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شناسایی و انهدام ۳ تیم 
تروریستی در استان خوزستان 

صفحه 6

انتظار است اروپا اقدامی برای 
اجرای توافق هسته ای صورت دهد

صفحه 6

اروپا قول داده از ۱۳ آبان 
سازوکارهای مالی را حل کند

صفحه 6

جامعه نباید
 نگران فردا باشد

صفحه 6

یک چشم اشک،
 یک زبان نفرین!

 از میان همه ی دردها، درد دیده نشدن، 
حساب  به  درد  و  نشدن  شنیده  درد 
نیامدن سخت تر است؛ به خصوص اگر 
مجبور باشی سالهای سال صورتت را با 
سیلی، سرخ نگه داری؛ دست آخر این 
صورت زخمی بر می دارد که خودش 
بدون گفتن تو، هزاران حرف برای گفتن 
و هزاران فریاد برای برآمدن دارد. همه 
می دانیم که در تمام این سالها، کمرت 
زیر بار روزگار خم نشده، پاهایت مقابل 
رنج های دنیا سست نشده، و سرت 
مقابل همه ی سختی های سی سال 

ایستادن و تعلیم ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4197
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    صفحه5

*آخرین شنیده ها  از فهرست مدیران 
بازنشسته  استان و جانشینان آنها/5

زعفران  قاینات جهانی شد
خراسان جنوبی به روایت تصویر عکاسان/6
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  کارگاه آشنایي با تجهیزات کاهنده مصرف آب/6

   کارآفرینی موتور محرکه اقتصاد کشور است /5

جناب آقای مهندس حسین ابوذری
حسن تعامل، درایت و مدیریت شما در کارگشایی مشتریان بانک

 و راه اندازی کار مردم در خاطره ها جاوید خواهد ماند
 اینک که سنگر دیگری برای خدمت برگزیده اید، خدمات ارزنده

 و ماندگار شما در مدت تصدی ریاست بانک کشاورزی مرکزی
 را ارج نهاده و برایتان آرزوی توفیق داریم.

مهندس مرتضی رحیمی گازاری

 جناب آقای علی سعیدی
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت ریاست بانک ملت شعبه مرکزی

 که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
 شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه-  فرزین- صابرتنها

بیمه شده محترم روستایی: آیا می دانید معاینه بیمار در مراکز بهداشت روستایی و ارجاع وی توسط پزشک مرکز قبل از مراجعه به پزشکان سطح شهر الزامیست 
روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبیولی بیماران خاص مانند هموفیلی، تاالسمی، پیوند کلیه، دیالیزی و ام اس نیاز به رعایت نظام ارجاع ندارند.         

با نهایت تاثر درگذشت

 مرحومه حاجیه اکبری 
)همسر مرحوم سید جالل لشکری نوزاد(

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه پنجشنبه 97/8/۳ ساعت 8 الی 9 

صبح از محل غسالخانه بیرجند به سمت روستای نوزاد برگزار می گردد.

ضمنا مراسم سوم روز جمعه 97/8/4 ساعت ۱5 الی ۱6 در محل سالن مصلی )هیئت ابولفضلی( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: لشکری ، اکبری و سایر بستگان

جناب آقای حاج احمد عبدی
مدیریت محترم نمایندگی ۳۰۴۶ بیرجند

کسب موفقیت ارزشمند رتبه یک ارزیابی خدمات پس از 
فروش در سال ۱۳۹6 را حضور جناب عالی و همکاران 

محترم تان تبریک عرض نموده، موفقیت و توفیق
 روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

مهندس مرتضی رحیمی گازاری

                                    

اصالحیه آگهی مزایده عمومی فروش امالک )نوبت اول(
مساحت حدودی آدرس ملکردیف

)متر مربع(
قیمت پایه هر متر مربع 

)ریال(
قیمت پایه کل 

)ریال(
5 درصد سپرده  هر قطعه 

)ریال(
کاربری

اداری5۳/6640/000/000۲/۱46/400/000۱07/۳۲0/000خیابان مدرس، فلکه اول، پاساژ الماس طبقه اول شماره یک۱

اداری48/9945/000/000۲/۲04/550/000۱۱0/۲۲7/500خیابان مدرس، فلکه اول، پاساژ الماس طبقه اول شماره دو۲

اداری4۲/۱447/000/000۱/980/580/00099/0۲9/000خیابان مدرس، فلکه اول، پاساژ الماس طبقه اول شماره سه ۳

 محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

ش
رو

فـ

جناب آقای دکتر سیدابوالحسن لشکری
با نهایت تاسف وتاثر درگذشت

 مادرگرامی تان را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مدیریت ، دبیران و کارکنان دبیرستان شهید چمران

جنـاب سرهنـگ محمدرضـا خسـروی
رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بیرجند

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از توانایی و درایت تان می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده ، برایتان آرزوی توفیق بیش از پیش در راستای رفاه و سهولت 

عبور و مرور و ترافیک شهری را داریم.
جرثقیل عباس زاده - رضوانی نسب

جناب آقای مهندس محمد فرهادی 
با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادر گرامی تان 

را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات 
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

آگهی مزایده فروش شتر و گوسفند
شرکت سهامی زراعی سهل آباد در نظر دارد: تعداد ۱۰ نفر شتر و ۲۵ راس گوسفند 

را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان تقاضا دارد پاکت های خود را 

حداکثر تا تاریخ ۹۷/۸/۹ به دفتر شرکت تحویل نمایند. زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 

۱۰ صبح همان روز خواهد بود. کلیه شرکت کنندگان در مزایده باید ۱۰ درصد قیمت 

پیشنهادی را طی یک فقره چک و یا نقداَ به حساب ۸۳۶۱۶۷۴۷۱ نزد بانک کشاورزی 

واریز نمایند. شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

         شرکت سهامی زراعی سهل آباد   ۰۹۹۱5۳۲۳۹۰۰ - ۰۹۱5۳۳۴۶۱۱۸

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 

مرحوم کلوخ شهابادی
 شرکت نمودند، به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت 

آن عزیز سفرکرده امروز چهارشنبه 97/8/۲ از ساعت ۱4:۳0 
الی ۱5:۳0 در محل هیئت محترم حسینی

 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد،تشریف فرمایی 
سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: شهابادی، علمدارمقدم، سحرخیز،آدینانی،سلطاندوست
نوکندی،خسروی،کامرانی فرد و سایر بستگان

بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

مرحوم علی حسینائی 
)بازنشسته نیروی انتظامی( 

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 

امروز چهارشنبه 97/8/۲ از ساعت ۳ الی 4 بعدازظهر  

از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد.

ضمنا مراسم سوم آن مرحوم روز جمعه 97/8/4 از ساعت 9/۳0 الی ۱0/۳0 صبح 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می شود

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: حسینائی، نخعی و سایر بستگان

جناب سرهنگ محمدرضا خسروی
رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بیرجند 

با نهایت مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را که نشانگر تعهد
 و خدمات ارزنده شماست، تبریک عرض نموده 

برایتان در سمت فوق آرزوی توفیق بیش از پیش در راستای رفاه و 

سهولت عبور و مرور و ترافیک شهری شهروندان محترم بیرجندی داریم.
جمعی از همکاران تان در پلیس راهنمایی و رانندگی بیرجند
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شرایط تحویل ارز اربعین تغییر کرد

جهت رفاه حال بیشتر زائران و کاهش ازدحام در صف تحویل ارز، متقاضیان دریافت ارز اربعین در مرز مهران که به صورت گروهی سفر کرده اند، 
می توانند از طریق یک نماینده، ارز اعضای گروه را دریافت کنند. بدین ترتیب دیگر نیازی به حضور تک تک افراد در صف تحویل ارز باجه ها نیست 
و فقط کافی است گذرنامه ها و رسید ها در اختیار نماینده قرار گرفته و وی به نمایندگی، ارز دیگر اعضای گروه را تحویل بگیرد.

درآمد هر ایرانی ۶ میلیون تومان 
شود بعد قیمت بنزین را آزاد کنید

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  خادمی، 
در کشور حل  اشتغال  اگر مشکل  اسالمی گفت: 
شود و هر ایرانی ماهانه درآمدی باالی 6 میلیون 
تومان داشته باشد قطعاً در این شرایط می توان قیمت 
بنزین را آزاد و منطقی کرد و با فروش بنزین نیز 
درآمدزایی برای دولت صورت می گیرد. وی در پاسخ 
به این سؤال که کدام یک از سناریوهای افزایش 
قیمت بنزین در مجلس مورد توجه نمایندگان است، 
قیمت سوخت  تومانی  افزایش 600  کرد:  تصریح 
به مجلس  برای سال 96  در الیحه ای که دولت 
آورد، عنوان شده بود که مجلس آن را نپذیرفت.

جزئیات امداد سایپا 
برای اربعین ۹۷

برنامه  در خصوص  یدک  مدیرعامل سایپا  امینی، 
کرد:  اظهار   ،97 اربعین  در  سایپا  شرکت  های 
گستره ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات در سه 
محور مهران، چذابه و شلمچه انجام می شود. وی 
با اشاره به استفاده از سامانه AVL بر روی تمام 
خودروهای امدادی سایپا، گفت: مالکان خودروهایی 
که دچار نقص می شوند با تماس با شماره 096550 
بهره  ویژه  خدمات  از  پیامکی،  لینک  دریافت  و 
اربعین  امداد  طرح  در  افزود:  وی  شوند.  می  مند 
امسال، برای نخستین بار خودروهای غیر سایپایی 
هم می توانند از خدمات گروه سایپا استفاده کنند.

بسته حمایتی دولت قطعی شد

محسنی بندپی، سرپرست وزارت کار از تصویب کلیات 
»بسته حمایت غذایی اقشار کم درآمد« گفت: این بسته 
حمایتی در اختیار افرادی که درآمد کمتر از 3 میلیون 
تومان دارند، قرار خواهد گرفت. در ۱0 روز اول آبان ماه 
حمایتی،  بسته های  این  توزیع  ویژه  فروشگاه های 
مشخص خواهند شد. این بسته ها تا پایان سال ۱397 
و به شکل غیرمستمر در سه مرحله و در مجموع با 
مبلغ 600 هزار تومان توزیع می شود و کلیه دستگاه ها 
موظفند هرچه سریع تر منابع مورد نیاز را تامین کنند.

خبر خوش برای گندمکاران

جهاد  وزارت  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
مطالبات  تسویه  و  کامل  پرداخت  از  کشاورزی 
کشاورزان گندمکاران خبر داد. بخشنده اعالم کرد: با 
پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی و مساعدت سازمان 
برنامه و بودجه و سایر دستگاه های ذیربط، آخرین 
بخش از مطالبات گندمکاران به حساب آنان واریز و 
طلب کشاورزان گندمکار به طور کامل تسویه شد.

۷ قلم کاال از گروه دریافت 
ارز دولتی حذف شدند

برای  کاالیی  یک  گروه  فهرست  از  کاال  قلم   7
دریافت ارز رسمی 4200 تومانی خارج و به فهرست 
گروه دو اولویت کاالیی اضافه شدند. کاالهایی که 
در این نامه به آن اشاره شده شامل پودر کاکائو، 
فریت های شیشه ای، لیبل ها، مداد و مدادرنگی 
است. پلیمرها  و  کائوچو  براساس  ها  چسباننده  و 

سرمقاله

      یک چشم اشک، 
یک زبان نفرین!

