تمام وقت 

نیازمندیم.
تلفن تماس:

09151636101

  فوری  فوری 
به تعدادی راننده تمام وقت جهت 

کار در آژانس نیازمندیم
تلفن تماس:

09159643980
 

 به تعدادی راننده با ماشین مدل باال 
پراید، پارس، 405 و غیره جهت کار 
در تاکسی اینترنتی تاکسیمم بدون 

دریافت کمیسیون نیازمندیم 
09158639975

 

جویای کار:
راننده پایه یک 

تلفن تماس:
09155611860

خودرو

معاوضه پراید سفید 81 
فوق العاده سالم
                تخفیف کامل 

09156004152

فروش نیسان رونیز 
فوق العاده تمیز، کم کار

تلفن تماس:
09035267746

 
فروش سمند سورن، بی رنگ، سفید 

دوگانه کارخانه، از اول بیمه 
فوق العاده تمیز

مخصوص مصرف کننده فی 26م
09150919212 

فروش موتورشباب220سی سی 
درحد خشک 
تلفن تماس:

09368604783

متفرقه

   

خریداریم:
درب وپنجره دست دوم

 تلفن تماس:
09157236341

فروش
  خط تلفن رند 

تلفن تماس:
09368417705 

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181
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معلمان استان خراسان جنوبی در چهاردهمین 
در  که  کشور  تدریس  برتر  الگوهای  جشنواره 
کشوری  سوم  رتبه  حائز  شد،  برگزار  اصفهان 
شدند. حجت ا... جانی در رشته تدریس ریاضی 
فریده  و  زیرکوه  از شهرستان  متوسطه  مقطع 
وردی در رشته تجارب تدریس شهرستان بیرجند 

به مسابقات کشوری اعزام و حائز رتبه شدند.
و  آموزش  اداره کل  ایرنا،سرپرست  گزارش  به 
تجلیل  آیین  در  گذشته  روز   ، استان  پرورش 

از این معلمان گفت: حضور در جشنواره های 
کشوری بازگو کننده میزان آمادگی و جسارت 
 معلمان برای قرارگیری در برابر داوران ملی است.
موسوی کیا افزود: تدریس اثربخش و الگوگیری 
سایر  برای  راه  نقشه  عنوان  به  باید  افراد  این 
های  موفقیت  تا  گیرد  قرار  استان  فرهنگیان 
روزافزون را در حوزه تعلیم و تربیت شاهد باشیم.
وی اشرافیت علمی، استفاده از شیوه های نوین 
و به کارگیری هنر در تدریس را از مهمترین 

تصریح  و  دانست  موفق  تدریس  محورهای 
کرد: موفقیت در تعلیم و تربیت در راستای این 
به آن توجه داشت. باید   محور ها قرار دارد و 
وی اظهارکرد: فرهنگیان خراسان جنوبی با توجه 
به ظرفیت های موجود باید توجه بیشتری به 
جشنواره ها و مسابقات کشوری داشته باشند 
زیرا حضور در این جشنواره ها در کنار کسب 
تجربه موجب ارتقای وضعیت آموزشی استان 
خواهد شد.موسوی کیا،  رتبه نخست مسابقات 

آزمایشگاهی تجربی، طراحی سواالت استاندارد و 
تالیف درس قرآن را از دیگر رتبه های کشوری 
جامعه آموزشی استان در سال جاری بیان کرد 
و گفت: در جشنواره ایده پردازی هم فرهنگیان 

خراسان جنوبی حائز رتبه دوم کشوری شدند.
وی با بیان اینکه معلمان استان تک شغل هستند، 
گفت: دغدغه معلمی و تدریس در این استان قابل 
تقدیر است و امیدواریم با ارتقای این مهم گامی 

قوی در راستای تعلیم و تربیت برداریم.

کمیته برنامه راهبردی شهرداری ها در 8 شهر 
خراسان جنوبی با مجوز استانداری شروع به 
کار کرد.به گزارش صدا وسیما، مدیرکل دفتر 
امور شهری و شوراهای استانداری گفت: برنامه 
راهبردی از سوی وزارت کشور در سال 94 به 
تمام شهرداری ها و استانداری های ابالغ شد 
پاسخ دهد. حالج  نیاز مدیریت شهری  به  تا 
مقدم با بیان اینکه برنامه راهبردی می تواند در 
کنار سایر برنامه های توسعه شهری همچون 

طرح جامع تفصیلی و کاربری های اراضی، به 
آینده توسعه شهر به شکل هدفمند و با اتکا 
به مشارکت همه بهره برداران بپردازد، افزود: 
های  شهرداری  در  راهبردی  برنامه  کمیته 
ارسک،  قاین،  اسالمیه،  نهبندان،  خوسف، 
دیهوک، نیمبلوک و آیسک از کمیته استانی 
در  تاکنون  اند.  گرفته  کار  به  شروع  مجوز 
شهرهای خوسف ، سرایان، فردوس، سربیشه 
و بیرجند نشست های تخصصی برای تبیین 

