
پنجشنبه 2 اسفند 1397  * 15 جمادی الثانی  1440 * 21  فوریه  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و یکم   *  شماره: 4293

پروازهای استان افزایش می یابد  زیر باران با دلهره 3نخستین همایش ملی “نماز، هویت و جوانان”  در دانشگاه بیرجند برگزار شد 5 5

 روح  تعهد اجتماعی 
در جوانان  زنده می شود 

کشور  روزهای  این  اقتصادی  اوضاع 
معیشتی  وضع  ندارد.  تعریفی  چندان 
مردم سخت تر از قبل شده و قدرت 
خرید آن ها کاهش پیدا کرده است.

این فشار مضاعف که در اقتصاد با واژه 
هایی چون تورم و رکود و ... سر و کار 
دارد، بیش از همه مردم طبقه متوسط به 
پایین جامعه را متضرر می کند. به طوری 
که روز به روز وضع معیشت برای افراد 
دهک های پایین جامعه سخت تر می 
شود. مشکل بزرگی که قشر عظیمی 
از مردم شهر و استان ما را نیز شامل 
می شود که نمی شود نسبت به آنان 
)ادامه در صفحه 2( بود...  تفاوت  بی 

سرمقاله
*امین جم

معاون دبیرکل 
خانه کارگر کشور اظهارکرد :

رشد چندصد درصدی 
خانه کارگـری استان 
طی سال های اخیـر

بیرجند  در آستانه بهار
حدود یک سالی  هست که شهردار جدید بیرجند آغاز به 
کار کرده است. او سکان شهرداری را در حالی به دست 
گرفت که این سازمان زیر بارانی از انتقادات مردم و رسانه 
ها قرار داشت. حاال اگر چه با نمودار شدن برنامه ها و 
پایبندی شهردار جدید به اجرای ...) مشروح در صفحه 3(

 صفحه 2

 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 

منکر بزرگ، دروغ گفتن برخی 
مسئوالن به مردم است

صفحه 2

 

 دولت اصالحات از نظر پاکدستی، 
بهترین دوره بوده است

با حضور معاون دانشجویی وزیر علوم انجام شد:

عروس بلد نیست برقصد
 می گوید زمین کج است

 استیضاح رئیس جمهور
 کار تبلیغاتی  است

افتتاح دو پروژه دانشگاه بیرجند
صفحه 6

دی
ریون

س:
عک

“کیانا”  دانش آموز  بیرجندی   
قربانی  بی احتیاطی راننده شد

روز گذشته حادثه  ای که ساعت 7:11 دقیقه صبح در 
تقاطع نارنج و پونه بیرجند روی داد  منجربه فوت یک 
دانش آموز دختر 7 ساله شد. سرهنگ عباسی در این 
باره گفت: علت این حادثه رد کردن چراغ قرمز و به 

دنبال آن گرفتن ترمز شدید... ) مشروح در صفحه 5(

ضمن تشکر از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و ترحیم

 مرحومه حاجیه کبری رضایی اناران
 همسر مرحوم محمد حسن ناصح ) بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 
مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده روز جمعه ۹۷/۱۲/۳  از ساعت ۱۰ الی 
 ۱۱ صبح در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود. 
خانواده های: ناصح، رضایی و سایر بستگان

خاندان محترم کریم پور فرد
ضایعه درگذشت 

مرحوم حاج غالمعلی کریم پور فرد 
ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی 

و طول عمر با عزت برای شما عزیزان از درگاه خداوند متعال خواهانم.

مهندس سلیمانی - مدیریت شرکت کیهان راه شرق

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مرحوم مغفور

سیـد محمـد اسالمـی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۲/۲ از ساعت 
۱5:۱۰ الی ۱6 در محل هیئت محترم ابوالفضلی 

)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.
خانواده های: اسالمی، عمیدیان و سایر بستگان

کرایه مقطوع: 
در بارهای کرایه مقطوع ،  سامانه هزینه حمل کاال را بصورت کامال هوشمند محاسبه می نماید.

کرایه توافقی: هزینه حمل کاال بصورت توافقی بین راننده و صاحب کاال می باشد.
*  ثبت نام از طریق نصب اپلیکیشن بدون نیاز به مراجعه حضوری

*  تسویه حساب روزانه
*  ساعت و محل کار شناور)ساعات کار  کامال اختیاری می باشد بدون کسر امتیاز(

*  پشتیبانی 2۴ ساعته سراسری از راننده در تمام شهر های ایران
*  محدوده فعالیت سامانه اثاث کشی بصورت سراسری بوده و در شهر های تهران ، کرج ، اصفهان ، مشهد 

، یزد ، کرمانشاه ، کرمان ، همدان ، بابل ، رشت ، خرم آباد ، بیرجند دارای نمایندگی انحصاری می باشد.
* جهت ثبت نام عدد 101را به شماره090379۴6058 ارسال نمایید.

* در عرض کمتر از یک دقیقه برنامه اثاث کشی را از طریق فروشگاه play  و یا کافه بازار با جستجوی نام 
اثاث کشی  نصب و  ثبت نام کن و از همان لحظه شروع به جابجایی بار کن.

آدرس:بیرجند معلم ۲۷ پالک 6   شماره تماس: ۰۹۰56۲۲۰5۲۱

جذب وانت ، خاور ، تریلی و ... در اپلیکیشن اثاث کشی

*  درآمد فوق العاده باال
*  حمل بار درون شهری و برون شهری

*  انتخاب انواع بار به صورت کرایه مقطوع ، توافقی

هر جـا هستی بـار بگیـر 

 مزایای سامانه اثاث کشی

مراسم سومین روز درگذشت

 بزرگ خاندان 

حـاج سیـد محمد احمـدی
روز جمعه ۹۷/۱۲/۳ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل حسینیه 
سیدانی های مقیم بیرجند )واقع در مطهری 6( برگزار 
 می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده احمدی و سایر بستگان

ضمن تشکر از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و ترحیم

 مرحومه حاجیه کبری رضایی اناران
 همسر مرحوم محمد حسن ناصح ) بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 
مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده روز جمعه ۹۷/۱۲/۳  از ساعت ۱۰ الی 
 ۱۱ صبح در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود. 
خانواده های: ناصح، رضایی و سایر بستگان

خاندان محترم کریم پور فرد
ضایعه درگذشت 

مرحوم حاج غالمعلی کریم پور فرد 
ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی 

و طول عمر با عزت برای شما عزیزان از درگاه خداوند متعال خواهانم.

مهندس سلیمانی - مدیریت شرکت کیهان راه شرق

                                                       آگهی مزایده شماره ۶/۹۷    
نام مزایده گذار: بانک سپه 

موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه

قیمت پایه اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف 
)ریال(

نحوه فروشتوضیحاتآدرس

قطعه ۴۰5۰ از بلوک ۱
صنایع شیمیایی 

)کارخانه سروشان 
پلیمر(

کارخانه:۴۷۳۰۱6۷5صنعتی
۷/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ماشین آالت:
۳/۳۴۸/۰۰۰/۰۰۰ 

بیرجند
 شهرک صنعتی 

زمین واگذاری شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
جنوبی می باشد و متقاضی باید کلیه شرایط شرکت 

مزبور را دارا باشد. کارخانه همراه ماشین آالت به صورت 
یکجا به فروش می رسد

۲۰ درصد نقدی 
الباقی ۳6 قسط 

متوالی

پالک ثبتی ۲۰۸۲ ۲
فرعی از ۲۰6 اصلی 

واقع در شهر آیسک

آیسک - اراضی ۹۲6/۱۲۴۹۰۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰کارگاهی
چاه موتور قدس

۲۰ درصد نقدی تخلیه - سند ششدانگ
الباقی ۳6 قسط 

متوالی

پالک ثبتی ۴۳5۷ ۳
فرعی از یک اصلی 

واقع در سرایان

۲۰۱/۳۰۹۰۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی
)سهم بانک(

سرایان - خیابان 
امام خمینی - 

کوچه شمس

ملک به صورت مشاع می باشد و سهم بانک ۲/۱ دانگ 
می باشد - عدم تخلیه

۱۰۰ درصد نقدی

معدن گرانیت ۴
تاالران

شماره پروانه 
بهره برداری

نوع ماده 
معدنی

میزان 
استخراح 

سالیانه

خراسان جنوبی  ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرستان 

نهبندان- بخش 
شوسف- روستای 

خواجه  دوچاهی 

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از جمله 
صالحیت فنی، توان مالی و ... مورد تایید سازمان محترم 

صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی را دارا باشد. 
همچنین معرفی مسئول فنی، ارائه طرح بهره برداری ، 
تودیع ضمانت نامه از سوی متقاضی ضروری می باشد

۲۰ درصد نقدی 
الباقی ۳6 قسط 

متوالی

۱۰۳۱/۱۴۴۸6
۸۴/۱۰/۷

۴۰۰۰تنگرانیت

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب ۴60/10000 به نام بستانکاران این 
بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.  

 الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/12/12 
ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/12/22  

ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.  د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است .  
ه(  به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی

برای کسب اطالعات بیشتر
 با شماره ۳۲۳۸۷۱۲۵  - ۰۵۶ 

تماس حاصل فرمایید

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مرحوم مغفور

سیـد محمـد اسالمـی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۲/۲ از ساعت 
۱5:۱۰ الی ۱6 در محل هیئت محترم ابوالفضلی 

)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.
خانواده اسالمی، عمیدیان و سایر بستگان

کرایه مقطوع: 
در بارهای کرایه مقطوع ،  سامانه هزینه حمل کاال را بصورت کامال هوشمند محاسبه می نماید.