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... دست آخر این صورت زخمی 

بر می دارد که خودش بدون گفتن تو، هزاران حرف 
دارد.  برآمدن  برای  فریاد  هزاران  و  گفتن  برای 
همه می دانیم که در تمام این سالها، کمرت زیر 
بار روزگار خم نشده، پاهایت مقابل رنج های دنیا 
سست نشده، و سرت مقابل همه ی سختی های 
سی سال ایستادن و تعلیم و تربیت کردن پایین 
از آن، همه وجودت در میان بی  اما پس  نیامده، 
تفاوتی های مشتی غافل و بی خبر، چاک چاک 
شده. می دانم اگر به پاسداشت حرمت همه ی آنچه 
از محبت و صبر و نجابت به دیگران آموخته ای 
نباشد، حنجره ات بیداِد دردهاست و مشتت محکم 
تر از آهن، آماده برای فرود آمدن بر سر و صورت 
شعارزدگی ها و ظاهرنمایی ها. سی سال معلمی 
از  جزئی  هیچ  و  ای  بازنشسته  اینک  و  ای  کرده 
اجزای جامعه، نه قدر تو را آنچنان که باید، می دانند 
و نه آنچنان که شاید، به یادت می آورند و تو هم 
الجرم چون انسانی، برای زندگی نیاز به تأمین مالی 
داری، و البته چه بسا بیش از دیگرانی که در همان 
سالهایی که تو جوانی ات را بریشان گذاشته ای، 
مشغول به جمع مال بوده اند و بسته بندی زخارف 
دنیا! و گاهی می اندیشم که شاید  بُرد هم با همان 
ها بوده که حداقل چون تو، این روزها برای جهیزیه 
دخترشان یا هزینه دامادی فرزند پسرشان، یا اجاره 
یک خانه یا سوار شدن بر خودروی مدل ده سال 
قبل و یا هزینه دارو و درمان بیماری خودشان و 
همسرشان، به این طرف و آن طرف نمی زنند ... 
و وای به حال ما، و وای به حال مسؤوالنمان که 
از تو و دردهایت غافل مانده  اینچنین  این روزها 
ایم! برایم جالب بود که این روزها سرپرست وزارت 
رفاه از بسته حمایتی صحبت می کرد و تعلق آن 
به اقشاری از جامعه که زیر سه میلیون تومان درآمد 
تحت  از  هایش  صحبت  تفسیر  در  البته  و  دارند 
پوشش های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 
)ره( گفت، اما حتی خبر نداشت که تقریباً همه ی 
این روزها زیر  ما  بازنشستگان آموزش و پرورش 
سه میلیون تومان حقوق می گیرند و ظاهراً هم 
قرار نیست به بازنشستگان فرهنگی عنایتی بیش 
از این شود! همه می دانیم که هیچکدام از شما با 
آن مناعت طبع و واالیی مقام، حاضر به دست دراز 
کردن پیش هر کسی برای قرض و وام و باز کردن 
گرهی ازمشکالت زندگی تان نبوده و نیستید، همه 
می دانیم که زندگی این روزها با ثابت ماندن حقوق 
سایه  در  ها،  قیمت  شدن  برابر  چند  با  و  هایتان 
شعارهای زیبای مسؤالن و ژست های فریبنده ی 
سیاسی و حق به جانبشان در دفاع منفعت طلبانه از 
شما، چه سخت می گذرد! همه می دانیم که برای 
شما سخت است بر خالف آرمانهایی که سالها بر 
اساس آن کودکان و نوجوانان این سرزمین را تربیت 
کرده اید، اینک از برتری »ثروت« در برابر »علم« 
واز ناتوانی »فرهنگ« در برابر »پول« بگویید، اما با 
کمال تأسف، واقعیت جامعه امروز ما این است که 
می بینید! اگر مسؤوالن بی خیالند و نابینا، روزگار 
چشمش را در برابر مظلومیت مضاعفتان نخواهد 
بست، اگر مدیران ثروت زده ی جامعه ما ساکتند 
و ناتوان در مقابل برآورده کردن نیازهای به حقتان 
و برقراری آرامش دردهای وجودتان، ما گوش شنوا 
فریادگر همه ی دردها و رنج ها و  و حنجره ی 
سختی هایتان خواهیم بود. اگر مدیران و مسؤوالن 
جامعه ی ما نمی فهمند که تاوان بی تفاوتی به شما 
و مشکالتتان، شوم بختِی روزگاِر فرداِی خودشان 
و فرزندانشان است، ما با همه ی توان قدرشناس 
تالش هایتان هستیم، دست های پاک و مهربان و 
دردکشیده تان را که هیچگاه برای رفع نیاز مادی 
نیرنگ و فریب دراز نشده،  به سمت چاپلوسی و 
می بوسیم و بر بی تفاوتی مسؤولین نسبت به شما، 

هزاران بار اشک می ریزیم و  نفرین می فرستیم.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
های روزنامه را به شماره 0930494383۱ ارسال 

فرمایید(  

سیده الهام حسینی - در ادامه نشست ورزشی روزنامه 
آوا با بانوان مچ انداز خراسان جنوبی، نشستی نیز با چند 
تن از آقایان هیئت بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد. 
کهنسال رئیس هیئت پرورش اندام و بدنسازی استان، در 
این نشست با بیان این که طی 6 ماه فعالیتی که از زمان 
تحویل گرفتن هیئت داشتیم، از 6 مدال کشوری، 3 مدال 
در بخش آقایان و 3 مدال برای بانوان را توانستیم به دست 
بیاوریم، اضافه کرد: تالش و پشتکار ورزشکاران و کادر 
اجرایی هیئت منجر به کسب این موفقیت ها شده است 
و اگر این افراد نباشند ماحصل فعالیت من به تنهایی یک 
مدال هم نمی شد. وی با اشاره به این که در همان ابتدای 
کار، از باشگاه داران تقاضا کردم مرا یاری کنند، ادامه داد: 
همچنین آقای محتشمی از پیشکسوتانی که در دهه 70 

باشگاه دار بودند را دبیر هیئت قرار دادیم.
نباید منتظر فوت کسی برای گرفتن یادبود ماند

کهنسال با تاکید بر این که اگر در ورزش بنا بر پهلوانی و 
مردانگی است، نباید منتظر فوت کسی برای گرفتن یادبود 
ماند، اضافه کرد: اگر زنده هایی که هستند را تکریم کردیم، 
وقتی خودمان هم به سن باال رسیدیم جوان هم یاد می 
گیرد احترام بگذارد، در همین راستا 3 مسابقه را به نام 2 
پیشکسوت استان ، آقای پوشیده رو و آقای ریحانی برگزار 
کردیم، زیرا زحمت اصلی ورزش را این بزرگان کشیدند. 
وی به ارائه تقویم سالیانه هیئت برای اولین بار برای باشگاه 
ها و هیئات شهرستان ها اشاره کرد و گفت: تاکنون طبق 
تقویم پیش رفتیم و مسابقات را از جمله مسابقه پرورش 
اندام قهرمانی استان را برگزار کردیم که با استقبال مردم 
و تماشاچیان مواجه شد. وی ادامه داد: بزرگترین روحیه 
و پشتوانه ما مردم هستند که موجب شدند از االن برای 
برنامه  بهمن  در  استان  قهرمانی  اندام  پرورش  مسابقات 
ریزی کنیم. رئیس هیئت از برگزاری مسابقات قهرمانی 
پرس و لیفت از وجود ۱50 نفر شرکت کننده و برگزاری 
مسابقه قوی ترین مردان در دسته منفی ۱05 کیلوگرم برای 
اولین بار در استان سخن گفت و  افزود : همچنین توانستیم 
اولین مدال های طالی مچ اندازی بانوان را کسب کنیم. 
کهنسال از دورانی که استان قطب مچ اندازی آقایان کشور 
بود یاد کرد و افزود: خراسان جنوبی 5 دوره قهرمان کشور 
بود، 5 نفر از این استان عضو تیم ملی بودند و من نیز به 
عنوان سرمربی تیم انتخاب شده بودم. اکنون نیز تالش 
می کنیم مچ اندازی آقایان را به دوران اوج خود برگردانیم.

ورزشکاران مطرح در سطح کشور
)پاورلیفتینگ(  قدرتی  برداری  وزنه  در  وی  گفته  به 
خسروی،  مرتضی  همچون  خوبی  بسیار  ورزشکارهای 
مجتبی کهنسال، اشکان خراشادی زاده، ربیع هادی زاده، 
مهدی هادی زاده ،عادل عبداللهی و آقای آرش را داریم که 
در کشور مدال آورند. رئیس هیئت پرورش اندام و بدنسازی، 
از مطرح بودن 3 نفر از ورزشکاران سنگین وزن استان در 
مسابقات قوی ترین مردان خبر داد و یادآورشد: در مسابقات 
شرق کشور آقای خسروی مقام هایی از جمله اول و سوم 
را کسب کرد. آقای یعقوبی از قاین نیز 3 دوره مرد اخالق 
مسابقات کشوری قوی ترین مردان کشور شد. خراسان 
جنوبی نیز دو دوره میزبان مسابقات قهرمانی قوی ترین 
مردان کشور بوده است. کهنسال به ظرفیت های بسیار 
خوب استان در رشته پرس سینه هم اشاره کرد و گفت: 
آقای کاظمی در دسته جوانان مقام سوم و مجتبی کهنسال 
در دسته بزرگساالن اولین مقام نایب قهرمانی را کسب 
کردند. به گفته وی ورزشکاران استان در مسابقات اخیر 
شرق کشور که در زابل برگزار شد نیز مقام نایب قهرمانی 
در لیفت و سوم را در پرس سینه کسب کردند. وی با بیان 
این که موجب افتخار است در خراسان جنوبی با جمعیتی 

خیلی کمتر از استان هایی چون تهران و خراسان رضوی، 
نام  ورزشکارانی زیر مجموعه هیئت بدنسازی داریم که 
استان را مطرح می کنند، ادامه داد: اما متاسفانه هیچوقت 
نتوانستیم در حد مدال ها و فعالیت آنان تقدیر و تشکر کنیم.
اگر حمایت مالی شویم، باز هم می درخشیم

رئیس هیئت، از اعزام تیم ورزشکاران پرس سینه استان 
در دو روز گذشته به مسابقات کشوری در اراک خبر داد و 
گفت: برای مسابقات پاورلیفتینگ کشور که در آبان برگزار 
می شود نیز در صورت حمایت و تامین منابع مالی اعزام 
خواهیم داشت. کهنسال با بیان این که کالس مربی گری 
درجه 2 و 3 و داوری در رشته پرورش اندام و پاورلیفتینگ 
را نیز در دستور کار داریم، اضافه کرد: برای کالس مربی 
گری درجه 3 تاکنون 70 نفر ثبت نام کرده اند و برای 

داوری نیز در حال ثبت نام هستیم. 
وی از برگزاری مسابقات مچ اندازی بانوان تا پایان سال 
نیز  پاورلیفتینگی  نیز خبر داد و گفت: مسابقه  در استان 
بین کشورهای هندوستان، پاکستان و افغانستان و تیمی 
بلوچستان قرار است برگزار شود، مجوزها  از سیستان و 
گرفته شده و درصورت قطعی شدن، اواخر سال جاری یا 
اوایل سال آینده برگزار خواهد شد و تیمی نیز از خراسان 
جنوبی به این مسابقه  می رود. کهنسال با اشاره به این که 
اگر منابع مالی تامین شود، میزبانی مسابقات پرورش اندام 
شرق کشور را در استان خواهیم داشت، ادامه داد: تاکنون 
هرچه برای اعزام ها و مسابقات خرج شده از هیئت بوده 
و اکنون دیگر توان مالی برای اعزام و برگزاری مسابقات 
را نداریم. وضع حامیان مالی نیز در خراسان جنوبی خوب 
نیست. از طرفی اداره کل ورزش و جوانان با این که تاکنون 
کمک های بسیاری کرده، ولی باز هم بودجه کمکی آن ها 
پاسخگوی تمام هزینه ها نمی باشد. وی با بیان این که 
کشتی هیئت و ورزش پرورش اندام و بدنسازی فعال به گل 
نشسته است، خاطرنشان کرد: دو مسابقه قوی ترین مردان 
منفی ۱80 و پرورش اندام را در اسفند ماه برنامه ریزی کرده 
بودیم که با این اوضاع امکان برگزاری آن ها نیست. اگر 
حمایت شویم همان طور که تاکنون 6 مدال کشوری کسب 

کردیم، باز هم خواهیم درخشید.
برگزاری  برای  سالن  گرفتن  های  سختی 

مسابقات
رئیس هیئت با اشاره به این که از نظر مالی بسیار در مضیقه 
هستیم و حتی در اعزام ورزشکاران دچار مشکل می شویم، 
اظهار کرد: قرار شده مدیر کل ورزش و جوانان اعتبارات 
را بر اساس میزان کارکرد هر هیئت توزیع کند. کهنسال 