برنامه راهبردی و عملیاتی با حضور فرمانداران، 
شهرداران،  فرماندار،  معاونان  بخشداران، 
مسئوالن  و  شهر  اسالمی  شوراهای  اعضای 
ها  شهرستان  مراکز  در  شهرداری  هر  دوایر 
هنوز  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  برگزار 
برنامه  برای تدوین  به شهرداری ها  اعتباری 
است،  نیافته  تخصیص  عملیاتی  و  راهبردی 
پایان امسال تدوین  تا  باید  برنامه  این  گفت: 
تدوین  زمان  مدت  اینکه  بیان  با  وی  شود. 

برنامه بین 6 تا 9 ماه قابل تغییر است، افزود: 
در این برنامه دانشگاه های آزاد اسالمی و پیام 
نور بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشگاه فردوسی، 
دانشگاه امام رضا )ع( و یک شرکت پژوهشی 
فعالیت خود را در شهرهای دارای مجوز آغاز 
کردند. حالج مقدم، ماده 15 قانون نوسازی و 
عمران شهری، بند 2 ماده 80 قانون تشکیالت، 
وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شهرداران را از جمله الزامات قانونی برنامه 

راهبردی عنوان کرد و گفت: یکپارچگی و ایجاد 
توافق بین تمامی نهادهای اثرگذار در مدیریت 
شهری بر اساس یک سند راهبردی و عملیاتی ، 
شناسایی طرح های تملک دارایی و سرمایه ای در 
بازه زمانی معین و اولویت بندی مشخص، داشتن 
قابلیت سنجش خروجی خدمت در سطح خرد و 
کالن و پرهیز از دوباره کاری در چارچوب این 
برنامه از جمله مزایای اجرای برنامه راهبردی در 

شهرداری های کشور است.

گروه خبر-در کمیسیون تنظیم بازار استان از تأمین 
کاالهای اساسی و اولویت دار مردم خبر داده شد. 
استاندار  در کمیسیون تنظیم بازار استان گفت: 
کاالهای اساسی مردم از جمله گندم، روغن، شکر، 
برنج، مرغ و گوشت قرمز تأمین شده است و مردم 

نگران کمبود این اقالم نباشند.
مروج الشریعه همچنین با اشاره به ذخیره سازی 
گندم، برنج و مرغ منجمد در انبارها و سردخانه 
های استان افزود: گندم برای مصرف 5 ماه در 
سیلوها ذخیره شده و برنج و مرغ هم به اندازه 
همچنین  وی  است.  موجود  انبارها  در  کافی 
گفت: با وجود ذخیره سازی کاالهای اساسی، 
از بخش خصوصی برای ورود کاالهای اساسی 
می  حمایت  آنها  سازی  ذخیره  و  استان  به 
را  انبارها  موجودی  اینکه  به  مشروط  کنیم 
 اعالم و به تاریخ مصرف کاالها توجه کنند.

و  نظارتی  دستگاه های  از  استاندار همچنین 
تنظیم بازار خواست از تولیدکنندگان کاالهای 
اساسی در استان به صورت ویژه حمایت کنند 

تا بتوانند نیاز مردم را تأمین کنند. 
مروج الشریعه افزود: هر چند در گذشته با محتکران 
برخورد کرده ایم اما ضروری است به صورت ویژه 

انبارهای کاال در استان بازرسی شوند.
وی با توجه به نیاز بازار به دام زنده در ایام عید 
قربان و محرم افزود: سازمان همیاری شهرداری 
ها از هم اکنون برای واردات دام زنده زیر نظر 
دامپزشکی،  برنامه ریزی کند و به هر میزانی که 
می توان ذخیره سازی کرد، نیاز استان تأمین شود.
وی همچنین از دستگاه های متولی تنظیم بازار 
خواست کمیته ای تخصصی ذیل کمیسیون 
تنظیم بازار تشکیل دهند تا برای تأمین کاالهای 
اساسی مورد نیاز اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش 

کمیته امداد و بهزیستی برنامه ریزی کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
هم در این نشست با اشاره به تشدید نظارت 
امسال 15 هزار و  ابتدای  از  بازار گفت:  بر  ها 
720 بازرسی از واحدهای صنفی انجام که 411 
پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و 
 متخلفان 250 میلیون تومان جریمه شده اند.
ناظر  کنار 650  در  بازرس  افزود: 67  شهرکی 
افتخاری، روزانه بازار را رصد می کنند و مردم هم 
در این مدت با تماس با سامانه 124 یاری رسان 