کرایه توافقی: هزینه حمل کاال بصورت توافقی بین راننده و صاحب کاال می باشد.
*  ثبت نام از طریق نصب اپلیکیشن بدون نیاز به مراجعه حضوری

*  تسویه حساب روزانه
*  ساعت و محل کار شناور)ساعات کار  کامال اختیاری می باشد بدون کسر امتیاز(

*  پشتیبانی 2۴ ساعته سراسری از راننده در تمام شهر های ایران
*  محدوده فعالیت سامانه اثاث کشی بصورت سراسری بوده و در شهر های تهران ، کرج ، اصفهان ، مشهد 

، یزد ، کرمانشاه ، کرمان ، همدان ، بابل ، رشت ، خرم آباد ، بیرجند دارای نمایندگی انحصاری می باشد.
* جهت ثبت نام عدد 101را به شماره090379۴6058 ارسال نمایید.

* در عرض کمتر از یک دقیقه برنامه اثاث کشی را از طریق فروشگاه play  و یا کافه بازار با جستجوی نام 
اثاث کشی  نصب و  ثبت نام کن و از همان لحظه شروع به جابجایی بار کن.

آدرس:بیرجند معلم ۲۷ پالک 6   شماره تماس: ۰۹۰56۲۲۰5۲۱

جذب وانت ، خاور ، تریلی و ... در اپلیکیشن اثاث کشی

*  درآمد فوق العاده باال
*  حمل بار درون شهری و برون شهری

*  انتخاب انواع بار به صورت کرایه مقطوع ، توافقی

هر جـا هستی بـار بگیـر 

 مزایای سامانه اثاث کشی

مراسم سومین روز درگذشت

 بزرگ خاندان 

حـاج سیـد محمد احمـدی
روز جمعه ۹۷/۱۲/۳ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل حسینیه 
سیدانی های مقیم بیرجند )واقع در مطهری 6( برگزار 
 می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده احمدی و سایر بستگان
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هزینه آب، برق و گاز مدارس دولتی رایگان شد

ایسنا-نمایندگان مجلس با الحاق بندی به الیحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند که به موجب آن هزینه آب، برق و گاز 
مدارس دولتی رایگان می شود.

سرمقاله

 روح  تعهد اجتماعی در 
جوانان  زنده می شود
 *امین جم

)ادامه سرمقاله...( عظیمی از مردم شهر و استان ما را نیز 
شامل می شود که نمی شود نسبت به آنان بی تفاوت 
بود. در این بین نهادهایی چون کمیته امداد سعی در 
بهبود اوضاع دارند که به نسبت توانمندی و ظرفیت خود 
موفق بوده اند. در کنار مسئوالن اما این مردم اند که 
دغدغه مند تر از همه نسبت به همنوعان خود هستند.

جلوه جالب توجه این حمایت و همراهی مردم ، فعالیت 
های ویژه جوانان و دانشجویان میانه این میدان است.

جوانانی که همچون جوانان زمان جنگ ۸ ساله ، به 
میدان جنگ اقتصادی آمده و دست یاری به سمت 
نیازمندان دراز کرده اند.همین چند مدت پیش بود که 
خبر نوعی سندرم خاص در کودک خردسال خوسفی 
توجهم را جلب کرد.خبری که در پشت پرده آن چند 
جوان همت کرده اند و تمام هم و غم شان ، کمک به 
 بهبود و درمان البته پرهزینه این کودک  قرار گرفته است .

جوانانی که با کمک گرفتن از فضای مجازی و ایجاد 
صفحه ای منتسب به این کودک خردسال ، توجهات 
کشوری را جلب و کمک های زیادی را هم گرد آوری 
کرده اند. حتی کمک هایی از سوی هموطنان از خارج 
از کشور نیز جمع شده است.این نمونه ای کوچک از 
فعالیت های قشر جوان پرشور و فعال است.جوانانی که 
در دانشگاه های شهر هرچند روز برنامه توزیع غذای گرم 
برای نیازمندان  هم دارند. هر چند مدت هم پوسترهایی 
در فضای مجازی با محتواهای گوناگون خیریه و کمک 
 به نیازمندان از جمله جمع آوری لباس ، خرید لباس نو ،

توزیع مواد غذایی ، ویژه برنامه در مراکز کودکان بی 
سرپرست یا معلوالن  و ... توسط گروه های مختلف 
دانشجویی و جوانان فعال اجتماعی پخش می شود.نگاه 
ویژه جوانان به حوزه نیازمندی و مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی مردم نشان از احساس تعهد اجتماعی قشر 
جوان،  احساس تعهدی که روز به روز بیدارتر می شود.

جوانانی که به هر روی می خواهند باری از روی دوش 
مردم بردارند و خدمتی به هموطنان خود داشته باشند.در 
این بین فضای مجازی هم محلی برای اجماع و اتحاد و 
معرفی برنامه ها و ایده ها شده و کارکردی مثبت به خود 
گرفته است مسائل خیریه مثالی از عملکرد و احساس 
جوانان برای فعالیت در حوزه های اجتماعی است که 
نمونه دیگر و پررنگ آن را در سمن ها مشاهده می 
کنیم.فعالیت هایی که درآستانه سال نو، افزایش یافته 
است. این الگوهای رفتاری می تواند در بین جوانان 
پررنگ تر شود و حس مفید بودن و نقش آفرینی مثبت 
در جامعه توسط قشرجوان احساس شود.به هر روی 
عملکرد قشرجوان همان طور که در باور مردم وجود 
دارد ، مهم و پررنگ است و می توان به خوبی غیرت و 

همراهی و نوع دوستی را بین آنان احساس کرد.

واعظی:  استیضاح رئیس جمهور
 کار تبلیغاتی  است

واعظی،رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به مطرح 
شدن طرح استیضاح رئیس جمهور در مجلس با بیان 
اینکه این یک کار تبلیغاتی است، گفت: این عده در 
مجلس با همه چیز مخالفت می کنند، ما به خاطر 
احترام به مجلس نمی خواهیم موضع روبروی مجلس 
بگیریم.واعظی در پاسخ به سوالی پیرامون عملکرد 
صداوسیما، گفت: من از صدا و سیما تشکر می کنم 
اما عده ای در صدا و سیما جناحی برخورد می کنند.

ذوالنور: عروس بلد نیست برقصد
 می گوید زمین کج است

مخالفان  تالش  شائبه  واکنش  در  ذوالنور  مجتبی 
دولت برای آوردن یک دولت نظامی گفت: غلط می 
کند کسی به دنبال دولت نظامی باشد و غلط زیادی 
می کنند کسانی که چنین حرفی را می زنند. چرند 
می گویند. عروس بلد نیست برقصد می گوید زمین 
کج است. من با چه کسی حرف زده ام که به دنبال 
دولت نظامی هستم؟ بنده طراح این استیضاح بودم.

نماینده مجلس: دولت اصالحات از نظر 
پاکدستی، بهترین دوره بوده است

احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در تذکر شفاهی 
گفت: تذکرات اصالح طلبان همیشه بر اصالح امور و 
قوانین و مسائلی بوده است که موجب ایجاد معضل و 
مشکل برای جامعه و مردم می شده است. وی ادامه 
داد: اکثریت سیاسیون و مردم اذعان دارند که دولت 
اصالحات از نظر اقتصادی و پاکدستی، بهترین دوره 
بوده است و کمترین مشکالت اقتصادی، رانت ها و 

اختالس ها در آن دولت حادث شده است.

آیت ا... جنتی: منکر بزرگ ، دروغ گفتن 
برخی مسئوالن به مردم است

آیت ا... جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان 
اینکه منکر بزرگ دروغ گفتن برخی مسئوالن به 
مردم است، اظهار کرد: هرگونه منکر از سوی هر 
مسئولی چه رئیس جمهور باشد چه وزیر و غیره، باید 
با روش درست و موثر به وی تذکر داده شود. قانون 
در این زمینه بر ما الزام دارد که این وظیفه به صورت 

دقیق و کامل پیگیری و به انجام برسانیم. 

امین جم - ظهر دیروز جلسه تودیع و معارفه دبیر قدیم و 
جدید خانه کارگر تشکیالت خراسان جنوبی با حضور معاون 
دبیرکل خانه کارگر کشور و جمعی از مسئوالن استانی و 
منطقه ای و تشکیالت بخش خصوصی برگزار شد.معاون 
دبیرکل خانه کارگر کشور با بیان اینکه بیرجند و خراسان 
جنوبی مهد عالمان بزرگ ، انسان های فرهیخته و تاریخ 
سازی است ، گفت: با اتصال و تبعیت از این فرهنگ غنی ، 
خانه کارگری خراسان جنوبی در چند سال گذشته رشد چند 

صد درصدی داشته است.  
خانه کارگر دارای سابقه درخشانی است

در این جلسه ابتدا مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان 
با اشاره به 40 سالگی انقالب ، با بیان اینکه قانون کار و قانون 
بیمه بیکاری، یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی در 
حوزه حقوقی است ، ادامه داد : این قانون با رویکرد سه جانبه 
گرایی کارفرما ، کارگر و دولت تدوین شده و سعی شده است 
حقوق کارگر برابر موازین قانونی رعایت شود. رکنی اظهار کرد: 
امیدواریم بتوانیم شاهد امنیت کامل شغلی برای قشر کارگر باشیم 
و مشکالت خاص حال حاضر کشور رفع شود.وی با بیان اینکه 
در مدت کوتاهی که با خانم رکنی دبیر سابق خانه کارگر استان 
کار کردم و تالش های ایشان برای همه مشخص است، افزود: 
برای آقای قادری دبیر جدید خانه کارگر آرزوی توفیق می کنیم 
و با سابقه دفاع از قانون و حقوق کارگر که در رزومه خود دارند، 
امیدواریم این هماهنگی و همدلی ادامه داشته باشد.مدیرکل تعاون 
، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: خانه کارگر از ابتدا بنیاد 
گذاران بزرگی داشته است و یک تشکل صنفی کارگری با سابقه 
درخشان است.رکنی افزود: استقبال می کنیم از همه تشکل های 
کارآفرینی و کارفرمایی وخصوصا خانه کارگر که ما این عزیزان 