از اهمیت ورزش بدنسازی و پرورش اندام به عنوان پیش 
نیاز قهرمانی در سایر رشته ها سخن گفت و بیان کرد: 
این موضوع نیز امکان پذیر نیست مگر با برنامه ریزی و 
خوشبختانه تمامی باشگاه های ما با ورزشکاران رشته های 

دیگر تعامل دارند. 
کهنسال به مشکالت برگزاری مسابقات اشاره کرد و ادامه 
داد: به ما سالن نمی دهند و می گویند سنگینی وزنه های 
شما به سالن آسیب می زند. از ما انتظار چک های پشتوانه 
چند صد میلیونی دارند، اگر کارمند اداره کل ورزش و جوانان 
نبودم و سرپرست مدیر کل اداره به ما کمک نمی کرد، یک 
مسابقه را هم نمی توانستیم برگزار کنیم. وی در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به این که تا سال گذشته، 
نظارت و سرکشی به باشگاه ها برای بررسی توزیع و فروش 
مکمل با فدراسیون پزشکی ورزشی بود اما این کار از سال 
گذشته بر عهده فدراسیون پرورش اندام قرار گرفته است، 
خاطرنشان کرد: این گونه بهتر است زیرا زمانی که مجوز 
را هیئت می دهد، نظارت هم باید با هیئت باشد. از طرفی 
بخشنامه های شامل آیتم های توزیع مکمل های ورزشی 
را به باشگاه ها ارسال کردیم و هیئت های شهرستان ها 
باید به شکل مدون از باشگاه ها بازدید کنند. به گفته وی 
در خراسان جنوبی 68 باشگاه فعال وجود دارد و طی این 
بازدیدها ممکن است باشگاهی تجلیل شود یا اخطار بگیرد 
و یا حتی پلمپ شود. اما از آنجایی که بیرجند شهر چندان 
بزرگی نیست، اشراف و نظارت بر باشگاه ها راحت تر بوده 

و کمتر مشکالتی در این بخش دیده می شود.
در استان یک داور پرورش اندام کارت دار 

نداشتیم
محتشمی، دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان  نیز با 
بیان این که کهنسال دید و بنای خود را بر اساس پیشرفت 
ورزش و ورزشکار قرار داده است، ادامه داد: در همین راستا 
آقایان، بانوان و به خصوص باشگاه دارانی که هزینه زیادی 
می کنند اما دیده نمی شوند، برای ما جایگاه ویژه ای دارند. 
به گفته وی در شهری هستیم که متاسفانه صنعتی ندارد و 
گرفتن حامی مالی در آن بسیار مشکل است، کارهایی نیز 
رخ داده که موجب بی اعتمادی اسپانسرها شده است اما با 
اقدامات آقای کهنسال توانستیم چند حامی مالی پیدا کنیم. 
وی با اشاره به این که اصل و ایده کار هیئت در راستای 
اهداف اداره کل ورزش و جوانان است، خاطرنشان کرد: این 
گونه عالوه بر این که زودتر به نتیجه می رسیم از حاشیه و 
تنش هم به دور هستیم. دبیر هیئت با بیان این که در استان 
 پس از سال ها کار کردن، یک داور پرورش اندام کارت دار 

نداشتیم و مجبور بودیم از استان های همجوار داور برای 
با مشکالت  این کار  بیاوریم، خاطرنشان کرد:  مسابقات 
عدیده ای از قضاوت جبهه گیرانه گرفته تا ایجاد تنش در 
بین بازیکنان همراه بود. محتشمی از پیگیری های رئیس 
هیئت برای گرفتن مجوز داوری در استان برای اولین بار 
سخن گفت و افزود: به زودی در استان داور خواهیم داشت.
مالی  مشکالت  دلیل  به  ورزش  از  استقبال 

کمتر شده است
خسروی دبیر هیئت شهرستان بیرجند که در زمان ریاست 
قبلی هیئت نیز همین سمت را داشت،بیان کرد: آن میزان 
که اکنون به هیئت شهرستان بها داده می شود، در دوران 
قبل اتفاق نمی افتاد و هیئت شهرستان بیشترصوری بود. 
وی که از باشگاه داران نیز می باشد، عنوان کرد: اکنون 
اند،  با سیلی سرخ نگه داشته  باشگاه ها صورت خود را 
شرایط اقتصادی جامعه از یک سو فشار می آورد و سنگینی 
از ورزش به  از طرفی استقبال  از سوی دیگر،  بها  اجاره 
دلیل مشکالت مالی خیلی کمتر شده است. بسیاری از 
و  دهند  نمی  ادامه  شهریه  نداشتن  دلیل  به  ورزشکاران 
والدین نیز از پس هزینه ها برنمی آیند. شاید ورزش برای 
خیلی ها اولویت باشد اما به دلیل مشکالت مالی روز به روز 

کم رنگ تر شده است. 
دبیر هیئت شهرستان بیرجند با اشاره به این که این روند 
موجب شده شاهد تعطیلی باشگاه ها باشیم، اضافه کرد: 
باشگاه های خصوصی هیچ حامی ندارند در حالی که در 
کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر هستند و اگر فقط 
یک صدم هزینه ای که برای مبارزه با آسیب های اجتماعی 
می شود، به باشگاه دار کمک شود، نتیجه بهتری خواهیم 
گرفت. خسروی گفت : اگر ارگان ها به خصوص اداره کل 
ورزش و جوانان از باشگاه داران حمایت کنند ، وضع تغییر 
خواهد کرد. وی یادآور شد: بانک ها نیز می توانند به باشگاه 
دار تسهیالت بلند مدت و کم بهره بدهند تا بتواند تجهیزات 
بهتری را برای باشگاه خریداری کند و قهرمانان بیشتری را 
پرورش بدهند. به گفته وی نمی توان دروغ گفت که خرید 
و فروش مکمل وجود ندارد ، ولی این کار خارج از باشگاه 
رخ می دهد و نمی توان کاری کرد، از طرفی برخی مکمل 

ها، هزینه ها را پایین می آورند.
تا یک زمانی عشق به ورزش جواب می دهد 

و پس از آن مشکالت مالی مطرح می شود
محمد حسن پوشیده رو رئیس هیئت شهرستان بیرجند  و از 
پیشکسوتان این رشته، با بیان این که ارتباط هیئت شهرستان 
با بیشتر باشگاه ها خوب است، اضافه کرد: بر باشگاه ها 
ایم، کرده  سرکشی  هم  ها  آن  اکثر  به  و  داریم   نظارت 

قهرمانان ما نیز از همین باشگاه ها رشد می کنند. 
در ادامه فرازی از مچ اندازان استان نیز که سابقه شرکت در 
مسابقات مچ اندازی متعددی را داشته است، بیان کرد: مچ 
اندازی خراسان جنوبی پس از فوت قهرمان خسرو حسنی 
که با هزینه خود در راه رفتن به مسابقه بود و دچار سانحه 
شد، افول کرد و خیلی از ورزشکاران مچ انداز ورزش را 
بانوی  اندازان  مچ  از  یکی  همسر  که  وی  کردند.  ول 
صاحب مدال طال نیز می باشد، اضافه کرد: تمام تالش 
من پیشرفت همسرم و درخشیدن ایشان نه در مسابقات 
کشوری بلکه بازی های آسیایی و جهانی است. به گفته 
وی هزینه های اعزام به مسابقات بسیار باالست و نمی 
توان شخصی آن  را پرداخت کرد، در نتیجه نیاز به حامیان 
مالی است و هیئت  باید به دنبال این افراد باشد. وی با 
اشاره به این که بسیاری از ورزشکاران به دلیل هزینه های 
سنگین کناره رفتند، ادامه داد: تا  زمانی عشق و عالقه به 
ورزش جواب می دهد و از جایی به بعد باید ورزشکار برای 

ادامه کار حمایت شود.

عکس: حسینی

رشد ورزش پرورش اندام در سایه 
قهرمانان استان

از نبود بودجه برای اعزام تا کشتی به گل نشسته هیئت

قابل توجه مالکین زمین های سراب شرکت شاهد 
امور مربوط به زمین های سراب شنبه  پیگیری  جلسه ای به منظور 
 ۹۷/۸/۵ ساعت ۱۵ الی ۱۶/۳۰ در محل مسجد امام هادی )علیه السالم(

خیابان  تا  جماران  بلوار  حدفاصل   - جماران  میدان  حاشیه  در  واقع 
پاسداران برگزار می گردد.

نماینده مالکین سراب

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

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

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

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
ود   20 میلیون بیمه

محد
  و

ویژه
ش 

فرو درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری 
اثاثیه منزل داریم(

 0۹15۹۶3۹0۶5- علـی آبادی 

کارگر برای دامداری نیازمندیم.  ۰۹۱۵۶۰4۶۹۳4

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹1۵۵43۸۷60 و 324۵۷033

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

بین مطهری 4 و ۲ - نمایندگی سروش

ی و جزئی
کل

ی مادام العمر
گارانت

 فلش ۳۲ گیگ ۶۵۰۰۰ تومانفلش ۱۶ گیگ ۵۵۰۰۰ تومان
 رم ۳۲ گیگ ۶۵۰۰۰ تومانرم ۱۶ گیگ ۵۵۰۰۰ تومان

     DVD خام ۱۵۰۰ تومانCD خام ۱۲۰۰ تومان 

فــــروش ویـــــژه 

گیرنده دیجیتال ۱۲۰۰۰۰ تومان

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان  *  10 سال ضمانت

مدیریت: حسن آراسته
امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4

09155658268 - 09156693515 

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری

برنامـه حرکت کـاروان 

پیـاده  زیارتی 

خاتم  االنبیاء )ص(

 شهرستان  بیرجند

مکانتاریخ ایام هفته
روستای غیوگ۹۷/۸/3پنجشنبه

روستای روم۹۷/۸/۴جمعه
شهرستان قاین۹۷/۸/5شنبه

شهر نیمبلوک۹۷/۸/۶یکشنبه
روستای نجم آباد۹۷/۸/۷دوشنبه

مسجد اول ریگ عمرانی۹۷/۸/۸سه شنبه

شهر مهنه۹۷/۸/۹چهارشنبه 

شهرستان تربت حیدریه۹۷/۸/10پنجشنبه

روستای حشمت آباد۹۷/۸/11جمعه

مزار امام زاده علوی۹۷/۸/1۲شنبه

رباط خاکستری۹۷/۸/13یکشنبه

مشهد مقدس۹۷/۸/1۴دوشنبه

روابط عمومی کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیاء )ص( 
دنجریب ناتسرهش

 صبح پنجشنبه مورخ 9۷/8/3

 بعد از مراسم زیارت عاشورا 

ساعت ۷ صبح از شهدای باقریه 

تشریف فرمایی از شما، نایب الزیاره 

بودن در حرم آقا وظیفه ما.

روابط عمومی کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیاء

0۹1۵۸6۵2441 - 0۹1۵۸6۵2440

مراسم بدرقه کاروان پیاده 

زیارتی  خاتم االنبیاء )ص(

 شهرستان بیرجند





کاریکاتور- فرهنگ شهروندی  دو ببر جوان در حال بازی با یکدیگر - عکاس : آرشنا سینگ

حذف ناخالصی های
 پوست و سلول های مرده 

 

برای جلوگیری از جوش صورت، پس از شستن یا 
زمانی که پوست خشک می شود از مرطوب کننده 
استفاده کنید. برای جلوگیری از ایجاد جوش، مهم 
است که صورت را دو بار در روز بشویید تا ناخالصی 
ها، سلول های پوست مرده و روغن اضافی از 
سطح پوست برداشته شود. برای شستن صورت از 
آب ولرم استفاده کنید، شست و شوی بیش از حد 

منجر به خشک شدن پوست  می شود.

اهداف تان  را جلوی چشمان تان قرار دهید!