ما در خصوص مقابله با تخلفات بوده اند.
وی با اشاره به افزایش قیمت سیمان تولیدی 
دستور  از  پس  افزود:  اخیر  روزهای  در  استان 
سیمان  کارخانه  دو  به  کتبی  ابالغ  و  استاندار 
استان، خوشبختانه با همکاری این کارخانه ها 
قیمت به حالت قبل بازگشت. وی همچنین با 

اشاره به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر 
گفت:  مرغ هم اکنون  با قیمت هر کیلوگرم 9 
هزار و 500 تومان عرضه می شود که با توجه 
به افزایش تولید استان، انتظار داریم قیمت مرغ 

به 9 هزار تومان کاهش یابد.شهرکی از توزیع 
مرغ منجمد در فروشگاه ها خبر داد و افزود: 
مرغ منجمد به قیمت هر کیلوگرم 6 هزار و 750 

تومان در شبکه توزیع قرار گرفته است.

سربازی-طوالنی شدن خشکسالی ها و جواب 
ندادن برخی طرح هایی که وزارت نیرو و جهاد 
کشاورزی برای مقابله با خشکسالی به مرحله اجرا 
درآوردند نمایندگان وزرات نیرو، مدیر عامل شرکت 
شهرهای  فرمانداران  و  استان  ای  منطقه  آب 
فردوس، سرایان و بشرویه را بر آن داشت تا این بار 
به سراغ بهره برداران بخش کشاورزی بروند و در 
جلسه ای در سالن اجتماعات فرمانداری فردوس 
به آنها پیشنهاد دهند تا با ورود به این مسئله مهم 
و حیاتی، طرح های پیشنهادی و کارشناسی خود 
را برای مقابله به بحران کم آبی به دولت بدهند و 
دولت نیز پس از بررسی کارشناسی به آنها کمک 

کند تا این طرح ها به مرحله اجرا درآید.
مطلب فوق چکیده ای از تمام جلسه ای بود 
که عده ای دغدغه مند برای مقابله با بحران 
خشکسالی و ارائه راهکارهای عملیاتی دور هم 
جمع شدند تا در این جلسه دو ساعته، فکرهای 
کشاورزان و کارشناسان منابع آب روی هم ریخته 
شود تا شاید بتوانند به یک راهکار درست برای 

مقابله با خشکسالی بروند.

 همفکری های منطقه ای 
برای مقابله با بحران کم آبی

در ابتدا فرماندار فردوس هدف از جلسه مشترک 
مدیران، کارشناسان، بهره برداران و تشکل های  
کشاورزی، نمایندگان وزارت نیرو و مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای استان را یافتن راهکاری 
عملیاتی برای مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی 
برشمرد و افزود: با پیشنهاد مهندس میبدی از 
مسئوالن منابع آب کشور به صورت جداگانه برای 
هر کدام از شهرستان های سرایان و بشرویه با 
حضور ایشان جلسه ای در خصوص راهکارهای 

مقابله با بحران آب برگزار خواهد شد.

سوء مدیریت های گذشته 
که تاوانش را نسل فعلی باید بدهد

ابراهیمی با بیان اینکه دولت تدبیر و امیدعلیرغم 
تمام مشکالتی که دارد ولی بحث بحران آب را در 
سرلوحه برنامه های خود قرار داده، اضافه کرد: در 
سال های گذشته مجوزهایی برای حفر چاه داده 

شده که امروز باید ما تاوانش را پس بدهیم.
فرماندار فردوس نصب کنتورهای  هوشمند را 
برای مقابله با برداشت بی رویه آب بسیار موثر 

دانست و گفت: امروز مشکل کشور بحران کم 
آبی در بخش کشاورزی است ولی بسیاری از 
مردم بر این باورند که آب شرب مشکل دارد در 
حالی که آب شرب پنج درصد و آب کشاورزی 
نود و پنج درصد مصارف آبی را تشکیل می دهد.
وی تاکید کرد: امروز وضعیت بی رویه برداشت آب 
کشاورزی و عدم بهره وری صحیح از کشت های 
قدیمی و فله ای به گونه ای است که اگر ما برخی 

کشاورزی های سنتی مثل انار فردوس را تعطیل و 
از خارج کشور محصوالت کشاورزی را وارد کنیم 

به صرفه و صالح کشور است.

کسری سه و نیم میلیارد متر مکعبی 
آب در مخازن آب استان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان نیز با بیان 
اینکه تشکیل جلسات متعدد شورای حفاظت از 
منابع آب استان نشان از دغدغه مسئوالن نسبت 
به بحران کم آبی و استفاده بهینه از آب های موجود 
است، افزود: در سه دهه گذشته مازاد برداشت آب در 
استان داشتیم که نتیجه آن کسری سه و نیم میلیارد 

متر مکعبی آب از مخازن آب استان است.