را همواره شرکای مهم اجتماعی خود در اداره کار می دانیم.
دامنه 22 هزار نفری خانه کارگر استان

دبیر اسبق اجرایی تشکیالت خانه کارگری خراسان جنوبی نیز در 
ادامه با بیان اینکه بیش از ۵ سال از زمان تصدی بنده می گذرد 
در این مدت فراز و فرودهای زیادی داشته ایم ، گفت: بنده از این 
دوره و اتفاقاتی که در آن رخ داد به نام »معجزه همدلی« یاد می 
کنم. ام البنین میرابی با اشاره به اینکه در گذشته جایگاه خوبی 
 نداشته و با استقبال سرد و حتی تهدید به پلمپ مواجه بوده ایم ،

 ادامه داد: به هرحال کارهای صنفی از این دست سخت و هزینه 
بر است و ما فعالیت خود را از زیر صفر شروع کردیم و جامعه 
ای که حتی یک عضو نداشت ، امروز دامنه ۲۲ هزار نفری پیدا 
کرده است. وی با بیان اینکه در این مدت دو بار به عنوان مرکز 
موفق کشور انتخاب شده ایم، ادامه داد: یکی از مهمترین کارهای 
انجام شده ورود در حوزه آموزش بوده است و همچنین توجه به 
بحث سالمت زنان و مادران و آموزش های مورد نیاز که باید 
از همکاری سرکار خانم کفاش زاده مسئول زایشگاه میالد و 
مدیران این بیمارستان در این خصوص تشکر ویژه داشته باشم.

و  مشوق  همواره  مختلف  ادارات  در  مسئوالن 
همراه ما بوده اند

دبیر اسبق اجرایی تشکیالت خانه کارگری خراسان جنوبی با 
 بیان اینکه مسئوالن در ادارات مختلف از جمله تامین اجتماعی ،

اداره کار، استانداری و ... با حصور درکنار ما مشوق و همراه ما 
بودند که جای تقدیر و تشکر دارد. میرابی اضافه کرد: امسال برای 
اولین بار در سایه تالش و پیگیری های صورت گرفته، استاندار 
به همراه ۲۱ نفر از تیم مدیریتی، در جمع یکصد نفری اعضای 
خانه کارگر حضور پیدا کردندکه شاید در کل کشور بی سابقه 
است. وی با بیان اینکه همه این موفقیت ها در سایه همدلی و 

هم افزایی تمامی تشکل های کارگری شکل گرفته است ، گفت: 
این دستاورد همه ماست که در گرو همدلی ما به دست آمد و 

واقعا نمی شود نامی جز معجزه بر آن گذاشت.
مزد باید مبتنی بر واقعیات افزایش پیدا کند

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور در ابتدا با بیان اینکه در این 
مقطع زمانی و شرایط خاص کنونی برای جلوگیری از افزایش 
مشکالت اقتصادی و غیرقابل حل شدن آن باید قدرت خرید 
مردم را افزایش دهیم، گفت: وقتی با کارفرماها و حوزه دولت 
صحبت می کنیم مرتبا بر سرنای افزایش مزد مساوی با افزایش 
تورم است می دمند اما سوال اینجاست که چرا مزد تغییر نکرد اما 
تورم افزایش داشت.مزد باید مبتی بر واقعیات افزایش پیدا کند.

صادقی اظهار کرد: با واقعی شدن مزد ، آثار مثبت آن هم در 
جامعه و اقتصاد محسوس خواهد بود که این مهم نیاز به مزد 
اصالحات پارامتریک و قبل از آن اصالحات ساختاری دارد.وی 
با بیان اینکه تشکیالت خانه کارگر ، با یک منطق علمی مسایل 
را بررسی می کند و پیشنهادات خود را ارائه می دهد ، افزود: 
تشکیالت کارگری هشدار می دهد اگر این اصالحات پشت سر 
یکدیگر اجرا نشود ، نمی توان از مشکالت بعدی جلوگیری کرد.
خانه کارگری استان در چند سال گذشته رشد 

چند صد  درصدی داشته است
معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با اشاره به اینکه این تشکیالت 
براساس اندیشه های ژرف سه بزرگوار از جمله شهید دکتر بهشتی 
، مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی و رهبر معظم انقالب شکل 
گرفته است ، گفت: خانه کارگر و مجموعه آن از ابتدا تاکنون با 
هدف خدمت مشغول به کار بوده و اگر در جایی نتوانستیم، یا 
زور ما نمی رسیده یا موانع زیادی بر سر راه بوده است.صادقی با 
بیان اینکه بیرجند و خراسان جنوبی مهد عالمان بزرگ ، انسان 

های فرهیخته و تاریخ ساز است ، گفت: با اتصال و تبعیت از 
این فرهنگ غنی ، خانه کارگری خراسان جنوبی در چند سال 
گذشته رشد چند صد درصدی داشته است.  وی افزود: هنوز 
باید خدمات بیشتری ارائه و تالش کرد تا به اهداف خود برسیم. 
 معاون دبیرکل خانه کارگر کشور ادامه داد: جناب قادری نیز 
ان شا ا... همین مسیر را دنبال خواهند کرد و مسائلی چون آموزش 
های کوتاه مدت ، توسعه خانه کارگری ، مرکز علمی -کاربردی و 

... از برنامه هایی است که امیدواریم پیگیری شده و به ثمر برسد.
به دنبال بهبود شرایط برای کارگران هستیم  

مدیر اجرایی خانه کارگری استان نیز در پایان با بیان اینکه خداوند 
را شاکرم که توفیق خدمتگزاری به کارگران شریف جامعه 
کارگری استان را نصیب بنده کرده است ، گفت: امیدوارم در 
سایه همدلی به دست آمده استوارتر از گذشته در مسیر تعالی 
اهداف جامعه کارگری گام بردارم. قادری افزود: امروز کارگران ما 
سه دغدغه اصلی دارند که متشکل از معیشت ، امنیت و تشکل 
یابی است و هدف اصلی ما وحدت و انجام نیروی کار است و به 
دنبال بهبود شرایط برای کارگران هستیم.  قدرتمند نمودن جامعه 
کارگری یکی از اهداف ماست.وی اضافه کرد: علیرغم تعدد 
تشکل های کارگری جامعه کارگری هم صداست و هیچ زمان 
به دنبال چندصدایی نبوده   است.ان شا ا... مراودات ما با مسئوالن 
استان بسط و توسعه خواهد یافت و ارتباط با تشکل های 
کارگری از طریق هم افزایی افزایش خواهد یافت. وی اظهار 
کرد: در چند ماه اخیر در راستای اهداف خود گام های موثری 
برداشته ایم که نتایج آن در ماه های آینده به بار خواهد نشست.

در پایان این مراسم از زحمات دبیرسابق خانه کارگر استان تقدیر 
و معارفه دبیر جدید انجام شد.همچنین لوح تقدیری به معاون 

دبیرکل خانه کارگر کشور بابت همکاری های ایشان اهدا شد. 

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور اظهار کرد :

رشد چند صد درصدی فعالیت خانه کارگر استان در سال های اخیر
عکس: امین جم
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آگهی ابالغ اخطاریه تعیین طول متراژ و مساحت پالک ۲۸۸۶- اصلی و یک فرعی از ۲۸۸۶ - اصلی
نظر به اینکه آقای علی ترابی به وکالت از طرف آقای محمد سورگی مالک تمامی چهار سهم مشاع از ۱۲ سهم عرصه مشاع یکباب منزل 
پالک ۲۸۸۶- اصلی و سه باب اتاق و یک دهلیز شماره یک فرعی از ۲۸۸۶- اصلی بخش یک بیرجند تقاضای بازدید و معاینه محل و 

تعیین طول متراژ و مساحت پالک های مذکور را از این اداره نموده است. لذا بدین وسیله تاریخ 97/۱۲/۱5 ساعت ۱0 صبح جهت بازدید و معاینه محل 
تعیین می گردد لذا از مالکین مجاور دعوت به عمل می آید در تاریخ مقرر در محل حضور داشته باشند تا نسبت به تعیین طول متراژ با حضور مجاورین 
اقدام گردد. عدم حضور سایر مالکین و مجاورین مانع از انجام کار نخواهد بود. علی فضلی - رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان بیرجند ود  
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حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:

 0915۳618546 
09156008546

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره ۱۳97۶0۳0۸00۲000۳۳9 و ۱۳97۶0۳0۸00۲000۳05 و ۱۳95۶0۳0۸00۲00۱4۶5 و 00۲000۳50 ۱۳97۶0۳0۸ 
و ۱۳97۶0۳0۸00۲000۳5۱ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱ قاينات شهر قاين:  آقای ناصر عالمی فرزند محمد 
صادره از قاین به شماره ملی 55 0۸۸۸۲550 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 55۱/55 مترمربع در تمامی پالک 5۳۱- اصلی )از محل 
مالکیت آقای علی اکبر آذری و خانم بانو عصمت فاقدي( بخش۱۱ قاین واقع در خیابان امام رضا)ع( ، امام رضا)ع( ۱ خریداری شده از وراث آقای 
علی اکبر آذری و بانو عصمت فاقدی مالکین رسمی پالک قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک ۱۲۶۸- اصلی آقای مرتضی صبوساز فرزند 
محمد صادره از قاین به شماره ملی 0۸۸904۱۶79 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲4/۲۳ مترمربع در تمامی پالک ۳۶0 فرعی باقیمانده 