یک ضرب المثل چینی می گوید: “من می شنوم و فراموش می کنم، من 
می بینم و به یاد می آورم، من می نویسم و می فهمم”

به محض اینکه هدف تان را نوشتید، بخش بزرگی از هدف تان انجام شده 
است. مطالعه انجام شده در این خصوص نشان داد در میان افرادی که 
اهداف خود را با تعهدات عملی و پیشرفت هفتگی تلفیق کرده و آن را با 
دوستان خود به اشتراک گذاشته اند، 76 درصد توانستند به اهداف شان دست 
یابند. این در حالی است که تنها 43 درصد از گروه کنترل که فقط در مورد 
اهداف شان فکر کرده بودند به اهداف شان دست یافتند. نوشتن اهداف، خود 
آنها را واقعی تر و ملموس تر می سازد؛ اهداف بر روی کاغذ به یک موضوع 

بحث برانگیز تبدیل می شود، نه یک رویای ایدئولوژیک در ذهن شما.

موفقیت و انرژی

با انگیزه باشید

تنظیم عملکرد در مقابل اهداف نهایی

بسیاری از چیزها خارج از کنترل شماست. به عنوان مثال، شما ممکن 
است یک هدف ماجراجویانه را برای صعود به قله اورست در ذهن داشته 
باشید. بنابراین یک برنامه عملیاتی را ترتیب داده و آموزش های مورد نظر 
را دریافت می کنید. پس از آن به لحظه ای می رسید که آماده هستید از 
شیب های یخ زده کوهستانی عبور کنید اما، ناگهان یک طوفان بزرگ به 
راه می افتد. آب و هوا از حوزه کنترل شما خارج است. بنابراین با اینکه شما 

تمام کارهای الزم را انجام داده اید، باز هم موفق نشدید.
لذا فقط به این دلیل که چنین اتفاقی رخ داده، نمی توانید بگویید که 
شکست خورده اید. آنچه مهم است این است که شما آماده اید و هر زمان 
که شرایط مناسب باشد، می توانید به قله بروید. با این حال، صرف نظر 
از نتیجه، هم اکنون شما فردی هستید که می تواند از کوه صعود کند و 

به باالترین قله ها دست یابد و این نتیجه تالش های عمیق شماست.
هنگامی که اهداف خود را تعیین می کنید، نگویید: “هدف من صعود به 
قله اورست تا ژانویه سال 2019 است.” در عوض بگویید: “هدف من این 
است که کامال برای صعود به اورست تا ژانویه 2019 آماده باشم و تمام 
توانایی های الزم برای صعود را داشته باشم.”هدف اول تنها زمانی قابل 
دستیابی است که همه چیز به نفع شما باشد. هدف دوم به طور کامل قابل 

دستیابی است، زیرا تنها به شما بستگی دارد.

چهارشنبه   * ۲ آبان   ۱3۹۷ * شماره ۴۱۹۷ 
4

یک لحظه مکث کن . . . 

هر روز موهای خود را نشویید!

هوای سرد موهای شما را خشک می کند،  پس 
نیازی به شستن هر روز موها نیست. شست و 
شوی مداوم موها می تواند باعث شود رطوبت 
موهایتان که وظیفه محافظت در برابر سرما را 
دارد، از بین برود و انجام این کار ممکن است 
موهای شما را بیشتر خشک کند. موهای خود 
را 2 یا 3 بار در هفته بشویید. موهای شما باید 

بتوانند رطوبت بیشتری را حفظ کند!

درمان آکنه و جوش های قرمز
با پوست انار

به علت خاصیت درمانی، پوست انار به طور موثر 
با آکنه و جوش های قرمز مقابله می کند. پوست 
این میوه غنی از آنتی اکسیدان است و باکتری و 

عفونت ها را دور نگه می دارد.
روش استفاده: مقداری پوست انار را در ماهی تابه 
تفت دهید و پس از خنک شدن، آن را آسیاب 
کنید. پودر را با آب لیمو یا گالب مخلوط کنید و 

روی آکنه یا جوش بمالید.

- هنگام بیماري کودک تان مراقب باشید تا دوز تکراري دارو به وي ندهید. 
-اگر به کودک خود دارو مي دهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از 
کلماتي مثل آبنبات، شکالت و یا خوراکي استفاده نکنید. داروها خصوصا 

داروهای خوش رنگ و خوش طعم را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
-مواد شیمیایي، شوینده، سفید کننده، لوازم آرایشی و روغن چرخ خیاطی 
و...را در منزل در کمدهاي داراي قفل و دور از دید و دسترس کودکان قرار 
دهید. این مواد را همیشه در ظرف اصلی آنها نگهداری کنید. هیچگاه این 

مواد را در ظروف مواد خوراکی ) مانند بطری نوشابه( نگهداری نکنید.
-بلع نفت در کودکان بسیار خطرناک است.کودک را هر چه سریعتر بدون 

هیچ اقدامی، به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل کنید.
-گل ها و گیاهان آپارتمانی را دور از دسترس کودکان قرار دهید. از نگهداری 

گیاهان سمی مانند خرزهره، دیفن باخیا ، کاالدیوم و ... خودداری کنید.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دوم آبان، روز پیشگیري از بروز مسمومیت ها در کودکان
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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 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

آیه روز

و اطاعت  خدا و اطاعت پیامبر کنید و ]از گناهان[ برحذر باشید پس اگر روی گرداندید بدانید که 
بر عهده پیامبر ما فقط رساندن ]پیام[ آشکار است.  )سوره مائده/آیه 92(

حدیث روز

حضرت محمد )ص(: کسی که قائم)مهدی( را که از فرزندان من است در دوران غیبتش ُمنِکر شود، 
بر حالت جاهلیت قبل از اسالم از دنیا خواهد رفت. )منتخب االثر، ص 229(

ویژگی های یک مدیر
خوب و موفق 

حتما برای این که یک مدیر خوب باشید تا به حال مطالب زیادی در 
مورد بایدهای رفتاری یک مدیر خوانده اید. اداره یک صندلی قدرت 
می تواند کاری سخت باشد و عملکرد درست مدیریت همیشه ساده 
نیست، براساس اینکه شما مدیر هستید یا مدیر دارید، تحقیقی انجام 
شده است. این مطالعه در مورد ویژگی های یک مدیر خوب است و 
درس های مهم در مورد مدیریت می باشد.طبق آنچه کارشناسان می 
گویند یک مدیر خوب باید مثل یک رهبر ارکستر باشد و درست مانند 

او قدم به قدم به گروهش آموزش دهد و با آنان تمرین کند.
مدیر خوب آرامش کاری دارد

یک مدیر خوب بایستی درجه اول آرامش کاری داشته باشد این یکی از 
عوامل بسیار مهم است که او باید بتواند انتظارات کارمندانش را به خوبی 

درک کند و برای همراه شدن با آنها خود دارای آرامش باشد. 
مدیر بزرگ یک مربی خوب است

یک رئیس بزرگ مشکالت را به چشم تجربه نگاه می کند و از آن 
یاد می گیرد.

مدیر خوب تیم را قدرت می بخشد  
هر کس دوست دارد با قدرت و اعتماد به نفس بهترین تصمیم را بگیرد؛ 
رئیس خوب به افراد آزادی می دهد تا همه چیز را تجربه و ریسک کنند 

و در این راه آنها را حمایت می کند.
یک محیط محرمانه ایجاد می کند و هم تیمی ها باید تشویق شوند که 
در میان همتایان خود صحبت کنند. وقتی همساالن خود هم همین کار 
را می کنند، باید از آنها حمایت کنند یا انتقاد سازنده ارائه دهند و هیچ 
کس در تیم نباید از یک ایده خجالت بکشد و یا از ریسک کردن بترسد.

مدیر خوب یک ارتباط دهنده خوب است
افرادی که به افکار دیگران گوش می دهند و به طور موثر اطالعات را 
انتقال می دهند، بهترین مدیران هستند. وقتی همه چیز خوب پیش می 

رود از همه تشکر می کنند، اما از بازخورد منفی هم ترسی ندارند.
پشتیبانی از توسعه حرفه ای و بحث های اجرایی در 

مدیریت خوب
کارفرمایان بزرگ به اعضای تیم خود به عنوان یک سرمایه، نه یک 
ابزار برای سود شخصی نگاه می کنند به این ترتیب، آنها به مردم 
کمک می کنند تا شغل خود را توسعه دهند و آنچه را که در توان 

دارند، انجام دهند تا به اهداف خود برسند. 
مدیر خوب دارای چشم انداز روشن و راهبردی

مدیران خوب می دانند تیم یا شرکت به کجا هدایت می شود و مطمئن 
می شود که همه افراد در یک مسیر حرکت می کنند ؛ آنها همچنین 
اهداف مشخصی را نسبت به این مقصد ارائه می دهند و انتظارات واقع 
بینانه ای را نسبت به آن دارند. آنها باید صحبت کنند و عمل کنند. این 
یک اصل در مدیریت است، اما قبل از آن باید تجربه کسب کنند. به 
عنوان مثال، اگر شما در یک شرکت فناوری اطالعات کار می کنید، 
رئیس باید دانش گسترده ای در مورد فناوری اطالعات داشته باشد حتی 
اگر یک رئیس پس زمینه دیگری داشته باشد، باید با وظایف روزانه تیم 

آشنا شود. 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
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تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

خریداریم(    09153423744

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

به یک کامیونت شش تن یا هشت تن جهت توزیع مواد 
غذایی و بهداشتی در استان خراسان جنوبی به صورت 

قرارداد اجاره ماهیانه با شرایط عالی نیازمندیم.
09903229366

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

 به یک سنگ کار ماهر یا نیمه ماهر و چند کارگر 
سنگ کار جهت همکاری نیازمندیم.   

09383131002

مغازه غذا آماده با شرایط و موقعیت عالی
 به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.

09385612933

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

گواهینامه پایه یک اینجانب غالمرضا افضلی مفقود 
گردیده از یابنده تقاضا می شود در صورت مشاهده 
با شماره 09105479239 تماس حاصل فرمایید.

مفقودی
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یادمان شهدای استان

“اگر مي خواهيد كه پيروز شويم، دنبال امام و روحانيت آگاه را گرفته و گول فرنگ رفته ها و 
ملى گرايان را نخوريد. زيرا همانطور كه امام)ره( گفت، ما هميشه از اين طبقه سيلى خورده ايم.“     

شهيد محمد يكتا نژاد

حوادث

انتخابات شورای دانش آموزی در ۱۳۹۷ آموزشگاه خراسان جنوبی برگزار شد
کویرتایر واحد نمونه استاندارد

 خراسان جنوبی 

دادرس مقدم- در همايش نكوداشت فرهنگ استاندارد 
در  اهتمام  دليل  به  كويرتاير  شركت  از  بيرجند  در 
استانداردسازی و كيفيت به عنوان واحد نمونه استانى 
استاندارد معرفى و تجليل شد.در اين مراسم كه با حضور 
مديركل مركز فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان 
ملى استاندارد ايران و معاون هماهنگى امور اقتصادی و 
توسعه منابع استاندار و مديركل استاندارد خراسان جنوبى 
برگزارشد، لوح و تنديس واحد نمونه استانى استاندارد به 

شركت كوير تاير اعطا شد.

راه اندازی پلی کلینیک تامین اجتماعی 
در طبس

اولين پلى كلينيک تامين اجتماعى در طبس راه اندازی 
شد. معاون درمان سازمان تامين اجتماعى استان گفت: 
ساخت اين پلى كلينيک  سال 94 در زمينى به مساحت 
41 هزار و 879 مترمربع و زير بنای 3 هزار و 907 متر 
مربع در دو طبقه آغاز شد. موحد دانش  افزود: برای 
ساخت آن 12 ميليارد تومان و برای تجهيزات اين پلى 
كلينيک تاكنون 8 ميليارد تومان هزينه شد كه تمامى مبالغ 
از سوی سازمان تامين اجتماعى كشور تامين شده است. 
وی گفت: اين پلى كلينيک شامل بخش های درمانگاه 
سرپايى،  عمل  اتاق  اورژانس،  عمومى،  و  تخصصى 
آزمايشگاه، داروخانه و راديولوژی است. دندانپزشكى، 

اخطار زیست محیطی به آلوده کننده هوا

مهر-كارشناس مسئول پايش محيط زيست از اخطار 
زيست محيطى به فرد متخلفى در بيرجند كه با سوزندان 
ضايعات پالستيكى خودرو باعث آلودگى هوا شده بود ،خبر 
داد. اميرآبادی اظهاركرد: با توجه به اينكه عمل فرد مذكور 
موجب آلودگى هوا  مى شد، اخطار الزم داده شد و اين 
فردنيز متعهد شد از تكرار اين عمل خودداری كند. وی بيان 
كرد: با توجه به اينكه ايجاد هرگونه آلودگى و تخريب محيط 
زيست به استناد قوانين زيست محيطى جرم محسوب مى 
شود اين اداره كل موظف است با تخريب كنندگان و آلوده 

كنندگان محيط زيست  برخورد  قانونى كند.