کاهش برداشت 140 میلیون متر مکعب 
آب در استان با نصب کنتور هوشمند 
و  با مدیریت عرضه آب  امامی تصریح کرد: 
نصب کنتورهای هوشمند از سال 92 تا کنون 
مکعب  متر  میلیون  کاهش140  ایم  توانسته 
برداشت آب از چاه های آب استان را تجربه 

کنیم. وی گفت: خوشبختانه در دشت فردوس 
و سرایان چاه آب غیر مجاز نداریم و با توجه 
به اینکه 45 درصد سهم کشاورزی استان را 
باغات تشکیل می دهد این سرمایه بزرگ در 

معرض تهدید قرار دارد.

177 هزار هکتار از اراضی استان زیر 
پوشش آبیاری نوین

امامی با اشاره به اینکه در مدیریت بهره وری منابع 
آب استان در سه سال گذشته اقدامات خوبی انجام 
شده، گفت: تا کنون 177 هزار هکتار از اراضی 
استان تحت آبیاری نوین قرار گرفته، به طوری که 
سال گذشته به عنوان سومین استان در کشور به 
عنوان صرفه جویی در مصارف آب انتخاب شدیم.
مدیر امور منابع آب شهرهای فردوس و بشرویه 
نیز گفت: آب بعد از هوا دومین زیرساخت و  محور 
توسعه پایدار است و خوشبختانه فرهنگ سازی 
به ثمر نشسته و همه بر این باورند که باید برای 

آیندگان و ادامه حیات خودمان حفظ شود.
رحیمی اضافه کرد: قبل از سال 92 چاه های 
در سال  روز  شبانه  تمام ساعات  در  کشاورزی 
حتی ساعاتی که نیازی به آبیاری نبوده روشن و 
مشغول به کار بوده است.وی خاطرنشان کرد: با 
نصب کنتورهای هوشمند حد مجاز برداشت آب 
در دشت فردوس ساالنه 4 هزار و 862 ساعت و 
در دشت بشرویه 5 هزار و 421 ساعت تعریف شد 
که منجر به صرفه جویی خوبی و افزایش ذخیره 
مخازن آب زیرزمینی گردید. وی به عنوان نمونه 

دشت فردوس را مثال زد که پروانه بهره برداری 
ساالنه در این دشت 40 میلیون متر مکعب بوده 
ولی مصرف 30 میلیون متر مکعب بود و در طول 
تاریخ این مقدار صرفه جویی بی نظیر بوده است و 
این به معنی اینست که مردم از حجم پروانه های 
صادره برای برداشت آب از چاه های کشاورزی 
که کنتور های هوشمند برایشان مشخص کرده 
کمتر استفاده کرده اند.رحیمی از راه اندازی تشکل 

آب برای دخالت ذینفعان برای مدیریت منابع آب 
امور آب دشت  از وضع  خبر داد و در گزارشی 
فردوس و بشرویه گفت: در دشت بشرویه 222 
حلقه چاه، 167 رشته قنات و 73 دهنه چشمه 
داریم که قبل از نصب کنتورهای هوشمند 120 
میلیون متر مکعب کسری ساالنه آب در دشت 
بشرویه بوده است.به گفته وی در دشت فردوس 
نیز 200 چاه، 350 رشته قنات و 44 دهنه چشمه 
داریم که قبل از نصب کنتورهای هوشمند ساالنه 
60 میلیون مترمکعب تخلیه آب در دشت فردوس 
را داشتیم. رحیمی اضافه کرد: در دشت بشرویه 
در سال 96 ، 70 میلیون متر مکعب آب برداشت 
شد که کشاورزان هفت و نیم میلیون متر مکعب 
از پروانه صادره کمتر برداشت آب کرده اند و در 
دشت فردوس این میزان صرفه جویی 4 ممیز 7 

دهم میلیون متر مکعب بوده است

کاهش کسری مخزن دشت فردوس از 
20 به 10 میلیون متر مکعب آب درسال
وی تاکید کرد: کسری مخزن دشت فردوس 20 

میلیون متر مکعب آب بوده که با صرفه جویی در 
سال های گذشته این میزان به 10 میلیون متر 
مکعب آب کاهش یافته است . حجتی مدیر 
منابع آب شهرستان سرایان نیز گفت: در دشت 
سرایان میزان مصرف آب ساالنه قبل از نصب 
کنتورآب هوشمند 78 میلیون متر مکعب آب 
بوده که در سال 96 این میزان به 40 میلیون 

متر مکعب کاهش یافته است.

دشت سرایان بحرانی ترین دشت استان
استان  ای  منطقه  آب  شرکت  معاون  غالمی 
نیز دشت سرایان را بحرانی ترین دشت استان 
برشمرد که با بیشترین میزان کسری مخزن آب 
مواجه است.به گفته وی در استان 230 میلیون 
متر مکعب کسری مخزن داریم . غالمی تصریح 
کرد: دریک طرح 6 ساله در کارگروه سازگاری 
با کم آبی استان در دشت سرایان باید با صرفه 
جویی 22 و نیم میلیون متر مکعبی آب در سال با 
اعتبار 117 میلیارد تومان و در دشت فردوس قرار 
است با کاهش ساالنه 17 میلیون متر مکعبی با 
اعتبار 78 میلیارد تومان و در دشت بشرویه شاهد 
کاهش42 میلیون متر مکعبی آب در سال باشیم 
که مجموعا در کل استان این طرح 6 ساله هزار 

و 680 میلیارد تومان اعتبار دارد.