واقع در قاین خیابان بهشتی خریداری شده از طاهره ساالری احدی از ورثه محمد حسین ساالری مالک رسمی پالک محرز گردیده است.
 قطعات مفروزه مزرعه شاهیک پالک ۱۲۶۹- اصلی خانم اقدس حسین زاده فرزند حاجی محمد به شناسنامه شماره ۲۲ صادره 
از قاین به شماره ملی 0۸۸954۸75 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 99۱/۶5 مترمربع در تمامی پالک ۳5۸ فرعی 
خریداری شده از ورثه آقای حاج محمد علی حسین زاده ملک رسمی پالک محرز گردیده است خانم اقدس حسین زاده فرزند حاجی 
محمد به شناسنامه شماره ۲۲ صادره از قاین به شماره ملی 0۸۸959۸75 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۸4/۱5 
مترمربع در تمامی پالک ۱54۲ فرعی خریداری شده از ورثه اقاي حاج محمدعلی حسین زاده مالک رسمی پالک محرز گردیده است. 
خانم اقدس حسین زاده فرزند حاجی محمد به شناسنامه شماره ۲۲ صادره از قاین به شماره ملی 0۸۸954۸75 در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۶۸4/۱5 مترمربع در تمامی پالک ۱54۲ فرعی خریداری شده از ورثه آقای حاج محمد علی حسین زاده مالک 

رسمی پالک محرز گردیده است. 
قطعه مفروزه مزرعه بغدادی پالک ۱۵۸۶ - اصلی خانم فاطمه خادم فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره ۲9۲ صادره از قاین به شماره 
ملی 0۸۸۸9۸7۸۳۸ در ششدانگ قسمتی از یک باب منزل به مساحت 74/۱5 متر مربع در قسمتی از پالک ۱0۲ فرعی خریداری شده 
)مع الواسطه( از آقای حسین رمضان نژاد مالک رسمی پالک محرز گردیده است. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۱/۱۶  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۲/۲  
علی صفايی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک قاينات

عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت

زیر قیمت بازار  *** کشت ۱و۲

0۹۱۵۵۶۲۶۱۷۷- 0۹0۱4۲3۵00۶ جعفری - مهدی آبادی
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جواديه

خیابان مدرس - نبش مدرس 33 - سوپر مارکت مهدی )خورشیدی(

به شرط پخت

پخش مستقیم برنج ایرانی امید

برنج رستورانیکلی - جزئی

کود ارگانیک هیومیک اسید )آس ایاس(
از بین برنده شوری خاک - تسریع در جوانه زنی

 ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بهتر گیاه - افزایش مقاومت گیاه
دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   0915۷20۳86۳          

         فروشگاه به کشت : 0910196256۷
بیرجند: 0915۳61۳۳49- صادقی            قاین: 0915۳610502 - رستمی

سرایان: تعاونی مطهر 0915۳661694    فروشگاه پانیا: 0915۳66068۷

فقط با 20 هزار تومان

حمـل اثاثیـه 
منـزل مداحـی

با خاور مسقف و کارگر ماهر
 داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
0915  363  3647 
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 توزیع بیش از 8 تن علوفه و دان در زیستگاه های حیات وحش 

صداوسیما- در یک ماه گذشته بیش از 8 تن علوفه و دان در زیستگاه های حیات وحش خراسان جنوبی توزیع شده است. معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان گفت:  این اقالم در پی بارش برف 
و باران و سردی هوا  در زیستگاه های حیات وحش توزیع شده است. مودی افزود: از این مقدار 100کیلو دان در  قاین و زیرکوه ، 3 تن علوفه در نایبندان طبس ، نهبندان 200 کیلو دان، سرایان 700 کیلو علوفه و 
آسفالت بیشترکوچه ها و خیابان مفتح بعد از بارندگی 100 کیلو دان، فردوس یک تن علوفه و 150 کیلو دان، بشرویه یک تن علوفه، خوسف 500 کیلو علوفه، سربیشه یک تن علوفه و 200 کیلو دان و در شهرستان  درمیان نیز 3 تن علوفه و 50 کیلو دان بوده است.

اخیر کنده شده و به چاله تبدیل شده. در ضمن جداول 
کنار کوچه ها هم کامال فرسوده و از هم پاشیده است.

مسئوالن گرامی رسیدگی نمایید.
915...351
سالم خسته نباشید، آوا به راستی که مطالبتون در مورد 
بنیاد مستضعفان بیرجند بسیار عالی وکامال منطبق بر 
واقعیت بود. واقعیتی که اکثر مردم آن را تایید می کنند 
وکامال آنها را درک کرده اند . تعداد زیادی از مردم بیرجند 
اکنون درگیر با پرونده ای  ۴0 ساله هستند که متهمش 
باید حق حدود 200 نفر را ادا کند که در این جریان علیه 
بنیاد مستضعفان نیز مطالبی وجود دارد و این سازمان  با 
اندکی مراعات حال این قشر مالباخته می تواند حدود 
200خانواده را از این وضع برهاند! اما دریغ از اندکی 

جانبداری از  مستضعفین!
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا.  امتیاز برق  قبال یک میلیون و 930 هزار 
تومان بود االن شده 2 میلیون و ۴00 هزار تومان یعنی 
در عرض چند ماه 500 هزارتومان افزایش داشته  است. 
قبال قسطی می دادند امتیاز را االن نه. مسئولی پیدا شود 

در این استان و رسیدگی کند ممنون می شیم
915...680
لطفا به گوش مسئوالن محترم برسونید با الیروبی 
بندهای دره و امیرشاه جلوی هدررفتن مقادیر زیادی 
واقعا  آبی  کم  بحران  این  در  شود.  می  گرفته  آب 

دردآوره این حجم هدر رفت آب
903...277
باتوجه به این امکانات جدید نقشه کشی واقعا خیلی 
 ! سخته یه شیب بندی خیابان درست انجام بشه 

چرادقت نمی فرمایید.
915...9۴8

سالم آوای عزیز. پیشنهادی دارم چون نحوه توزیع 
کاالو بخصو ص گوشت درخور شان این مردم محترم 
و پای کار نیست با توجه به تجربه ای از دوران جنگ 
دارم حاضرم در صورتی که مجوزی داشته باشم توزیع 
را به نحوی که مورد رضایت مردم و تاییدکارشناسان 

خبره قرارگیرد عملیاتی نمایم
915...011
سالم. بارها برای لغو پیام های مزاحم فروشگاه ... 
در  فروشگاه  مرکز  با  و حتی  نمودم  وارد  عدد 1را 
خصوص لغو پیام های تبلیغاتی شان مکالمه داشتم 
و خواستارلغو پیام ها شدم. اما باز هم گاه و بیگاه پیام 

می دهند.لطفا رسیدگی  نمایید
915...351
بدون  چرا پخش گوشت  مسئوالن  سالم خدمت 
اطالع و بی سر و سامان انجام میشه چرا مثل قبل 
کوپن نمیدن که به همه یکنواخت برسه یه عده 
بین قوم و  سودجو و فرصت طلب گوشت ها رو 
قبیله خود تقسیم میکنن و فریزرها رو پرکردن و یه 
عده زیادی هنوز موفق نشدن یک گرم هم بگیرن 

اگه دوست دارین پیگیری کنین.
915...675
متخصص  که   داره  تاسف  جای  واقعا  سالم. 
دندانپزشک اطفال عصبی باشه و اخالق نداشته باشه 
و حین عصب کشی دندان بچه باهاش دعوا کنه و 
به بچه بزنه! !اصالحق زدن به بچه رو ندارید خیلی 
متخصص  اگه  نکردم  شکایت  که  کردم  مالحظه 
اطفال هستین باید صبور و مهربان  باشید وگرنه چه 

دلیلی داره که کار بچه ها رو انجام میدین
915...۴60

احسنت برشمامسئوالن وکارگزاران که به پاس وفاداری 
ملت ایران باشرکت در روز22بهمن سنگ تمام گذاشتین 
تمامی قیمت اجناس وخوراک وپوشاک نجومی باالمیره 

وهیچ حساب وکتابی هم نیست.  اجرکم عندا...
915...675
درسته  استاندار.  آقای  خدمت  وخداقوت  باسالم 
قشر ضعیف در شهرستان های استان هست، ولی 
در بیرجند آمار گرفتید چقدر از جوان ها از بیکاری 
ناچاربه مهاجرت به استان های دیگر شده اند؟پدر و 
مادرها از فقر کارشون شده ضایعات جمع کردن.

ما که هرقدر پیگیرخبرها شدیم تمام بودجه ها دارد 
بیرجندی  برای شهرستانها،پس ماجوانان  می رود 
بیرجند جای  آزاد هم که  برای شغل  چکارکنیم!؟ 
ندارد که گردشگر داشته  دیدنی و تفریحی خوب 
باشد و جواب بدهد. به خاطر پدر و مادرای ازکارافتاده 
به اشتغال  را  از بودجه استان  ناتوانمان مقداری  و 
جوانان در مرکز استان اختصاص دهید مرکز استان 

هم مشکل زیاد دارد  چرا نمی بینید!؟
930...861
درجواب دوست عزیزی که گالیه از پاسخگویی 118 
داشتن، باید گفت خیلی وقته این شیوه برخوردشون آزار 

دهنده شده. اصال احترام نمی گذارند پشت تلفن.  
939...216
ازاستاندارمحبوب وعزیز تقاضای رسیدگی داریم کمبود 
زمین مسکونی و مزایده های بنیاد در بیرجندقیمت 
زمین و مسکن را در طول یک سال دو برابر کرده است 
امیدواریم مسئوالن مسکن و شهرسازی با واگذاری 