کشف۱۱ هزار عدد قرص غیرمجاز از یک  
اتوبوس در بیرجند

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى از كشف 11 هزارعدد 
قرص غيرمجاز از يک دستگاه اتوبوس در بيرجند خبر 
داد. سرفرازی در تشريح اين خبر گفت: روز دوشنبه 
مأموران ايست و بازرسى على آباد بيرجند هنگام كنترل 
خودروهای عبوری به يک دستگاه اتوبوس مشكوک و 
خودرو را به الين بازرسى هدايت كردند.وی بيان كرد: 
در اين رابطه متهم دستگير و پس از تشكيل پرونده، 
جهت سير مراحل قانونى به مراجع قضايى معرفى شد.

توقیف 400 کیلوگرم گوشت غیرمجاز 
در فردوس

رئيس شبكه دامپزشكى فردوس از توقيف بيش از 400 
كيلو گرم گوشت غير مجاز در اين شهرستان خبر داد. 
وی گفت:  اين گوشت ها در بازديدهای انجام شده  از 
مراكز توليد، توزيع و عرضه فرآورده های خام دامى به دليل 
نداشتن برچسب و مشخصات توليد، كشف و ضبط شد. 
ذوالفقاری افزود: دريافت، نگهداری و عرضه هرگونه فرآورده 
خام دامى بايد مطابق با ضوابط دامپزشكى  انجام گيرد

برق جان جوان 38 ساله  را گرفت
فرمانده انتظامى سرايان گفت: با اعالم مركز فوريت 
هاي پليسي مبني بر يک مورد برق گرفتگي در استخر 
بالفاصله اكيپ گشت كالنتري و مأموران آگاهي به 
محل اعزام شدند.سرهنگ وطن دوست با بيان اينكه 
بر اساس بررسي صحنه مشخص شد اين حادثه به 
علت سيم كشي و برق دار كردن پمپ آب در كف 
استخر اتفاق افتاده است، افزود: عليرغم تالش پرسنل 
اورژانس متأسفانه فرد 38 ساله جان خود را از دست داد.

وی گفت: رعايت نكات ايمنى در استفاده از تجهيزات 
برقي بسياری از حوادث را كاهش مى دهد.

 اخطار و مهلت ۱0 روزه رفع نقص در 
اماکن و تجهیزات غیر استاندارد و نا ایمن

مهلت 10 روزه رفع نقص در اماكن و تجهيزات غير 
استاندارد و نا ايمن، مصوبه كارگروه استانداردسازی 
استان بود. به گزارش صداوسيما، مديركل استاندارد در 
اين كارگروه گفت: مسئوالن و مالكان مرتبط با مهد 
های كودک و زمين های بازی موظفند ظرف مدت 
10 روز برای رفع نقص يا جمع آوری تجهيزات بازی 
غير استاندارد اقدام كنند و در غير اين صورت اداره كل 
استاندارد  برای جمع آوری اين تجهيزات اقدام خواهد 
مورد  سال 762  ابتدای  از  گفت:  مقدم  مروی  كرد. 
مورد  و همچنين 113  انجام  آسانسورها  از  بازرسى 
تأييديه آسانسور نيز از سازمان ملى استاندارد ايران اخذ 
شده است. معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار هم با 
بيان اينكه در زمينه ايمنى و سالمت شهروندان تعارف 
نداريم و با جديت برخورد مى كنيم، گفت: از دستگاه 
هايى كه در زمينه نظارت و اجرای موارد مربوط به ايمنى 
مردم كوتاهى كنند هيچ بهانه ای پذيرفته نمى شود ، 
ضمن اينكه اين كوتاهى جرم است و با عوامل آن هم 
قاطعانه برخورد مى شود. علوی مقدم با اشاره به برخورد 
با اماكن نا ايمنى كه اجازه بازرسى به استاندارد را  نمى 
دهند و يا فاقد گواهى ايمنى هستند از جمله يكى از هتل 
های شهر بيرجند، خواستار پلمپ اين گونه اماكن شد. 
پس از آسانسورها و مهدهای كودک و زمين های بازی 
، بررسى ايمنى مخازن سى ان جى و خودروهای دوگانه 

سوز كارگاهى دستور كار ديگر اين كارگروه بود.

*شهردار بيرجند گفت: عمليات زيباسازی بلوار خليل 
طهماسبى به طول 1300 متر و با هزينه ای بالغ بر 287 

ميليون تومان انجام شد.
*مديركل حج و زيارت از تمديد صدور ويزا برای زائران 
اربعين در استان خبر داد و گفت: با رايزنى هايى انجام 
شده هيئت كنسولگری عراق در استان تا آخر هفته 

حضور دارند تا كار ويزای زائران انجام شود.
*معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد امام خمينى )ره( 
گفت: از سال گذشته تاكنون با پرداخت 13 ميليارد و 600 
ميليون تومان تسهيالت اشتغال، يكهزار و 156 فرصت 
شغلى برای بانوان جامعه هدف در استان ايجاد شده است.

*رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزداری درميان گفت: 
19 هزار هكتار از مراتع احيا شده اين شهرستان برای 

تعليف دام و بهره برداری مرتعداران آزادسازی شد.
*رئيس دانشگاه علمى - كاربردی بيرجند از آغاز ثبت نام 
تكميل ظرفيت مؤسسه آموزش عالى علمى- كاربردی 

جهاد دانشگاهى مركز بيرجند خبر داد.
مواكب  پشتيبانى  و  نقل  و  حمل  موكب  *مسئول 
خراسان جنوبى گفت: 105 دستگاه كاميون و تريلى 
به منظور حمل اقالم 38 موكب و خدمات نانوايى و 

خدمت رسانى به زائران اربعين به  عراق اعزام شد.

اخبار کوتاه

خبر های ویژه

برزجى-رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گفت: پس از كسب نشان ملى زعفران قاينات 
در سال گذشته، مهر ماه امسال برند جهانى اين 
محصول نيز به نام قاينات ثبت شد. شهركى افزود: با 
پيگيری های انجام شده برای بومى سازی و معرفى 
ظرفيت های استان در داخل و خارج كشور، از سال 
94 مقدمات ثبت جهانى بخشى از ظرفيت ها و 

محصوالت توليدی شروع شد. وی گفت: 2 برند 
جهانى فرش مود و قهستان سال 95 به ثبت رسيد 
و سال 96 نيز سه محصول زرشک، عناب و زعفران 
خراسان، نشان جغرافيايى ملى را از آن خود كرد.  
وی بيان كرد: اكنون با اخذ نشان بين المللى زعفران 
قاينات، مالكيت فكری و معنوی اين محصول 
ثبت شده كه معرفى خوبى برای بازارهای جهانى 

خواهد بود. وی افزود: يک ماه آينده در همايش روز 
ملى صادرات كه در استان برگزار مى شود، از برند 
جهانى زعفران قاينات رونمايى خواهد شد. شهركى 
با بيان اينكه در حال حاضر 6 نشان جهانى در استان 
داريم، تصريح كرد: اين نشان ها شامل فرش مود و 
قهستان، زعفران خراسان، زرشک و عناب خراسان 
جنوبى و زعفران قاينات مى شود.وی گفت: 14 ماده 

معدنى استخراجى استان برای ثبت نشان جغرافيايى 
ملى معرفى شده كه اميد مى رود با موافقت ثبت 5 يا 

6 مورد آن برای ثبت جهانى نيز اقدام شود. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: با ثبت 
نشان بين المللى، يک محصول در بازارهای جهانى 
به عنوان برند شناخته شده و از آن پس با اعتماد 
بيشتر عرضه و فروخته مى شود. وی اظهار كرد: 

پس از ثبت جهانى زعفران قاينات مى توان بخشى 
از زعفران استان كه به صورت پراكنده صادر مى 
شود را در قالب اين برند جهانى عرضه كرد. شهركى 
يكى از مشكالت حوزه تجارت را نداشتن برندهای 
جهانى عنوان كرد و افزود: خوشبختانه با ثبت برند 
محصوالت استراتژيک استان آينده خوبى برای 

صادرات آن پيش بينى مى شود. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى 
فرهنگ  گرو  در  جامعه  رفع مشكالت  گفت: 
جامعه است و اگر فرهنگ جامعه درست شود، 
به دنبال آن اقتصاد و ساير مسائل نيز درست 
خواهد شد بنابراين برای ارتقای شاخص های 
فرهنگ عمومى در همه شهرستان های استان 

بايد تالش شود. به گزارش تسنيم، نبى زاده در 
شورای فرهنگ عمومى سربيشه اظهار كرد : 
سربيشه يكى از شهرستان های پرافتخار استان 
در مسائل فرهنگى، هنری و دينى است و يكى 
از شهرستان های مهم و تاثيرگذار بوده كه الزم 
است در نحوه اجرای فعاليت فرهنگى هنری در 

اين شهرستان توجه جدی صورت گيرد. وی  با 
تاكيد بر ضرورت تعامل و همكاری بين ادارات 
فرمانداری های  و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
فرهنگ  شورای  جلسات  گفت:  شهرستان ها 
عمومى بايد به صورت مرتب در شهرستان ها 
برگزار شود تا شاهد رشد روز افزون و ارتقای 
سطح فرهنگ عمومى در همه شهرستان های 
فرهنگ  شورای  كرد:  بيان  باشيم.وی  استان 
عمومى ناظر بر رفتار عمومى مردم است.نبى زاده 
تصريح كرد: نمى توان يک نسخه واحد برای 
مشكالت موجود در مناطق داشته باشيم بنابراين 
شورای فرهنگ عمومى بايد در هر منطقه بر 
همان  خاص  ويژگى های  و  اولويت ها  اساس 

منطقه شكل بگيرد.

کار فرهنگی مستلزم کار جهادی است
امام جمعه سربيشه نيز در اين جلسه اظهاركرد: شورای 
فرهنگ عمومى با رويكرد فرهنگى در شهرستان 
خوب درخشيده و توانسته است با همكاری اعضا 
قدم های خوب و موثری در جهت توسعه فرهنگ 
شهرستان بردارد. سنجری، كار فرهنگى را مستلزم 
كار جهادی دانست و يادآور شد: كار فرهنگى هر 
چند زمان بر است اما زمانى كه به نتيجه برسد 
برطرف خواهد  اجتماعى  از مشكالت  بسياری 
شد.وی گفت: اصالح فرهنگ عمومى اگر محقق 
نشود اهداف نظام اسالمى تحقق نخواهد يافت 
بنابراين صاحب نظران و اصحاب فكر و انديشه بايد 
مشكالت و فرهنگ های غلط و آسيب ها را در هر 
منطقه شناسايى كرده و به دنبال چاره انديشى باشند.

اعتبارات مناسبی برای ساخت و تکمیل 
پروژهای فرهنگی و هنری در سربیشه 

اختصاص می یابد
فرماندار شهرستان سربيشه نيز در اين جلسه 
گفت: كار فرهنگى از اولويت های اين فرمانداری 
است و به جد پيگير خواهيم بود كه اعتبارات 
پروژهای  تكميل  و  ساخت  برای  مناسبى 
فرهنگى و هنری در نظر بگيريم. فالحى با اشاره 
به قدمت فرهنگى و هنری و حضور چند پدر علم 
در اين شهرستان ادامه داد: شهرستان سربيشه 
به عنوان يک ظرفيت مناسب در توسعه هنر و 
فرهنگ است و مسئولين دستگاه های مربوطه 
بايد برای اين مهم برنامه ريزی دقيق داشته و در 

اين راستا گام های موثری بردارند.