کشاورزان متولی مقابله
 با خشکسالی می شوند

حب وطن از نمایندگان وزارت نیرو نیز گفت : 
متاسفانه وزارت نیرو با همفکری وزارت جهاد 
کشاورزی در سال های گذشته بدون حضور 
کشاورزان برای مقابله با بحران کم آبی نسخه 
هایی پیچیده تا کشاورزان آن را اجرا کنند و این 
طرح ها به دلیل عدم حضور موثر کشاورزان 
نتیجه مورد نظر را نداشته است. وی تاکید کرد: 
منبعد قرار است صرفه جویی در مصرف آب و 
مدیریت منابع آبی در کشور به کشاورزان واگذار 
شود به این صورت که تشکل های کشاورزی 
طرح بدهند و دولت برای اجرا به کمک آنها 
کنون  تا  کرد:  بشتابد. حب وطن خاطرنشان 
برنامه ریزی از باال به پایین بوده ولی از این به 
بعد قرار است در مقابله با خشکسالی این مهم 
از پایین به باال باشد و اعتقاد داریم این روش 

بسیار بهتر جواب خواهد داد. 

کشاورزان به جنگ خشکسالی می روند

برداشت بیش از ۴۰۰۰ تن پسته در فردوس

فارس-مدیر جهاد کشاورزی فردوس از پیش بینی برداشت چهار هزار تن پسته در سال جاری از باغات این شهرستان خبر داد. مهمیز 
افزود: در سال جاری چهار هزار و 600 هکتار از اراضی فردوس زیر کشت محصول پسته است.وی با بیان اینکه از این میزان سه 
هزار هکتار پسته بارور است، تصریح کرد: سیل و تگرگ سال جاری به هزار و 225 هکتار از این اراضی خسارت وارد کرده است.

*نماینده ولی فقیه در استان در پیامی درگذشت والده 
حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده 

کل سپاه را تسلیت گفتند.
خانه  مرمت  برای  ملی  اعتبار  ریال  میلیون   150*

کالنتر بسطاق شهرستان سرایان اختصاص یافت.
*مسئول ستاد زکات استان گفت: 92 درصد زکات جمع 
آوری شده در بخش کمک به محرومان هزینه شد.
*مدیر امور آب و فاضالب بیرجند از اجرای 7 طرح 
آبفای شهری در خراسان جنوبی با هزینه کرد 600 

میلیون تومان خبر داد.
 *معاون امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی گفت:

 9 هزار کشاورز برداشت عناب از 3 هزار و 218 هکتار 
سطح زیرکاشت این محصول را آغاز کردند.

*مدیرکل امور عشایری گفت: 10 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای طرح های 

عمرانی حوزه عشایری امسال، اختصاص یافته است.

اخبار کوتاه

معلمان استان حائز رتبه برتر الگوهای تدریس

شروع به کار کمیته برنامه راهبردی شهرداری های 8 شهر 

تأمین کاالهای اساسی مردم در استان

آغاز توزیع “رفاه کارت” دانشجویان 
دانشگاه جامع علمی  -کاربردی از مهر

کاوش-رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی اعالم 
های  رشته  خاص  مناطق  دانشجویان  برخی  کرد: 
علمی - کاربردی از آغاز سال تحصیلی جدید “رفاه 
کارت دانشجویی” دریافت می کنند. محمدحسین 
امید اظهارکرد: ما سال گذشته سعی کردیم در مجلس 
مصوبه ای داشته باشیم که بر اساس آن بخشی از هزینه 
های شهریه دانشجویان دانشگاه جامع علمی -کاربردی 
در  موضوع  این  شد،  خواهد  تامین  دولت  طریق  از 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تایید شد و حتی 
به تایید کمیسیون تلفیق در مرحله اول رسید، اما در 
 نهایت نتوانستیم موافقت کلی مجلس را کسب کنیم.
در صورت  فوق  مصوبه  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
تصویب در مجلس شورای اسالمی برای دانشجویان 
خاص و رشته های خاص علمی -کاربردی صورت 
خواهد گرفت و اجرای آن برای تمامی دانشجویان 
امکان پذیر نیست.امید همچنین اظهارکرد: دولت همواره 
کمک مختصری برای پرداخت یارانه غذایی دانشجویان 
علمی -کاربردی انجام می دهد که این کمک ها در 
گذشته بسیار نامتناسب توزیع می شد، اما برای سال 
به  این کمک ها  امسال  از مهر  و  تحصیلی جدید 
صورت کارت رفاه دانشجویی در مناطق کمتر برخوردار 
به صورت نقدی به دانشجویان پرداخت خواهد  شد.