زمین جلوی دالل بازی دالالن را بگیرند
915...۴8۴

خدمت مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری سالم 
عرض می کنم، از اینکه آثار باستانی را گاهی در 
بیرجند ) دو ساختمان خشتی گلی و خشتی آجری 
واقع در بخش شمالی کلینیک بیمارستان امام رضا 
علیه السالم ( شوکت آباد و امیرآباد دیده و می بینم که 
ظاهرا درمالکیت بعضی نهادها و یا ادارات قرار دارند و 
در نتیجه بی مهری درحال ویرانی و تخریب قرار دارند 
بسیار متأثر شده از بی توجهی و یا کم لطفی افسوس 
می خورم که انشا ا... هرچه زودتر با پا در میانی نماینده 
گرانقدر ولی وفقیه و جناب استاندار محترم  برای 

بازسازی اینگونه ابنیه باستانی اقدام گردد.
915...761

انقالب  پیروزی  سال  چهلمین  تبریک  ضمن 
خوشبختانه جشن چهل سالگی، 22 بهمن 97 با شور 
و شعف به زیبایی هر چه تمام تر در همه ایران به 
ویژه در بیرجند با حضور همه اقشار به خوبی برگزار 
شد. این در حالی بود که مردم با مشکالت عدیده ای 
روبرو بودند  اما به خاطر احساس مسئولیت در قبال 
نظام و شهدا، سخنان رهبر معظم انقالب را آویزه 
اثبات کردند که  گوش قرار دادند و با حضورشان 
همیشه جهت تعالی  اهداف اسالم و قرآن و حفظ 
نظام و مبارزه با استکبار جهانی در صحنه هستند. 
حضور مردم بیرجند در این جشن به حدی بود که 
مسر راهپیمایی به ویژه میدان ابوذر، خیابان ارتش، 
پذیرش  ظرفیت  قدس  میدان  و  پاسداران  خیابان 
محترم  مسئوالن  از  لذا  نداشت.  را  جمعیت  انبوه 
شهر مخصوصا شورای شهر و شهردار سخت کوش 
انتظار می رود هم اکنون که پادگان آزاد شده و در 
اختیار شهر قرار دارد ترتیبی اتخاذ فرمایند تا عالوه 
عنوان  به  فضا  این  از  ارتش  خیابان  گسترش  بر 
تجمع  محل  و  گردشی  تفریحی،  شاد  فضاهای 
از  در راهپیمایی ها و عزاداری ها استفاده شده و 
امکانات بالقوه ای که پادگان دارد حداکثر استفاده 
بشود و اکیدا از ساخت و سازهای فضاهای مسکونی 
که متخصصین آن را روی گسل تشخیص داده اند 
خودداری گردد و این فضا جایگزین فضاهای سبز 
گذشته شهر گردد مسلما افرادی که سن باالی دارند 
چهارراه  تا  ابوذر  میدان  از  که  آورند  می  خاطر  به 
پر  و  سرسبز  آباد  عباس  حتی  و  عبادی  شهدای 
از درختان عناب، توت و کشتزارهای فراوان بوده 
و نشاط خاصی به شهر می داده است که طبیعتا 
فضای پادگان می تواند جبران کننده آن فضا بوده و 
به محل شادی پر از گل و گیاه و تفریحی و فرهنگی 
خوبی تبدیل شود حتی محل تنفسی برای شهر و 
شهروندان باشد زیرا ساخت آپارتمان ها و خیابان 
خیابان  ترافیک  و  قبل  سال   70 به  مربوط  های 
 ها روز به روز فضا را آلوده تر کرده و فضای سبز 

خانه های ویالیی را از بین برده است.
 به هرحال با توجه به اینکه اکثر زمین های شهر در 
اختیار راه و شهرسازی و بنیاد قرار دارد از آن فضا برای 
ساخت و ساز و کمبود فضاهای مورد نیاز می توان 
استفاده نمود. امید است با آینده نگری جاذبه های 
خوبی ایجاد گشته و آیندگان از ما به نیکی یاد کنند.  

محمد ابراهیم دیانی 

پیام شما

از میان نامه های رسیده

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بیرجند  در آستانه بهار
مهدی آبادی - حدود یک سالی  هست که شهردار جدید 
بیرجند آغاز به کار کرده است  او سکان شهرداری را در حالی 
به دست گرفت که  این سازمان زیر بارانی از انتقادات مردم و 
رسانه ها قرار داشت. حاال اگر چه با نمودار شدن برنامه ها و 
پایبندی شهردار جدید به اجرای آن از بار انتقادات سال قبل 
کاسته شده است، اما هنوز بخش بزرگی از شهروندان به ویژه 
در آستانه نوروز خواستار تحولی اساسی در شهر هستند و به 
وضع موجود همچنان انتقاد دارند . خانوارهای  ایرانی از دیرباز 
تاکنون با نزدیک شدن به سال جدید سعی در ایجاد تغییر در 
زندگی خود دارند  خانه تکانی   و تغییر و تحول در چیدمان 
منزل،  خرید لباس نو وحتی شیوه زندگی وتفکر رهاورد بهار 
است  همین گرایش به زیبایی و نو شدن مدتی است که در 
جامعه شهری نیز دیده می  شود و بر همین اساس شهروندان 
انتظار دارند شهرداری در آستانه سال نو سیمای تازه و زیبایی 
از شهر به نمایش بگذارد. بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و با فرا رسیدن سال جدید، 
مردم انتظاراتی از شهرداری برای تغییر و تحوالت واقعا خوب 

و اساسی در فضای شهری  دارند.

اقدامات شهرداری، جهادی است
محمدی از ساکنان شهر در گفتگو با خبرنگار آوا، با قدردانی 
از اقدامات شهرداری در ماه های اخیر، برای زیباسازی چهره 
شهر عنوان کرد: اقدامات بسیاری از شهرداری بیرجند طی چند 
ماه اخیر مشاهده کرده ایم که به معنی واقعی کار جهادی است. 
وی ادامه داد: در بیشتر خیابان ها و محله های شهر، اثری از 
خدمت کارکنان شهرداری دیده می شود که جای خدا قوت 
دارد اما با این حال مرکز استان دچار کمبودهایی می باشد که 
نیازمند تالش گسترده مسئوالن شهری می باشد. محمدی 
افزود: با فرا رسیدن عید نوروز، سیمای شهری نیازمند تغییر و 
تحول است و شهرداری باید برای بهسازی و زیباسازی شهر 

در سال 98 اقدامات جدی بکند. 

المان های شهری، باکیفیت و دائمی باشد
 این شهروند افزود: با توجه به هزینه باالی طراحی و اجرای المان 
ها در فضای شهری، بدیهی است که شهرداری به دنبال اجرای 
المان هایی با کیفیت تر و دائمی باشد تا هم دغدغه مدیران 
شهری برای اجرای هرساله این المان ها کمتر شود و هم جلوی 
حیف و میل بودجه های بیت المال گرفته شود. وی ادامه داد: 
المان ها به  ویژه برای توریست هایی که به  شهر و منطقه سفر 

می کنند نیز از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که این نمادها در 
آدرس دهی، شناخت و آشنایی با فرهنگ و ویژگی های مردم هر 
منطقه مورد توجه قرار می گیرد. محمدی به وضع اتوبوس های 
بیرجند و کهنگی برخی اشاره کرد و گفت: تعداد اتوبوس های 
برخی خطوط شهری، ناکافی است و بعضی از این اتوبوس ها 
دیرتر از موعد به ایستگاه ها می رسند، تعداد محدودی نیز از 

لحاظ بهداشتی مناسب نبوده و به نظافت آنها توجه نمی شود. 
اکبرپور فرهنگی بازنشسته نیز با انتقاد از کمبود امکانات تفریحی 
و رفاهی در شهر می گوید: هر چند در گوشه و کنار شهر، بوستان 
های کوچکی خودنمایی می کند اما این دسته از پارک ها از 
حداقل امکانات تفریحی و رفاهی برخوردار نیستند. وی ادامه 
 داد: در داخل پارک ها باید امکاناتی قرار گیرد تا خانواده های

 بیرجندی و مهمانان فقط برای نشستن و قدم زدن به بوستان 
های شهر مراجعه نکنند. این معلم بازنشسته با بیان اینکه با فرا 
رسیدن عید نوروز، خانواده های زیادی به پارک های شهر می 
روند، افزود: شهرداری می تواند قسمتی از پارک ها را به بخش 
خصوصی برای فراهم کردن وسایل تفریحی و رفاهی واگذار کند 
تا در بودجه خود صرفه جویی و برای عده ای نیز اشتغال فراهم کند.

 مردم حاشیه شهر، انتظار توجه
 بیشتر از شهرداری دارند

سیادت از ساکنان مهرشهر در گفتگو با خبرنگار آوا  اظهار کرد: 
مناطق حاشیه بیرجند  نیاز به توجه بیشتری از جانب شهرداری 
دارد و متاسفانه تاکنون به خوبی به این مناطق رسیدگی نشده 
و همین امر موجب شده این مناطق جلوه نامناسبی در شهر 

ایجاد کنند. وی افزود: البته اخیراً اقداماتی در مناطق حاشیه شهر 
آغاز شده که هر چند زیاد نیست اما موجب خوشحالی بخشی 
از ساکنان این مناطق شده، از جمله این اقدامات می توان به 
بهره برداری از بوستان آیت ا... بهجت اشاره کرد. سیادت تاکید 
کرد: مردم مناطق حاشیه شهر انتظار دارند شهرداری توجه 
بیشتری به این مناطق داشته باشد و حداقل در ایامی مانند نوروز 
تغییرات بیشتری در معابر و خیابان های این مناطق ایجاد کند.

در فضای سبز بیشتر از گل های طبیعی استفاده شود
مهرور شهروند دیگری نیز با بیان اینکه از گل های طبیعی باید 
بیشتر برای طراحی سیمای شهر استفاده کرد، گفت: شهرداری 
برای ورودی های شهر طرح هایی مانند المان های فرهنگی و 

بهسازی و زیباسازی آیلندها را اجرا کند که اکنون متاسفانه 
چهره نامناسبی از شهر را معرفی می کند. وی ادامه داد: تپه 
های بلوار صیادشیرازی خراشی بر پیکر شهر است و شهرداری 
از تپه های این بلوار برای آب نما، گلکاری و آبشار می تواند 
استفاده کند. مهرور عملکرد » جاوید« شهردار بیرجند را مثبت 
تلقی و می گوید: افتتاح و بازگشایی خیابان 30 متری فرزان 
کار مهم و ارزشمندی بود که شهردار آن را به سرانجام  رساند.