اراضى وقفى بدون پذيره در خراسان جنوبى تعيين 
تكليف مى شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سيما 
، مديركل اوقاف و امور خيريه گفت: در گذشته 
اراضى وقفى به بخش های مختلف اداری، آموزشى 
و ادارات واگذار، اما پذيره اخذ نشده است كه رأی 
ديوان عدالت اداری برای احقاق حقوق موقوفات 
بخشى پورافزود:  االسالم  حجت  مى شود.  اجرا 
از آنجا كه اين واگذاری ها معموال مطابق نيت 

واقف نبوده اين امر سبب متضرر شدن واقف شده 
، به همين علت  اين موضوع به ديوان عدالت 
 اداری ارجاع و رأی مربوطه صادر شده است .
مديركل اوقاف و امور خيريه گفت: در رأی ديوان 
عدالت اداری آمده  كسى كه از ملک وقف استفاده 
مى كند اگر موقوفه وقف بر او باشد كه مشكلى 
ندارد و نياز به پذيره نيست مانند ساختمانى در قاين 
كه نيت موقوفه وقف درمانى بوده زمين واگذار شده 

خيران آن را ساختند و اكنون هم با عنوان درمانگاه 
اما  است.بخشى پورافزود:  برداری  بهره  حال  در 
بسياری از ادارات، نهادها و مراكز هستند كه اين امر 
بر آنها صدق نمى كند مانند برخى از مراكز نظامى 
كه قبول هم دارند و برای حل مشكل شرعى آن، 
موضوع كارشناسى شده و بعد در ديون دولت 
گذاشته مى شود. وی با بيان اينكه نمونه يكى 
از اين موارد بيمارستان ولى عصر )عج( بيرجند 

است كه در 110 هكتار زمين موقوفه ساخته 
شده است، گفت:  برای اين زمين كاربری درمانى 
كارشناسى شده است و با اين برآورد دولت بايد 
حدود 24 ميليارد تومان به موقوفه پرداخت كند.
وی با بيان اينكه هنوز كل ارقام ديون در استان 
كارشناسى نشده است، افزود: مردم در اين قضيه 
مديون نيستند و مسئوالن برای رفع اين دين بايد 
پای كار باشند و حقوق موقوفات را پرداخت كنند .

دوره  بيست ويكمين  كشور  سراسر  با  همزمان 
يكهزار  در  دانش آموزی  شوراهای  انتخابات 
شد. برگزار  خراسان جنوبى  آموزشگاه   397  و 

بيست ويكمين  گذشته  روز  فارس،  گزارش  به 
دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس 
خراسان جنوبى همزمان با سراسر كشور برگزار شد.

گفتنى است اين مراسم به صورت نمادين در 
مدرسه نمونه تقوی بيرجند و با حضور مسئوالن 
برگزار  آموزش وپرورش  شهرستانى  و  استانى 
انتخابات شورای دانش آموزی در  گرديد.امسال 
خراسان جنوبى در سطح يكهزار و 397 آموزشگاه 
و با شركت 113هزار و 812 دانش آموز برگزار و 11 
هزار و 51 دانش آموز به عنوان شوراهای مدرسه 

انتخاب  مى شوند.
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش وپرورش 
در اين مراسم اظهار  كرد: حضور دانش آموزان در 
انتخابات شوراهای دانش آموز نشان از اهميت دادن 
آن ها به سرنوشت شان است. رضا يكه خانى يادآور 
شد: در آموز ه های دينى به مشورت و تغيير اشاره و 
بيان شده كه خداوند سرنوشت هيچ قومى را تغيير 

نمى دهد ، مگر اينكه خودشان بخواهند.

شوراهای دانش آموزی صحنه ای
 برای تمرین ورود دانش آموزان به جامعه

وی شوراهای دانش آموزی را صحنه ای برای 
تمرين ورود دانش آموزان به جامعه برای تعيين 

سرنوشت شان عنوان كرد و افزود: دشمن به 
جوامعى تجاوز مى كند كه آن جامعه يا جاهل بوده 
و يا نتواند سرنوشت خود را تعيين نمايد.معاون 
آموزش وپرورش  كل  اداره  متوسطه  آموزش 

جامعه  در  علم اندوزی  لزوم  بر  خراسان جنوبى 
تأكيد كرد و گفت: اگر امروز مى بينيم كشورهای 
اروپايى بر دنيا تسلط دارند به سبب روآوری آن ها 
به علم و اهميت دادن به آن است.يكه خانى با 
اشاره به اينكه شوراهای دانش آموزی زمينه ای را 
فراهم مى سازد تا استعدادهای دانش آموزان بروز 
و ظهور يافته و در تعيين سرنوشت خود نه تنها 
امروز، بلكه در آينده شريک و سهيم باشند، اضافه 
كرد: اين شورا با هدف باال بردن مهارت های 
دانش آموزان  مشاركت  دانش آموزان،  اجتماعى 

در امور تربيتى و آموزشى و تعامل بين مسئولين 
كرد:  تصريح  مى شود.وی  برگزار  مدرسه 
شوراهای دانش آموزی تمرين مشاركت پذيری، 
رشد روحيه انتقادپذيری و كسب مهارت برای 

مسئوليت پذيری در آينده جامعه است.

شوراهای دانش آموزی تمرین 
جامعه پذیری برای دانش آموزان است

معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش وپرورش 
نيازهای  بايد  دانش آموزی  شوراهای  داد:  ادامه 
دانش آموزان را به معلمان و مسئوالن مدارس و 
اهداف آموزشى را به دانش آموزان منتقل سازند.
يكه خانى با بيان اينكه شركت در انتخابات نوعى 
خودباوری و فرصتى برای تمرين جامعه پذيری، 

دموكراسى و ابراز عقيده است، افزود: متأسفانه يک 
وجه اشتراک اشتباهى كه بين آموزش وپرورش و 
اوليا وجود دارد، اين بوده كه مى خواهند به جای 
دانش آموزان فكر، تصميم و حتى انتخاب شغل 
نمايند.وی ادامه داد: اين امر سبب مى شود كه 
دانش آموزان منفعل تربيت شده و نتوانند آينده 

جامعه را متحول سازند.

مدیران مدارس شوراهای دانش آموزی 
را یک فرصت بشناسند

معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش وپرورش 
شوراهای  مدارس،  مديران  اگر  شد:  يادآور 
دانش آموزی را به عنوان يک فرصت بشناسند 
توانايى آن ها افزايش يافته و مى توانند فرصت 
بيشتری برای برنامه ريزی و كيفيت بخشى به امور 
تحصيلى دانش آموزان را داشته باشند.يكه خانى با 
بيان اينكه شورای دانش آموزی مى تواند بالغ  بر 
17 انجمن را در مدارس احيا نمايد، تصريح كرد: 
دانش آموزانى بايد در شوراهای دانش آموزی ورود 
يابند كه اخالق مدار، دارای اعتقادات دينى پايدار 
و قدرت كم نمودن فاصله بين دانش آموزان و 

مسئوالن مدارس را داشته باشند.

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی 
در 400 مدرسه بیرجند

اين  ادامه  نيز در  مدير آموزش وپرورش بيرجند 

جلسه اظهار كرد: انتخابات شوراهای دانش آموزی 
برگزار  شهرستان  سطح  در  مدرسه   400 در 
مى شود.احمد ضيائى تصريح كرد: زمان  گذشته در 
مدارس تنها مديران مدارس تصميمات مربوط به 
مدارس را مى گرفتند، اما به بركت نظام شورايى و 
وجود شوراهای مختلف در سطح مدارس امروز 
همه در تصميم گيری های مدرسه سهيم و شريک 
هستند. وی با بيان اينكه در حال حاضر مدارس 
و  مربيان  شورای  دانش آموزی،  شورای  دارای 
معلمان و شورای اوليا هستند، يادآور شد: هر يک 
از اين شوراها وظايفى داشته تا مدارس به تعالى و 

تحصيل دانش آموزان بهتر و عالى تر گردد.

اصالح آموزش وپرورش مساوی با 
اصالح دیگر بخش های جامعه

مدير آموزش وپرورش بيرجند افزود: در شوراهای 
دانش آموزی در واقع دانش آموزان در اداره مدرسه 
سهيم بوده و نمايندگانى را انتخاب مى نمايند كه 
بهتر  اداره  برای  مدارس  معاونان  و  مديران  به 
ضيائى  مى كنند.  كمک  مدارس  مطلوب تر  و 
خاطرنشان كرد: اعتقاد داريم اگر آموزش و پرورش 
اصالح  جامعه  بخش های  ديگر  گردد  اصالح 
خواهد شد.گفتنى است در ادامه اين مراسم پيام 
اين  برگزاری  راستای  در  آموزش وپرورش  وزير 
دوره از انتخابات شوراهای دانش آموزی توسط 

يكى از دانش آموزان قرائت شد.

زعفران قاینات جهانی شد

مسئوالن برای ارتقای شاخص های فرهنگ عمومی تالش کنند

مشق دانش آموزان برای حضور در جامعه

تعیین تکلیف اراضی وقفی بدون پذیره

در اولین کارگاه آموزشی طرح ملی توان افزایی بانوان در مسیر کسب و کار بیان شد:

جواد رضايى-روز گذشته اولين كارگاه آموزشى 
طرح ملى توان افزايى بانوان در مسير كسب و كار 
و كار آفرينى با حضور نفيسه نخعى ،مديركل دفتر 

امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد. 
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بيان 
كرد:اين  كارگاه با همكاری دستگاه های اجرايى 
استان از جمله جهاد كشاورزی،بنياد نخبگان، 
فنى وحرفه ای و سازمان تعاون روستايى برگزار 
در  استان كشور  در 20  است، همچنين  شده 
حال انجام است. نخعى هدف از برگزاری اين 
كارگاه را كارآفرينى و ايجاد كسب و كار برای 
زنان  عنوان كرد و افزود: اين كارگاه مخصوص 
بانوان است و 100 نفر در اين كارگاه طى سه 
روز آموزش های الزم را خواهند ديد.وی با اشاره 

به اينكه شركت های تعاونى روستايى تا كنون 
خوب كاركرده اند، افزود: اميدواريم اين دوره موثر 
باشد و بتوانيم استارت آپ های بيش تری را 
در زمينه كارآفرينى و ايجاد اشتغال در استان 

داشته باشيم.مديركل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری،اظهار كرد:كارآفرينى به عنوان موتور 
محركه اقتصاد كشور مى باشد و مى تواند باعث 
توليد ثروت و اشتغال مولد مى باشد، با توجه به 

آمار فارغ التحصيالن خانم در استان نسبت به 
استان های ديگر نُرم باالتری دارد،نيازمند نگاه 
ويژه ای به حضور زنان در موضوعات كارآفرينى 
 و اشتغال هستيم. نخعى با اشاره به اينكه اگر

 فارغ التحصيالن، كارآفرينى  را بر شغل های 
دولتى ترجيح دهند، بسياری از مشكالت حل 
خواهد شد، افزود: در بسياری از عرصه ها، استان 
چنانچه  و  است  مناسبى  های  ظرفيت  دارای 
جوانان و به خصوص زنان در كارآفرينى گام 
بردارند، مى توان در زمينه ايجاد اشتغال در استان 

حرفى برای گفتن داشت. 
وی تصريح كرد: در استان های ديگر بنياد زنان  
كارآفرين  وجود دارد ولى در استان ما به دليل 
كمرنگ  موضوع  اين  كارآفرين   زنان  كمبود 
است اين در حالى است كه زنان بسيار توانمند 
و مستعدی در استان  وجود دارد كه اميدواريم 
با برگزاری اين كارگاه به معنای واقعى كارآفرينى 

زنان در استان ديده شود.  