نیاز بیمارستان تخصصی ایران مهر بیرجند 
به 17 میلیارد تومان

صداوسیما-بیمارستان تخصصی ایران مهر بیرجند 
برای تکمیل چرخه درمان بیماران سرطانی خراسان 
جنوبی و تکمیل ساختمان بیش از 17 میلیارد تومان نیاز 
دارد. مدیرعامل مجمع خیرین سالمت استان و رئیس 
بیمارستان ایران مهر گفت: برای تکمیل چرخه درمان 
بیماران سرطانی نیاز به تجهیزاتی از قبیل شتاب دهنده 
خطی، دستگاه سی تی سیموالتور، لیزر سی تی، دیزل 
ژنراتور برق اضطراری، رگ یاب و ساخت اورژانس 
بیمارستان است که هزینه دستگاه شتاب دهنده خطی 
به تنهایی بیش از 12 میلیارد تومان است. حسینی با 
بیان اینکه ساخت اورژانس بیمارستان بیش از یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه در بردارد، افزود: در 
صورت تکمیل این بیمارستان، نیازی به مراجعه بیماران 
به استان های مجاور نیست و حتی از استان های دیگر 
هم بیمار پذیرش خواهد شد. خیرین می توانند کمک 
های خود را به شماره حساب 566666748  و شماره 
و  کشاورزی  بانک   6037707000031470 کارت 
شماره کارت 6037691990173205 بانک صادرات 

به نام مجمع خیرین سالمت واریز کنند.

صدور پروانه درسیستم شهرسازی 
الکترونیک شهرداری بیرجند

دادرس مقدم-شهرسازی الکترونیک این ویژگی را 
 دارد که بتواند مردم را از مراجعه مستقیم به شهرداری 
شهرداری  فناوری  و  آمار  اداره  مدیر  کند.  نیاز  بی 
در جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت صفارایانه 
آنها  سیستم  این  در   : گفت  مطلب  این  بیان  با 
پروانه  صدور  به  مربوط  امور  خودشان  توانند  می 
قلی  مسلم  دهند.  انجام  سیستم  این  طریق  از  را 
شهرداری  مثبت  های  گام  از  یکی  افزود:  نژاد 
الکترونیک شهر  سوی  به  حرکت   ،  بیرجند 
  می باشدکه جمع سپاری و برون سپاری سیستم شهرسازی
) درآمد، اصناف، امالک و کمیسیون ماده صد( نیز از 

اصلی ترین اهداف این پروژه می باشد.

برگزاری کارگاه »مبانی اصول حقوق 
بین المللی بشردوستانه«   در بیرجند

کاوش-کارگاه آموزشی »ارکان و اصول بنیادین نهضت 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و مبانی اصول 
حقوق بین المللی بشردوستانه« ویژه مدیران جمعیت 
هالل احمر استان برگزار شد. شهریاری، مدیرعامل 
کارگاه  این  برگزاری  در حاشیه  جمعیت هالل احمر 
بیان کرد: ارتقای آموزشی کارکنان جمعیت به ویژه 
مدیران از اهمیت باالیی برخوردار بوده که همواره مورد 
توجه این نهاد است. رئیس دبیرخانه کمیته ملی حقوق 
بشردوستانه جمعیت هالل احمر هم  با بیان اینکه این 
کارگاه ها تاکنون در 29 استان برگزار شده است، افزود: 
به روز رسانی دانش مدیران در خصوص ساختار و 
اصول نهضت بین المللی صلیب سرخ و حقوق بین الملل 
بشردوستانه و موضوعات نو پدید در این حوزه از جمله 

اهداف برگزاری این کارگاه ها است.

تکمیل چرخه فرآوري  زغالسنگ
pvc با تولید 

کارخانه تولید پی وی سی برای تکمیل چرخه فرآوری 
زغالسنگ طبس احداث می شود. فرماندار ویژه طبس 
گفت: هم اکنون pvc در کشور از نفت تهیه می شود و 
برای اولین بار در کشور قرار است در شهرستان طبس 
pvc  را از کک و زغالسنگ تهیه کنیم. طالئی مقدم 

افزود: pvc ماده اولیه بسیاری از صنایع است که تولید 
آن از نفت هزینه بر است اما تولید این ماده از کک 
و زغالسنگ صرفه اقتصادی باالیی دارد.وی گفت: 
در   pvc تولید  کارخانه  اندازی  راه  از  اصلی  هدف 
شهرستان طبس، تکمیل چرخه معدنی زغالسنگ در 
این شهرستان و همچنین تأمین نیاز داخلی و صادرات 
است.طالئی مقدم افزود: سرمایه گذار این طرح هم 
آماده است و کارخانه در مرحله صدور پروانه و مجوز 
تأسیس است و عملیات اجرایی کارخانه امسال آغاز 
و تا سال 1400 به بهره برداری می رسد.وی گفت: 
با بهره برداری از این کارخانه برای 300 نفر اشتغال 
مستقیم و برای 16 هزار نفر در کشور اشتغال غیر 
اولیه صنایع  ماده   pvc .ایجاد خواهد شد مستقیم 
مختلفی از جمله ظروف پالستیکی آشپزخانه و لوله 

های آب، گاز و فاضالب است.