 درختان سرو بوستان خیابان پاسداران مرده اند
عبدا... پور از ساکنان خیابان پاسداران از وضع درختان سرو بلوار و 
بوستان اول پاسداران انتقاد می کند و می گوید: این درختان مرده 
اند و هیچ احساس نشاط و سرزنده ای در آنها مشاهده نمی شود 
 و از شهرداری  می خواهیم  توجه بیشتر به این پارک داشته باشد .
 وی با اشاره به محل کارش در معصومیه عنوان کرد: بهسازی 
پارک جنگلی معصومیه با جدیت دنبال شود تا به محلی برای 

تفریح خانواده ها ، گردشگران و مسافران تبدیل شود.

گلکاری طبیعی،  مهم ترین برنامه 
شهرداری برای عید نوروز

 در همین باره معاون سیما، منظر و فضای سبز شهری اظهار 
کرد: امسال برای المان های شهری مانند گذشته فراخوانی برای 
طراحان برگزار نشد و یکی دو المان توسط کارکنان شهرداری 
طراحی و عید نوروز نصب خواهد شد. ابراهیم زاده افزود: المان 
های شهری پس از مدتی رضایت مردم را جلب نمی کرد و 
امسال جز چند مورد، در شهر المانی نصب نخواهد شد. وی ادامه 
داد: مهم ترین برنامه شهرداری برای عید، گلکاری طبیعی در 
باغچه ها و میادین شهر همچون بلوار شهدای عبادی و فرودگاه 
خواهد بود تا فضای شهر را زیبا کند. وی با بیان اینکه نورپردازی 
خروجی های شهر و چند میدان نیز از برنامه های این سازمان 
در عید نوروز است، تصریح کرد: برای افزایش  ورود مسافر به 
بیرجند، نیاز به همکاری میراث فرهنگی است و برنامه هایی نظیر 
بازارچه در ورودی شهرها، کمک و همکاری دیگر سازمان ها را 
می طلبد.  ابراهیم زاده درباره درختان گز پارک صیاد شیرازی  هم 
گفت: آب بوستان صیاد از چاه میدان ابوذر تامین می شود که 
کیفیت مناسبی ندارد، به همین دلیل فضای سبز و خاک این 
پارک کیفیت الزم را ندارد. وی افزود: پروژه انتقال آب به شمال 
شهر که در دهه فجر اجرا شده است، کیفیت آب این پارک را 
بهتر خواهد کرد و بهسازی و تقویت پارک صیاد شیرازی در 

برنامه های سال آینده این سازمان قرار دارد. 

برزجی- روزهای بارانی مردم را مشتاق بیرون رفتن و تماشای 
بندهای آبی می کند اما گشت و گذار در این قبیل اماکن با وجود 
کمبود زیرساخت ها و خطرات احتمالی می تواند دلهره آور و حادثه 
ساز باشد. بیرجند مرکز خراسان جنوبی شهری است با بیش از 200 
هزار جمعیت که جاذبه های طبیعی متعددی دارد و بند دره، بند 
امیرشاه، آبشار گیوک، چهارده و سد موشین از مهمترین جاذبه 
های آن محسوب می شوند. مردم شهر بیرجند به دنبال استمرار 
خشکسالی ها و کاهش چشمگیر نزوالت جوی همواره چشم 
به راه سخاوت آسمان هستند به طوری که با اندک بارانی، سیل 
جمعیت به سمت بندهای آبی شهر سرازیر می شود تا از کاروان 
بازدیدکنندگان زیبایی های این بندها بعد از پر آب شدن عقب نمانند، 
اما آنچه در سرازیر شدن جمعیت به سمت سازه های آبی کویر 
قابل تامل است، کمبود و نبود زیرساخت های این نقاط گردشگری 
بوده که همواره مورد گالیه نیز قرار می گیرد. راه های دسترسی 
به هر کدام از این جاذبه ها نامناسب است به طوری که حجم 
زیادی از ترافیک در راه های باریک دو طرفه شکل می گیرد.»بند 
دره« که نام منطقه نمونه گردشگری را یدک می کشد یکی از 
این مقاصد در روزهای برف و بارانی است. یک روز بارانی بعد از 
گذشت چند ساعت از شروع بارندگی، کلیپ زیبایی از سرریز شدن 
آب در بند امیرشاه و بند دره بیرجند فضای مجازی را پر می کند 
و مردم بیشتری با شنیدن صدای دلنشین آب در چند کیلومتری 
شهر مشتاق تماشا می شوند. جاده هایی که معموال در روزهای 
 وسط هفته سوت و کور است بار سنگین تردد خودروها را در 
 سه شنبه بارانی بیرجند به دوش گرفته تا مشتاقان در این هوای
 دل انگیز کوهستانی نفسی تازه کنند. هوا تاریک شده است 
خودروها خالف جهت هم در دو الین جاده بدون کوچکترین 
فاصله ای حرکت می کنند پیچ و خم های جاده کوهستانی بند دره 
در شتاب باران های بی امان خوف انگیز شده است. اما همه تالش 
دارند به باالی بند برسند تا سیراب شدن آن را از نزدیک ببینند.

** مسئوالن چه برنامه ای برای بند دره دارند؟
جوانی که با نور تلفن همراه سعی دارد از سنگ و الخ های کوه 
پایین بیاید زیر باران تند و سرد بیست و سومین روز بهمن 97 
مخاطب سوال های ما می شود. خود را دانشجویی معرفی می 
کند که از شهر گناباد مهمان بیرجند است او به عالمت تاسف 
سر تکان می دهد و می گوید: تعریف بند دره را زیاد شنیده ام اما 
هیچ امکاناتی در این جا وجود ندارد واقعا حیف جاذبه های زیبایی 
که اینطور رها شده است. علی مقنی که با اصرار دوستش به بند 
دره آمده ادامه می دهد: اینجا بهترین جایی است که مسئوالن 
شهر می توانند برای مردم درآمدزایی ایجاد کنند اگر این بند در 
شهرهایی مثل همدان یا تهران بود می دیدید چطور از آن برای 
گردشگران، محل تفریح می ساختند.وی می افزاید: از عصر آمده 
ایم اینجا حتی سرویس بهداشتی نیست که استفاده کنیم واقعا 
جای تاسف دارد االن هم که شب شده و هیچ جایی دیده نمی 
شود. این دانشجوی غیر بومی سد طرقبه مشهد را نمونه ای 
مشابه بند دره بیرجند می داند و عنوان می کند: در مقایسه با آنجا 
که می شود اسم شهر هم روی آن گذاشت بند دره هیچ چیزی 
ندارد.یکی دیگر از شهروندان بیرجند که به همراه خانواده اش از 
شهر روانه بنده دره شده است می گوید: امروز فیلم کوتاهی از آب 

شدن بند دره دیدم و به اصرار خانواده راهی اینجا شدیم.حسین 
خسروی ادامه می دهد: قبال هم بند دره زیاد می آمدیم اما دوست 
داشتیم االن که باران آمده و پر آب شده این جاذبه را از نزدیک 
مشاهده کنیم.وی ضمن انتقاد صریح از نبود امکانات تفریحی در 
این مکان می افزاید: سال هاست که اینجا به همین شکل است 
و جای سوال دارد که مسئوالن چه برنامه ای برای بند دره دارند 
آیا واقعا نمی توانند یک طرح خوب اینجا اجرا کنند. به سینی 
چای آتشی که خریده اشاره می کند و می گوید: این لیوان های 
داغ را خریده ام اما جایی نیست که بگذارم تا سرد شود حتی به 
همین مرد چای فروش هم نگاه کنید در این باران با چه مصیبتی 
مشتری هایش را جواب می دهد. مرد جوانی که در نزدیکی بند 
دره، آش داغ و چای آتشی می فروشد مخاطب بعدی خبرنگار 
ایرنا می شود و عنوان می کند: معموال روزهای تعطیل همراه 
مادرم اینجا بساط می کنیم اما امروز که بارانی بود حدس می 
زدیم جمعیت زیادی مراجعه کنند. محمد آهنی که عصایی هم 
به دست دارد از درون خودرویی که کنار آتش پارک کرده ظرف 
یک بار مصرفی را برای مشتری آش می کند و ادامه می دهد: 
کاسبی خوب است اما سرپناهی نداریم و باید در فضای باز آتش 
زیر دیگ خود را به زحمت روشن نگه داریم. وی می افزاید: امروز 
از صبح مردم در رفت و آمد هستند و از چشمه آب و روستاهای 

اطراف دیدن می کنند.

** مخاطرات طبیعت گردی در زمان 
رعد و برق و باران های سیل آسا

در عین حالی که اندکی باران یا برف شهروندان را مشتاق 
کوهستان های جنوب شهر بیرجند می کند اما یک کارشناس 
گردشگری اعتقاد دارد که رفتن به طبیعت به خصوص در زمان 
رعد و برق و ایجاد صاعقه از نظر فنی با مخاطراتی رو به رو است 
که تمهیدات خاص خودش را دارد. احسان درستکار اضافه می 
کند: از طرفی وجود یا نبود زیرساخت ها در مناطق گردشگری 

هم مزید بر علت است. وی می افزاید: اگر مهار آب های 
روان که به شکل سیالب ایجاد می شوند مخاطراتی به همراه 
نداشته باشد قطعا رفتن به طبیعت در این موقع لذت بخش 
خواهد بود، اما اگر زیرساخت های الزم فراهم نباشد و احتمال 
خطر برای بازدیدکنندگان متصور باشد؛ قطعا رفتن به این مکان 
لطفی نخواهد داشت.این طبیعت گرد با تاکید بر اینکه مردم 
باید آموزش های الزم را در این مواقع فرا گیرند ادامه می دهد: 
بارها در این مواقع شاهد حوادث ناگواری بوده ایم به خصوص 
در مسیر های بند امیرشاه و بنده دره که کوهستانی هستند 
و در اوایل بارندگی بسیار لغزنده و مخاطره آمیز می شوند.