کارآفرینی موتور محرکه اقتصاد کشور
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آخرین شنیده ها از فهرست 
 مدیران بازنشسته استان

 و جانشینان آنها
پس از مدت ها سكوت خبری درباره وضع مشموالن 
قانون بازنشستگى مديران ،  در ساعات پايانى دوشنبه  در 
فضای رسانه ای خبری منتشر و مشموالن اين قانون  
به تفكيک استان ها اعالم شدند. برمبنای اين خبر كه 
توسط يک خبرگزاری منتشر شد 6  مسئول عالى خراسان 
جنوبى از پست های خود كناره گيری مى كردند.  اين 
خبر وقتى به سطح رسانه های استان  نزول كرد تعداد 
افراداين فهرست نيزريزش و در اخبار متفاوت با آمارهای 
متغير اعالم شد.  حاال بر اساس آخرين شنيده ها تعداد 
افراد اين ليست 4 نفر شده است .  بررسى ها نشان مى 
دهد برخى از افراد اين  فهرست از اساس مشمول اين 
قانون نبوده و از سوی ديگر افراد ديگری نيز در استان 
هستند كه در شمول اين قانون قرار مى گيرند اما بنا به هر 
مصلحتى نامى از ايشان برده نشده است.  بنا براين فهرست 
منتشر شده  دقيق و كامل نيست. يک كارشناس مسائل 
سياسى در گفتگو با آوا با طرح اين موضوع كه فضای 
 استان ملتهب از اخبار غير رسمى است،  اظهار كرد :
 بدون شک طرح اين مسائل با برنامه ريزی های هدفمند 
انجام مى گيرد  كه عدم اعالم نظر قطعى وزارت كشور نيز 
به اين فضا دامن مى زند . به گفته وی شواهد موجود فعال 
از قطعى شدن تغيير استاندار خبر مى دهد و افزود: دغدغه 
چگونگى انتخاب استاندار بعدی در  بين آحاد جامعه مطرح 
وباال گرفته است و در اين برهه چشم ها بيشتر به مذاكرات 
نمايندگان با دولت برای انتخاب مقام ارشد استان دوخته شده 
است. در همين باره يک منبع آگاه در وزارت كشور نيز  
با طرح اين موضوع كه متاسفانه در ادوار گذشته وزارت 
كشور در نبود وفاق بين نمايندگان،  از اين رخنه استفاده 
 و استانداران غير بومى را در استان منصوب نموده است. ،

اظهار كرد:  حال بايد ديد كه در زمان بسيار اندک  پيش 
رو ، آيا نمايندگان با گذشت از بخشى نگری های خود 
خواهند توانست بر روی گزينه ای بومى و توانمند توافق 
نمايند ؟ يا در بر همان پاشنه قبلى خواهد چرخيد و فردی 
غير بومى بر كرسى استانداری تكيه خواهد زد؟ اگر چه 
يادآوری اين موضوع و طرح اين مطالبه مردمى در بازه 
های زمانى انتخاب استانداران گذشته توسط رسانه ها 
و از جمله آوا  به نمايندگان مردم استان در مجلس، 
به مذاق ايشان خوش نيامد و با واكنش منفى برخى 
نمايندگان روبرو شد اما  اين روزنامه بنا بر وظيفه رسانه 
ای  و ثبت در حافظه تاريخى مردم دوباره بر ضرورت 
وفاق نمايندگان محترم برای معرفى گزينه های بومى 
تاكيد مى كند و خواستار جديت وحساسيت بيشتر 
وكالی مردم در اين باره است. كه درگذشته نبود وفاق 
و تاكيد هر نماينده بر گزينه ای خاص  مانع از انتصاب 
گزينه بومى شد ووزارت كشور  به همين بهانه افراد 
غير بومى را برای مديريت ارشد استان برگزيد. متاسفانه 
شواهد امر حاكى است.) خوانندگان ارجمند مى توانند 
 نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب كاربری

 avasardabir @ در تلگرام ارسال فرمايند ( 

 سید حجت زینلی  مدیرعامل 
شرکت مس کاوان عباس آباد  شد

با تصميم هيئت مديره شركت مس كاوان عباس آباد 
ميامى، سيد حجت زينلى به عنوان مديرعامل اين 
شركت منصوب شد. به گزارش تسنيم، سيد حجت 
و  مهندسى صنايع  كارشناسى  مدرک  دارای  زينلى 
كارشناسى ارشد مديريت بازرگانى بوده و تاكنون به 
عنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت ميناكان 
)معدن مس قلعه زری(، اشتغال داشته است.از مهمترين 
مسئوليت ها و سوابق مديريتى وی مى توان به مدير 
عاملى شركت مجتمع معادن مس تكنار، عضويت در 
خانه معدن خراسان جنوبى، عضويت در اتاق بازرگانى، 
بيرجند، مديريت برخى  صنايع، معادن و كشاورزی 
معادن مس خراسان و اشتغال در سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران اشاره كرد.معدن مس عباس آباد 
در 150 كيلومتری شرق شاهرود واقع بوده و از معادن 
قديمى و مهم مس كشور است.اين معدن در سال های 
كارخانه  احداث  و  اكتشافى  مطالعات  انجام  با  اخير 

فرآوری، مورد بهره برداری مجدد قرار گرفته است.
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 امام کاظم علیه السالم فرمودند :
ٍد وَعلِيٍّ ، فَإّن لَُهما  إذا کانَت لََک حاَجٌة إلی ا... فَُقل : اَللُّهمَّ إنّي أسألَُک بَِحقِّ مَُحمَّ

أن ِعنَدَك َشأنا مَِن الشَّ
هرگاه خواستی از خداوند حاجتی طلب کنی ، بگو : خدایا ! به حّق محّمد و علی از تو مسألت 

می کنم ؛ زیرا که آن دو را نزد تو منزلتی است. )الدعوات : ص12۷ ، ح51(

جامعه نباید نگران فردا باشد

روحانی، رئیس جمهور گفت: دولت معصوم نیست 
و ممکن است در برخی موارد نیز در کنار موفقیت ها 
خطاهایی  داشته،  که  ای  گسترده  دستاوردهای  و 
را  خطاها  آن  است  ضروری  که  باشد  داشته  هم 
با راه حل بیان کنید. به عبارتی همه باید به دنبال 
راه حل برویم و وارد میدان شده و مسایل را تبیین 
کنیم. ما کشور نیرومندی هستیم و نباید اجازه داد 
و  کرده  ترسیم  سیاه  مردم  برای  را  آینده  برخی ها 
آنان را نگران سازند. جامعه ما نباید نگران فردا باشد.

اگر قدرت نوبخت بیشتر شود 
قدرت مانور جهانگیری کمتر می شود

جبهه  مرکزی  شورای  عضو  روانبخش،  قاسم 
می خواهد  کارگزاران  حزب  اینکه  بیان  با  پایداری 
را  دولت  و  دهد  جلوه  دولت  را مخالف  جهانگیری 
به نام اعتدال و توسعه تمام کند، گفت: جهانگیری 
احساس می کند اگر قدرت نوبخت بیشتر شود قدرت 
مانور او کمتر می شود؛ لذا کارگزاران و اصالح طلبان 
اعتدال و  نام  به  را  قباله  دولت  از حاال،  می خواهند 
توسعه بزنند و آن ها خود را کنار بکشند و مشغول 
بازسازی جریانات حزبی و میتینگ های خود، برای 
انتخابات سال ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شوند.

اروپا قول داده از ۱۳ آبان موضوع 
سازوکارهای مالی را حل کند

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: 
اروپا قول داده از ۱۳ آبان موضوع ساز وکارهای مالی 
را حل کند و البته کشورهای هند، چین و روسیه هم 
در این زمینه قول همکاری داده اند. به اعتقاد ظریف 
اروپایی ها در موضوع FATF همراه ایران بودند.

فضاي حاکم بر نهاد دیپلماسي
 خارجي ما منفعالنه است

 
ارائه  با  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  متقی، 
تحلیلی از وضع سیاست داخلی ما در موضوع برجام 
گفت:  نکرد،  صادر  هم  را  شیت  فکت  حتی  که 
خارجی  دیپلماسی  نهاد  بر  حاکم  فضای  متاسفانه 
سیاست  و  ادبیات  فعال.  نه  و  است  منفعالنه  ما 
های راهبردی ما در منطقه افزایش یابد تا سیاست 
وادارسازی غرب علیه ایران با شکست مواجه شود.

کوررنگی سیاسی دارم

دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در جلسه ای که 
خدمت رئیس جمهور بودم به او گفتم که بنده برای 
استفاده از افراد مجرب و صاحبنظر برنامه دارم اما کوررنگی 
فکری  نحله  دارم؛ همچنین کوررنگی  نیز  سیاسی 
نیز دارم و از توجه خاص دولت گرایی پرهیز می کنم. 

انتظار است اروپا اقدام عملی برای 
اجرای توافق هسته ای صورت دهد

الریجانی، رئیس مجلس با اشاره به روابط تجاری 
ایران و فرانسه، گفت: جمهوری اسالمی در بحث 
تعامالت تجاری در میان کشورهای اروپایی، بیشترین 
روابط را با فرانسه دارد و قطعا دو کشور باید تمام تالش 
ارتقای سطح تعامالت صورت دهند.  خود را برای 
ایران طبق گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به تمام تعهدات خود عمل کرده و انتظار است که اروپا 
اقدام عملی برای اجرای توافق هسته ای صورت دهد.

شناسایی و انهدام ۳ تیم تروریستی 
در استان خوزستان 

علوی، وزیر اطالعات گفت: در چند روز اخیر ۳ تیم 
تروریستی در خوزستان شناسایی و ۱5 نفر دستگیر 
شدند. به ادعای بازداشت شدگان، آنان قصد انجام 
اقدامات انتحاری و آسیب و به شهادت رساندن بخشی 
از زائران را داشتند که با نیت پاک زائران اباعبدا...)ع( 
و همت سربازان گمنام امام زمان)عج( دستگیر شدند.

۱۳ آبان جز یک جنگ روانی 
هیچ چیزی نیست

خارجه  وزارت  اقتصادی  معاون  انصاری،  غالمرضا 
با بیان اینکه ۱۳ آبان جز یک جنگ روانی چیزی 
جدیدی نیست، گفت: این ارزیابی وزارت خارجه کامال 
درست است و وزارت خارجه کار خود را از زمانی که 
آمریکا از برجام خارج شده، به صورت گسترده و فعال 
چه در حوزه خارجی و چه در حوزه کشورهای منطقه 
است. انجام  حال  در  و  کرده  آغاز  ای  فرامنطقه  و 

هشدار سپاه به کشتی های انگلیسی 
در تنگه هرمز

نیروی  ناوشکن  یک  با  ایرانی  تندروی  قایق  سه 
دریایی انگلیس که سه کشتی انگلیسی را در تنگه 
هرمز و در نزدیکی خلیج فارس همراهی می کرد، 
تندروی  قایق های  این جریان،  رو در رو شدند. در 
ایرانی با متوقف کردن این ناوشکن به وی اعالم 
کردند که باید فاصله قانونی ۰.۹ کیلومتری خود از 
حاشیه بندر را رعایت کند. نیروهای دریایی سپاه در 
تماسی رادیویی با فرمانده این ناوشکن گفتند: ما اینجا 
هستیم تا از حاکمیت ملی و سرزمینی خود دفاع کنیم. 