خانه تئاتر در فردوس
 راه اندازی شود

ایسنا-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تاریخ 
هنر تئاتر در فردوس گفت: خانه تئاتر بایستی در این 
شهرستان راه اندازی شود. به گزارش ایسنا، فرماندار 
و اعضای شورای شهر فردوس با مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دیدار کردند. نبی زاده، در این دیدار به 
تاریخ هنر به خصوص هنر تئاتر در فردوس اشاره کرد 
و افزود: می طلبد خانه تئاتر در این شهرستان راه اندازی 
شود. نقره دانی، رئیس شورای شهر فردوس نیز بر لزوم 
حمایت از نیروهای جوان و مجموعه فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان اشاره کرد و از مدیرکل خواست تا 
با سفر به فردوس به مشکالت این حوزه رسیدگی کند.

کاهش ترانزیت کاال  از گمرک ماهیرود

ایرنا-مدیرکل گمرکات استان گفت: 69 دستگاه کامیون 
در چهار ماه ابتدای امسال از طریق گمرک ماهیرود  وارد 
افغانستان شد که از نظر تعداد 78 درصد و از لحاظ وزن 
83 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
داشته است. خاشی اظهار کرد: این کامیون ها طی این 
مدت یک میلیون و 452 هزار و 341 کیلوگرم مواد 
شامل گوشت مرغ منجمد، روغن موتور، سپر مستعمل 
و تایر و رینگ مستعمل خودرو و بونکر حمل ، گاز مایع، 
تخم مرغ خوراکی و پارچه را از طریق گمرک ماهیرود 
به افغانستان حمل کرده اند. وی ادامه داد: ترانزیت این 
کاالها از کشورهای برزیل، ترکیه، عراق ، امارات متحده 

عربی، جمهوری آذربایجان و چین بوده است.

۶ مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی
 در استان فعال است

تسنیم- مدیر درمان تأمین اجتماعی از وجود 6 مرکز 
درمانی ملکی خبر داد و گفت: در شهرستان های قاین، 
فردوس و نهبندان مراکز ملکی سازمان به صورت 
درمانگاه عمومی و تخصصی فعالیت می کنند و یک 
مرکز نیز با سطح پلی کلینیک در طبس فعال است. 
فیروزی اظهار کرد: تمام مراکز درمانی خصوصی، دولتی 
و خیریه ای که پروانه فعالیت دارند طرف قرارداد سازمان 
تامین اجتماعی هستند.وی افزود: در حال حاضر دو 
بیمارستان شهید رحیمی و بیمارستان حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( در بیرجند  با الگوی درمان ملکی  رایگان به 

بیمه شدگان خدمات دهی می کنند.

وام ۵۰ میلیون تومانی با کارمزد ۲ درصد
برای دانش آموختگان

دادرس مقدم-رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی 
گفت : ایجاد و توسعه مراکز نوآوری در دانشگاه جامع 
علمی - کاربردی در دستورکار قرار گرفته است و برای 
راه اندازی شرکت های نوآوری 50 میلیون وام با سود 2 
درصد از منابع خود دانشگاه پرداخت خواهد شد که در 
حال حاضر 30 مرکز نوآوری ایجاد شده و 29 مرکز در 
دست اقدام است. ضمن اینکه تأیید فعالیت این شرکت ها 
هم به دانشگاه علمی -کاربردی واگذار شده است.

عشایر نباید در مسیرهای ادارات 
گرفتار  و  معطل بمانند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان اینکه 
مسئوالن مربوطه باید در عمل نشان دهند که عشایر 
ذخایر انقالب اند، گفت: نباید عشایر در بستر ادارات 
گرفتار و معطل بمانند و به طور جد از سوی مسئوالن 
باید مورد توجه قرار گیرند. علوی مقدم با بیان اینکه رفع 
مشکالت عشایر از مهمترین وظایف مدیران و متولیان 
این بخش است، افزود: پاسخگویی به موقع به مکاتبات، 
تکریم مردم و احترام به آنان، تعامل با سایر دستگاه های 
اجرایی و حل و فصل مشکالت با تقویت ارتباط با 
مدیران فرادستی در مرکز از جمله اموری است که در 