وی می گوید: برخی مواقع شاهد هستیم خودروها و نفرات 
زیادی بسیار بیشتر از گنجایش منطقه حضور دارند و این موقع 
قطعا در صورت بروز حادثه مشکالت زیادی به وجود می آید.

درستکار تاکید می کند: اگر جایی به عنوان منطقه گردشگری 
معرفی می شود باید همه موارد اعم از آموزش، زیرساخت، 
امداد و نجات، نصب تابلوهای هشداردهنده، مشخص نمودن 
امنیت  و  نظم  برقراری  و  گردی  طبیعت  ایمن   مسیرهای 
مد نظر باشد.وی تصریح می کند: بدون شک مناطقی مانند 
بند دره که با گردشگر انبوه مواجه است و به خصوص در زمان 
نزول بارش و برف بازدیدکنندگان زیادی دارد باید با روش های 
مختلف مثل کمک گرفتن از مردم محلی اوضاع را مدیریت 
کرد.این کارشناس گردشگری یادآور می شود: مردم محلی با 
ارائه خدمات مناسب به گردشگران در خانه ها و سفره خانه 
های سنتی می توانند بازدید لذت بخش تر و کم خطر تری را 
برای مردم مشتاق و عالقه مند رقم بزنند.وی یادآور می شود: 
رفتن به طبیعت به خصوص در زمان بروز صاعقه بدون دانش 
کافی می تواند بسیار پر خطر باشد که این موضوع ارتباطی 
با زیرساخت ندارد. درستکار بیان می کند: اما داشتن سرپناه 
و مامن ایمن در موقع بارش های سیل آسا قطعا سفر لذت 
بخشی را به مناطق طبیعی به خصوص منطقه گردشگری بند 

دره برای شهروندان فراهم می کند.

** باران و بحران طبیعت گردی
فرماندار بیرجند نیز در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران 
شهرستان بیرجند گفته بود که زمان بارندگی وقت مناسبی برای 
طبیعت گردی و رفتن به روستاهای اطراف شهر نیست چون 
 اگر راه ها دچار سیالب شود برای افراد مشکل ایجاد می کند.

علی ناصری با اشاره به بارش شدید باران در یک هفته گذشته 
اظهار کرد: زمان بارندگی وقت مناسبی برای بازدید از طبیعت آن 
هم با خودروهای سواری و موتورسیکلت نیست که این موضوع 
باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و پلیس هم در این شرایط ، 
در صورت نیاز و برای حفظ امنیت مردم می تواند قانونی برخورد 
کند.اما یک فعال اجتماعی معتقد است که در فرهنگ عمومی 
نمی توان سلبی عمل کرد. یونس جعفری می افزاید: نمی توان 
از مردم خواست این کار یا آن کار را نکنند بعد هیچ اقدام ایجابی 
هم نباشد.وی ادامه می دهد: انرژی و هیجان پس کجا باید تخلیه 
شود آیا برگزاری جشنواره هایی مثل آدم برفی یا امثال آن برای 
اینگونه مواقع نمی تواند اقدامی ایجابی باشد؟ این فعال اجتماعی 
یادآور می شود: وقتی مدیریت بحران قبل از واقعه نتواند اتفاقات را 
پیش بینی و تشخیص دهد، حین بحران یا بعد از آن هم نخواهد 
توانست اقدام موثری انجام دهد.وی با بیان اینکه شهرهای دیگر 
مثل تهران و مشهد مکان های دیدنی برای روزهای بارانی دارند 
تصریح می کند: مکان های مثل پارک ملت، پارک جمشیدیه، 
دربند و غیره در تهران و باغ پرندگان سپاد ، پارک طبیعی هفت 
حوض یا کالت نادری مشهد جاهای زیبایی است که افراد می 
توانند روزهای بارانی خود را در این مکان ها با لذت سپری کنند 
اما شهروندان بیرجندی در روزهای بارانی کجا بروند؟جعفری ادامه 
می دهد: به عنوان مثال پارک صیاد شیرازی که در یک نقطه 
مرتفع از شهر قرار دارد در چنین روزهایی می تواند برنامه های 
جذابی برای لذت بردن از باران داشته باشد که متاسفانه ندارد.

**طرح منطقه نمونه گردشگری بند دره،
 در بند شورای عالی شهرسازی

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی نیز با اشاره به فراهم بودن زیر ساخت هایی همچون 
برق، آب، آسفالت، فاضالب و تلفن در منطقه نمونه گردشگری 
بند دره بیرجند به خبرنگار ایرنا می گوید: میراث فرهنگی بر 
اساس قانون وظیفه دارد این زیرساخت ها تا ورودی منطقه 
نمونه گردشگری ببرد اما در داخل منطقه وظیفه سرمایه گذار 
است.حسن رمضانی با بیان اینکه طرح مورد نظر سرمایه گذار 
برای منطقه نمونه گردشگری به شورای عالی شهرسازی ارسال 
شده است می افزاید: امسال مرحله اول طرح تصویب شده ولی 
نیاز به اصالحاتی دارد که بعد از برطرف شدن آن ابالغ خواهد 
شد.وی زمان مصوبه منطقه نمونه گردشگری بند دره را مربوط 
به سفر اول هیئت دولت نهم به استان می داند و ادامه می دهد: 
به خاطر اختالفاتی بین سرمایه گذار و دستگاه های متولی روند 
اجرای طرح تاکنون طوالنی شده است.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه پیش بینی از زمان 
اجرای طرح نداریم تصریح می کند: همه تاسیسات گردشگری از 
جمله اقامتگاه، رستوران، فضاهای تفریحی و گردشگری در این 
طرح مد نظر است که پس از تصویب نهایی در شورای عالی 
شهرسازی به مرحله اجرا در می آید. وی با تاکید بر اینکه از صفر 
تا 100 هزینه های اجرای طرح بر عهده سرمایه گذار خواهد بود 
ادامه می دهد: تقویم اجرایی طرح هم بسته به نظر شورای عالی 

و میزان تصویب این شورا دارد.
 رمضانی با اشاره به جاذبه های دیگری مثل سد موشین و بند 
امیرشاه در بیرجند نیز بیان می کند: گردشگری یک مقوله سلیقه 
 ای است ولی الزاما هر جایی که به نظر گردشگر زیبا آمد نمی توان
البته این  منطقه گردشگری ایجاد کرد. وی ادامه می دهد: 
مساله نافی آن نیست که اگر کسی جایی را به عنوان فضای 
سرمایه گذاری مناسب دید با او همراهی نشود.مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان می کند: باید 
برای نقاطی مثل سد موشین هم سرمایه گذار وارد میدان شود 
که در این صورت از حمایت های بخش دولتی و میراث فرهنگی 
نیز بهره مند خواهد شد.وی یادآور می شود: هنوز متقاضی برای 
تاسیسات گردشگری در سد موشین اعالم آمادگی نکرده است 
اما در صورتی که سرمایه گذار بخش خصوصی باشد ما هم تا 70 

درصد طرح با اعطای تسهیالت حمایت می کنیم.
حوادث تلخی همچون غرق شدن سه شهروند در سیالب گزیک 
که چند روز پیش به وقوع پیوست زنگ هشداری است برای 
همه که در زمان بارندگی های سیل آسا از حضور در مناطقی 
که احتمال خطر بیشتر است پرهیز کنند.اما تاسیسات گردشگری 
و ایجاد امنیت در نقاطی همچون بند دره که یک سازه آبی با 
قدمت بیش از 1۴0 سال است می تواند در مواقعی که زمین 
سیراب موهبت های الهی می شود برای مردم کویر جاذبه ای 
دلنشین باشد. گرچه تقویت فرهنگ طبیعت گردی نیز از رسالت 
هایی است که باید نهادی های متولی به آن توجه کنند. امید می 
رود با مدیریت جدید استان و ورود شخص استاندار به پرونده بند 
دره شاهد زایش تفرجگاهی در شان مردم این شهر و استان از 

دل طبیعت بکر باشیم.
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  زیر باران با دلهره



موفقیت و انرژی

موفقیت در ورزش

اهداف تان را بنویسید

یک راز موفقیت در زندگی این است که اهداف تان را 
بنویسید. اولین کاری که صبح انجام می دهید، تعیین 
می کند که روزتان چگونه قرار است باشد. ذهن تان را 
جوری برنامه ریزی کنید که از همان لحظه  بیدارشدن 
این روش، قطعا  با  باشد؛  توانا  در شرایطی قوی و 
داشت. حاال چطور  مفید خواهید  و  عالی  روز  یک 
می توانید چنین شرایطی را برای خودتان ایجاد کنید؟ 
با نوشتن اهداف تان هر روز صبح. وقتی این کار را 
کردید، دور مهم ترین هدف تان خط بکشید؛ هدفی 
که در درازمدت، بیشترین تاثیر را در زندگی تان خواهد 
گذاشت. حاال از خودتان بپرسید: »امروز چه کارهایی 
می توانم انجام دهم که همه چیز را تغییر دهد و مرا به 

این هدفم نزدیک تر کند؟«

احساس برنده بودن 
و موفقیت در مسابقات ورزشی

دکتر کاری میدل کاف روانشناس معتقد است که 
»احساس برنده بودن رمز اصلی پیروزی در مسابقات 
است.« او در جایی می نویسد: »سال قبل چهار روز 
پیش از مسابقه، به پیروزی در مسابقات سراسری 
دقیقًا  عضالتم  می کردم  احساس  داشتم.  اطمینان 
همان چیزی را که می خواهم انجام می دهند. هنگام 
مسابقه هم این احساس شیرین وجودم را لبریز کرده  
بود. می دانستم که تغییر خاصی نکرده ام و بدنم در 
آمادگی گذشته بود و با این  حال آنچه را که قباًل در 
ذهن می دیدم به مرحله اجرا گذاشتم. با این روحیه 
کافی بود چوب را تاب بدهم و بر توپ بکوبم. بقیه 

کارها را به عهده طبیعت گذاشتم.«
میدل کاف معتقد است که احساس برنده بودن در 
واقع رمز موفقیت در مسابقات گلف است: »وقتی 
احساس برنده بودن کردید، اتفاقات غریبی می افتد، 
حتی توپ هم به سود شما می چرخد. انگار بخت و 

اقبال به سوی تان روی می آورد.«
دن الرسن، موفق  ترین بازیکن طول تاریخ مسابقات 
گلف تعریف می کند که شب قبل از مسابقه فینال 
قهرمانی جهان، احساس غریبی داشتم، می دانستم 
که روز بعد به بهترین شکل ممکن بازی خواهم کرد.