خراسان جنوبی به روایت تصویر عکاسان
آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس میراث ماندگار برگزار شد

نسرین کاری - شامگاه دوشنبه بعد از ۴ روز تالش 
و عکاسی ۴۰ نفر برتر، دفتر نخستین جشنواره ملی 
عکس میراث ماندگار استان بسته شد و نفرات برتر 

معرفی شدند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
فراخوان در  با یک  اینکه  به  اشاره  با  این مراسم  در 
برای شرکت  از سراسر کشور  ماه ۴۵۰ عکاس  مهر 
در این جشنواره ثبت نام کردند،  افزود: دبیرخانه این 
جشنواره ۴۰ عکاس برتر را به اردوی جشنواره دعوت 
نمود و عکاسان در مدت ۴ روز بیش از یکهزار و ۱۵۰ 
اثر عکاسی شده خود از یازده شهرستان استان را به 
دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که از این تعداد ۴۰ 
عکس برتر انتخاب شد. حسن رمضانی افزود: عکاسان 
دعوت شده به جشنواره در دسته های ۴ نفره به ۱۱ 
شهرستان استان اعزام شدند تا از جاذبه های فرهنگی، 
تاریخی و طبیعی عکس بگیرند. وی معرفی خراسان 
میراث  عکس  جشنواره  مهم  مزیت  یک  را  جنوبی 
ماندگار عنوان کرد و خاطر نشان کرد: این عکس ها که 
مقرر شده در اختیار میراث فرهنگی استان قرار گیرد 

به صورت آرشیو نگهداری خواهد شد. رمضانی یادآور 
از این عکاسان چهره های آشنا  شد: چون بسیاری 
در کشور هستند با قراردادن تصاویر خراسان جنوبی 
به  شخصی  صفحات  و  مجازی  فضای  صفحات  در 
معرفی بهتر استان در گستره ملی و بین المللی کمک 
خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه تصاویری که در این 
جشنواره تهیه شده برای استفاده بهینه، در قالب های 
مختلف از جمله پوستر، کتاب و برپایی نمایشگاه به 
نمایش گذاشته خواهد شد، ادامه داد: خراسان جنوبی 
نیازمند معرفی در سطح ملی و بین المللی است و 
امیدواریم با برگزاری این قبیل جشنواره ها در معرفی 
بهتر استان قدم موثری برداریم. وی با ابراز امیدواری 
از اینکه جشنواره ملی عکس میراث ماندگار هر سال با 
تقویم ثابت تکرار شود، گفت: انتظار می رود هنرمندان 
شرکت کننده در این جشنواره با انتقال تجربیات خود 

بر غنای جشنواره های آینده بیافزایند. 
انتقال فرهنگ و آداب و رسوم استان به نسل 

های بعدی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی 

برای  باید  عکاسی  هنر  گفت:  اختتامیه  این  در  هم 
معرفی ظرفیت ها، آثار و مفاخر استان به کار گرفته 
شود. سید مجتبی علوی مقدم با اشاره به اینکه عکس، 
سند و مدرک مستدل است، افزود: هویت، فرهنگ، 
آداب و سنن کهن را به نسل دیگر منتقل می کند لذا 
عکاسان باید با تقوای رسانه ای هوشیار باشند که یک 
عکس به ضدارزش تبدیل نشود. علوی مقدم یادآور 
شد: خراسان جنوبی دارای ظرفیت ها و استعدادهای 
طبیعی فراوانی است که باید با استفاده از هنر عکاسی 
به نسل  افتخار  آلبوم  به عنوان  تاریخی  جاذبه های 
های بعدی منتقل شود. وی افزود: این قبیل جشنواره 
ها، زمینه و شرایط را برای انتقال مفاهیم فرهنگی و 
تاریخی فراهم کرده و در معرفی قابلیت های استان 

موثر است. 
ملی  جشنواره  در  برگزیده  عکس   ۳ انتخاب 

عکس ماندگار
میراث  عکس  ملی  جشنواره  داوران  هیئت  نماینده 
عکس   ۴۰ بین  از  گفت:  آیین  این  در  نیز  ماندگار 
انتخاب شده برای جشنواره، سه عکس برگزیده رتبه 

های اول تا سوم را کسب کردند. محمدعلی بیدختی 
با اشاره به اینکه  ۱۱ عکس از شهرهای مختلف استان 
و ۱۱ عکس از صنایع دستی منتخب شده که در این 
اختتامیه تجلیل می شوند، افزود: از لحاظ موضوعی، 
تعداد  بیشترین  شناسی  مردم  و  طبیعت  معماری، 
عکس را در این جشنواره به خود اختصاص داد. وی 
دیده شده  کمتر عکس  دستی  از صنایع  داد:  ادامه 
که برای ۱۱ عکس برگزیده این بخش از ۴۰ عکس 
تصاویر نزدیک به موضوع صنایع دستی انتخاب شد. 
داور جشنواره ملی »عکس میراث ماندگار« با اشاره 
به تجربه برگزاری جشنواره »بیرجند در قاب ایران«  
گفت: جای چنین جشنواره ای خالی بود که بتواند 
افتخارات استان را در حوزه میراث فرهنگی ثبت کند و 
اکنون با عکس های جشنواره های قبلی این مجموعه 

کامل شده است. 
هدیه  ۳۵  با  اول  نفر  ترابی  مریم  این جشنواره  در 
با هدیه  ۲۵  نفر دوم مجید حجتی  میلیون ریالی، 
میلیون ریالی و  هادی دهقان پور با هدیه  ۱۵ میلیون 

ریال نفرات برتر جشنواره انتخاب شدند.

عکس: رضایی

تجهیزات  با  آشنایی  آموزشی  کارگاه  گذشته،  روز 
کاهنده مصرف و راهکارهای صرفه جویی و ممیزی 
در مصرف آب با حضور معاون امور عمرانی استاندار، 
مهندسی  نظام  مکانیک سازمان  مهندسین  جامعه 
توسط  اجرایی  های  تاسیسات دستگاه  و مسئوالن 
سازمان  همکاری  با  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
نظام مهندسی ساختمان استان در محل سالن غدیر 
برگزار شد.معاون امور عمرانی استاندار با بیان اینکه 
آموزش سنگ بنای توسعه می باشد، افزود: در هر 
بخشی اگر بخواهیم به نتیجه مورد نظر برسیم باید با 
آموزش های کالسیک و مدون پیش برویم. مهندس 
علوی مقدم با بیان اینکه کشور ما در منطقه خشک 
و نیمه خشک قرار گرفته و با خشکسالی گسترده ای 
دست و پنجه نرم می کند، گفت: مشکالت فراوانی 
در بخش آب در کشور داریم که باید مدیریت آب و 
انتقال آب در دستور کار قرار گیرد تا در آینده دچار 

مشکل نشویم.
بخش کشاورزی، مصرف کننده 90 درصد آب 

موجود می باشد
وی ادامه داد: در بخش مدیریت منابع آب باید در 
آب  درصد  کننده 9۰  مصرف  که  کشاورزی  بخش 
برای جایگزینی  اساسی  اقدامات  باشد،  موجود می 
بر  عالوه  تا  گیرد  صورت  نوین  کشت  های  روش 
افزایش راندمان، مصرف آب در این بخش نیز کاهش 
یابد. معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بر 
انجام آموزش های کاربردی در بخش مدیریت آب از 
مدرسه تا جامعه تاکید کرد و یادآور شد: اگر ما مسئله 
ای را در مدرسه فرهنگ سازی کردیم تسری آن به 

جامعه سریع تر اتفاق می افتد.
گرفته  قرار  غفلت  مورد  آب  اقتصادی  ارزش 

است
مهندس علوی مقدم با بیان اینکه ارزش اقتصادی آب 

مورد غفلت قرار گرفته، تصریح کرد: در این بخش 
نیاز است که تجدید نظر صورت گیرد و مصارف باالتر 
از میانگین با جریمه هایی مواجه شوند. مدیرعامل 
اظهار کرد:  شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 
برگزاری کارگاه آموزشی مذکور در راستای عملیاتی 
سازی قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری 
و روستایی و لزوم کاهش ۲۰ درصدی مصارف آب 
دستگاه های اجرایی می باشد.مهندس هاشمی مقدم 
افزود: کارگروه سازگاری با کم آبی در استان با ریاست 
جلسات  و  شده  تشکیل  جنوبی  خراسان  استاندار 
مستمری را برگزار کرده که در آن وظایف دستگاه 
های اجرایی در زمینه مسئله آب مشخص شده است.

کاهش 20  برای  اجرایی  های  تکلیف دستگاه 
درصدی مصارف آب

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی موظف به کاهش 
۲۰ درصدی مصارف آب مجموعه خود هستند، اظهار 
کرد: همچنین شهرداری ها نیز مکلف به کاهش ۳۰ 
درصدی مصارف آب خود می باشند که در این زمینه 
انجام شده است.  اقدامات خوبی  استان  تاکنون در 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان به تشریح 
وضعیت آب استان پرداخت و افزود: میانگین بارندگی 
استان ۱۱۰ میلی متر می باشد در حالی که تبخیر 
در این منطقه از میانگین کشوری باالتر است و این 
مسئله شرایط مرز شرقی کشور را بسیار سخت کرده 
است چراکه اکثر نقاط استان در محدوده خشکسالی 
مهندس  است.  گرفته  قرار  شدید  خیلی  و  شدید 

هاشمی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه برخی شهرهای 
استان در مرز تنش آبی قرار گرفته است با تالش 
شبانه روزی همکاران شرکت آب و فاضالب استان، 
تابستان گذشته بدون قطعی آب سپری شده است.

457 هزار نفر زیر پوشش خدمات شرکت آب و 
فاضالب  استان 

استان  شهرهای  تمامی  برای  اینکه  بیان  با  وی 
شده  تدوین  افق ۱۴۱۰  برای  آب  تامین  مطالعات 
است، یادآور شد: ۴۵7 هزار نفر از جمعیت استان زیر 
پوشش خدمات شرکت قرار دارند و جمعیت برخوردار 
از آب در استان 99.8۵ درصد است که از میانگین 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  باشد.  می  باالتر  کشوری 
فاضالب استان با بیان اینکه در بخش فاضالب با عقب 
ماندگی هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: در حالی ۳۱ 
درصد جمعیت استان زیر پوشش خدمات فاضالب 
بخش ۴6  این  در  میانگین کشوری  که  دارند  قرار 
درصد می باشد که امیدواریم با ورود بخش خصوصی 
برای راه اندازی تصفیه خانه فاضالب قاین و سربیشه 
بتوانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم. مهندس 
هاشمی مقدم به مهمترین پروژه های اجرا شده توسط 
شرکت آبفای استان در راستای مدیریت تقاضا اشاره 
کرد و گفت: نشت یابی شبکه های توزیع و انشعابات، 
مهندسی  و  آب  شبکه  فشار  تعدیل  و  بندی  زون 
باشد. می  ها  پروژه  این  از جمله  تاسیسات  مجدد 

سازی  بومی  راستای  در  پژوهشی  کار  انجام 
پکیج تصفیه فاضالب خاکستری

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان نیز در این 
جلسه اظهار کرد: زنگ خطر بحران آبی در کشور به 
صدا در آمده است و همه باید در بخش های مختلف 
با  تا جامعه  برای مدیریت مصرف آب تالش کنند 
مشکل و تنش مواجه نشود. دکتر فروزانفر از انجام 
کار پژوهشی توسط این مجموعه با همکاری دانشگاه 
بیرجند در راستای بومی سازی پکیج تصفیه فاضالب 
این هستیم  به دنبال  خاکستری خبر داد و گفت: 
تا ناظران ساختمان را مکلف به جداسازی فاضالب 
خدمات  معاون  کنیم.  سیاه  فاضالب  از  خاکستری 
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان نیز 
در این جلسه هدف از برگزاری این کارگاه را عملیاتی 
سازی قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری 
و روستایی و تکالیف وزارت نیرو در خصوص ممیزی 
مصارف  درصدی  کاهش ۲۰  و  مشترکین  مصارف 
دستگاه های اجرایی نسبت به سال گذشته عنوان 
این کارگاه  افزود: ما در  نادی  کرد.مهندس محمود 
آموزشی می آموزیم که با روش های ساده مصارف آب 
ساختمان را تا حدود زیادی کاهش دهیم. وی گفت: 
از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتظار می 
رود در زمان طراحی ساختمان محل مناسبی برای 
تجهیزات اندازه گیری و لوازم نصب انشعاب در نظر 
بگیرد همچنین تاسیسات تامین فشار ساختمان های 
مرتفع نیز مد نظر باشد. مهندس مرادی مدیر دفتر 
مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت 
نیز در سخنانی به اهمیت آب در منطقه، تغییر اقلیم، 
مباحث آب مجازی و روش های کارآمد برای مدیریت 

مصرف آب ساختمان اشاره کرد. 
الزم  ذکر است، نماینده دو شرکت تجاری تولید کننده 
لوازم کاهنده مصرف آب و تجهیزات بازچرخانی آب 
خاکستری در ساختمان نیز در این جلسه به معرفی 

محصوالت خود پرداختند.

کارگاه آموزشي آشنایي با تجهیزات کاهنده مصرف 
و راهکارهاي صرفه جویي و ممیزي در مصرف آب
عکس: رضایی