ارزیابی مدیران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بازدید  سرزده استاندار
از نانوایی های بیرجند

حسینی-استاندار روز گذشته به طور سرزده به نانوایی 
های بیرجند رفته و کیفیت نان در استان را  از نزدیک 
مورد بررسی قرار داد. مروج الشریعه در این بازدید که با 
حضور ناصری فرماندار بیرجند، شهرکی رئیس سازمان 
صنعت ، معدن و تجارت، تهوری رئیس اداره نظارت و 
بازرسی انجام شد، مشکالت نانوایان را نیز بررسی کرد.   
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
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جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسی که اصالت خانوادگی
 داشته باشد.
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تمرین كار گروهی و تعاون با اجراي مسابقه نقاشی كودكان 
عکس: احسان توال

شنبه  سه  روز  بعدازظهر   - کاری  نسرین 
هفته جاری مسابقه نقاشی با موضوع »تعاون 
فرهنگ  ترویج  منظور  به  گروهی«  کار  و 
پارک  در  نوجوانان  و  کودکان  بین  تعاون 

توحید بیرجند برگزار شد. 
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  رکنی،  عباس 
این  حاشیه  در  جنوبی  خراسان  اجتماعی 
رویداد فرهنگی عنوان کرد: مسابقه  نقاشی  
کار  و  تعاون  تمرین  راستای  در  کودکان 
سایر  با  همزمان  و  استان  مرکز  در  جمعی 
پرورش  کانون  همکاری  با  کشور،  شهرهای 
فرزندان  برای  نوجوان  و  کودکان  فکری 
استان  تعاونگران  و  همکاران  سال   15 زیر 
برگزار شده است. وی ادامه داد: نقاشی های 
و  شده  آوری  جمع  اتمام،  از  پس  کودکان 
ارسال  تهران  به  کشور  هاي  استان  تمام   از 
مي شود و در نهایت داوري مي شود ، برندگان 
انتخاب و در هفته تعاون از برگزیدگان تقدیر 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این مسابقه در راستای  

همکاری  و  تعاون  ترویج  برای  فرهنگسازی 
بین کودکان و نوجوانان است، افزود: با بهره 
باید  نشریات  و  ها  رسانه  ظرفیت  از  گیری 
روحیه همکاری و حس تعاون در کودکان و 
نوجوانان را تقویت کنیم. رکنی خاطر نشان 
کرد: در واقع نقاشی با موضوع تعاون به ویژه 
در محیط پارک و جمع شدن آنها در کنار 

هم از مزایای کار گروهی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
تاکید کرد: هدف از این برنامه، آموزش کار 
گروهی و تعاون به صورت نمادین به کودکان 
است. وی افزود: کودکان با ابزار هنر، مداد و 
قلم و به کمک پدر و مادر با کشیدن نقاشی 
با فرهنگ تعاون آشنا شده و همکاري را یاد 
مي گیرند. وی یادآور شد: در خراسان جنوبی 
حدود 1040 تعاونی فعال داریم که کارگاه 
های مختلف آموزشي و ترویجي براي مدیران 
و بازرسان آنها برگزار شده است و امیدواریم 
این کار مهم ادامه داشته باشد و در فرزندان 

ما نهادینه شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در مسابقه نقاشی کودکان  عنوان کرد:

آژانس ایـران
شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:

 32465050
32465200  - 32465060 - 32465252 - 32465080 

آدرس: خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
شماره مدیریت : 09158644731 - مقری

نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بیرجند 
موضوع مناقصه: در اجرای ماده 41 از آیین نامه مالی و 

معامالتی دانشگاه بیرجند، این دانشگاه در نظر دارد نسبت به خرید دو 
دستگاه سرور محاسباتی از طریق مناقصه عمومی به شرح مندرج در 

اسناد مناقصه اقدام نماید.
شرایط متقاضي: شرکت های متقاضی فعال در حوزه انفورماتیک دارای 
مجوز فعالیت از سازمان صنفی رایانه ای و گواهی رتبه بندی و احراز 

صالحیت شرکت های انفورماتیکی )حداقل رتبه 5(
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها:

 www.birjand.ac.ir به آدرس  بیرجند  اینترنتی دانشگاه   سایت 
و دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزي- دبیرخانه مرکزی.

زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه 1397/5/10 لغایت 
یکشنبه 1397/5/14

زمان تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1397/5/23
 تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها: روز چهارشنبه  1397/5/24 

در محل سازمان مرکزی - اتاق جلسات معاونت اداری و مالی
شماره تماس: 056-32202207

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دبیرخانه كمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه بیرجند

مبلمان اتاق کودک ، نوجوان ، جوان و بزرگسال
با 2 سال گارانتی تعویض و  5 سال خدمات پس از فروش 

تا پایان مرداد ماه
 از 21 % تخفیف برخوردار شوید