واقعاً این احساس برنده بودن جادو می کند. می تواند 
موانع را از میان بردارد و از غیرممکن ها، ممکن بسازد. 
را در خدمت موفقیت بگیرد. اشتباه  حتی می تواند 
جی سی پنی می گوید، از پدرم شنیدم که می گفت: 
»مطمئنم موفق می شوی.« از آن زمان به بعد، جیم 
پنی احساس می کرد که موفق خواهد شد و این در 
حالی بود که نه پول کالنی داشت و نه آدم تحصیل 
کرده ای بود. فروشگاه های زنجیره ای جی سی پنی در 

فضایی از ناباوری و نا امیدی افتتاح شدند.

نکاتی در خصوص
 مصرف صحیح  دارو در منزل

قرص ها را نجوید، خرد نکنید یا نشکنید مگر اینکه 
پزشک یا داروساز به شما اجازه داده باشند یا روی 
برچسب قرص ها ذکر شده باشد. برای پرهیز از بروز 

اشتباه داروهای خود را در تاریکی مصرف نکنید و از 
برداشتن داروی درست مطمئن شوید. تاریخ انقضای 
داروها را چک کنید و از مصرف داروهای تاریخ گذشته 
بپرهیزید. دوره درمانی را کامل کنید و هرگز دارو را 
به صورت ناقص مصرف نکنید. کمیته تجویز و 

مصرف منطقی دارو- معاونت غذا و دارو

با برخی از مواد غذایی
 سرشار از آهن آشنا  شویم

میزان آهن موجود در میگو تقریبا مشابه با گوشت 
این به معنای جذب آسان تر توسط بدن  است و 
از  و  است  پروتئین  برای  منبع خوبی  توفو  است. 

محتوای آهن خوبی نیز بهره می برد. از مصرف 
توفو با کلسیم افزوده شده پرهیز کنید زیرا کلسیم 
جذب آهن را کاهش می دهد. افزون بر این که 
لوبیا منبع خوبی برای پروتئین محسوب می شود، 
این ماده غذایی در انواع مختلف خود منبع خوبی 

برای آهن نیز است.

شیرین کننده های مصنوعی
 را کنار بگذارید

پرهیز از قندهای فرآوری شده تنها گزینه برای غلبه 
بر اعتیاد به قند محسوب نمی شود، در کنار آن باید 
پرهیز از شیرین کننده های مصنوعی را نیز در دستور 

مصنوعی  های  کننده  شیرین  دهید.  قرار  خود   کار 
هوس های فرد برای قند را کمتر نمی کنند و در واقع 
می توانند به افزایش آنها نیز منجر شوند. شیرین کننده 
های مصنوعی در بسیاری از مسائل سالمت، از روند 
کند بهبودی زخم تا ابتال به بیماری دیابت، به عنوان 

مقصران اصلی در نظر گرفته شده اند.

مغزتان را فعال
 نگه دارید

افزایش سن مانعی برای رشد و ساخت ارتباطات جدید 
مغز انسان نیست و تا زمانی که مغز با فعالیت های جدید 
و چالش برانگیز مشغول نگه داشته شود، با وجود کاهش 

سلول های مغزی در سالمندی ریسک ابتال به آلزایمر نیز 
کم می شود.این افراد باید مغز خود را با انجام فعالیت های 
اجتماعی پیچیده، متنوع، مداوم و سرگرم کننده چون  
ارتباطات خانوادگی، بازی کردن، دورهمی های دوستانه، 
شرکت در کالس های هنری، حل کردن جدول کلمات 

متقاطع، پازل، سودوکو به چالش بکشانند.

 برای درمان عفونت گلو
 چه کنیم؟

عفونت های ویروسی می توانند در نتیجه گسترش 
عفونت گلو به وجود بیایند. داروهای بدون نیاز به 
نسخه فراوانی هستند که می توانند کمک تان کنند. 

از بهترین روش ها برای از بین بردن گلو درد، قرقره 
کردن آب نمک است، از لیموی تازه استفاده کنید، 
برای  باکتریایی  به علت خواص ضد  سرکه سیب 
درمان گلودرد مفید است.یک قاشق غذاخوری سرکه 
سیب و یک قاشق چای خوری آب لیمو و عسل را در 

یک فنجان آب گرم اضافه کنید و به آرامی بنوشید.

برای داشتن قلبی سـالـم این راهکارها پیشنهاد می شود:
- از پله های ساختمان، آهسته و مرتب باال بروید و در هر پله کمی مکث کنید.

- در موقع هضم غذا کار نکنید، راه نروید و بازی نکنید.
- با دست چپ، بار سنگین حمل نکنید.

- از بلند کردن اشیای سنگین به باالی سر خود اجتناب کنید.
- طوری بخوابید که پاهای شما قدری  باالتر از سطحی که سر قرار دارد، قرار بگیرد.

- هوای اتاق خواب را موقع شب قبل از خوابیدن تازه کنید.
- روی پهلوی راست بخوابید.

برای پیشگیری از این شرایط ناراحت کننده، باید در گام نخست دلیل اصلی بروز نفخ را شناسایی کنید.
پروتئین دست نخورده باقی مانده در دستگاه گوارشی که بیش از اندازه قلیایی است می تواند به شکل گیری نفخ 

معده، استفراغ، سوزش سردل و گاز بیش از حد منجر شود.
هنگامی که کیسه صفرا مسدود شده باشد، موجب شکل گیری نشانه هایی مانند نفخ پس از وعده های غذایی 

و دیگر نشانه های کیسه صفرای بد می شود.
هنگامی که غذا و آب مصرف می کنیم، ممکن است باکتری های بد بسیاری را روانه دستگاه گوارش خود 
سازیم. اگر بهبودی در این شرایط حاصل نشود، عدم تعادل در باکتری های روده با گذشت زمان شکل می گیرد 

که می تواند موجب آروغ زدن، تولید گاز بیش از اندازه و نفخ معده شود.

ترفندهایی برای پیشگیری از نفخراهکارهایی برای داشتن قلب سالم

در یک کالس روان شناسی دانشگاهی به عنوان دانشجو ظاهر 
شوید. وقتی روان شناسان عکس هایی از چهار زن را که در 
کالس روان شناسی شرکت کرده بودند به دانشجویان مذکر 
نشان دادند، مردان به زنانی که بیش تر در کالس دیده بودند 
احساس عطوفت بیش تری می کردند  اگرچه با یکدیگر تعاملی 

نداشتند. 
در مجموع، این یافته ها نشان می دهد وقت گذراندن صرف با 
آدم ها می تواند باعث شود شما را بیش تر دوست داشته باشند. 
حتی اگر نزدیک دوستان تان زندگی نمی کنید، سعی کنید طبق 
روالی ثابت با آنها باشید، مانند بیرون رفتن روزانه برای صرف 

قهوه یا گرفتن یک کالس با یکدیگر.
 از آدم های دیگر تعریف کنید: آدم ها با صفاتی ارتباط برقرار 
می کنند که برای توصیف افراد دیگری با شخصیت خودشان به 

کار می برند. این پدیده انتقال ناگهانی خصیصه نامیده می شود.
مطالعه ای نشان داد این اثر حتی زمانی اتفاق می افتاد  که افراد 
می دانستند خصیصه های خاصی آدم هایی را که راجع  به آنها 

حرف زده بودند توصیف نمی کرد.
خلق وخوی خوبی داشته باشید: سرایت عاطفی چیزی را توصیف 
می کند که وقتی افراد به شدت تحت تاثیر خلق وخوی دیگران 
آدم ها  پژوهشی  مقاله   رخ می دهد. طبق یک  قرار می گیرند 

می توانند به صورت ناخودآگاه عواطف آدم های اطراف شان را 
حس کنند. اگر می خواهید کاری کنید دیگران هنگام بودن 
کنارتان احساس شادی کنند، تمام سعی تان را بکنید عواطف 

مثبت منتقل کنید.
با دوستان  آنها دوست شوید: وقتی دونفر دوست مشترکی دارند 
بیش تر احتمال دارد با هم دوست شوند. دانشجویان دانشگاهی 
در  تصادفی  صورت  به  را  افراد  که  کردند  طراحی   برنامه ای 
فیس بوک با هم دوست می کند. آنها دریافتند همان طور که 
تعداد دوستان مشترک  افراد افزایش می یافت، احتمال بیش تری 

داشت درخواست دوستی آنها را بپذیرند.

ترفند روانشناختی برای آسان تر کردن زندگی

آیه روز

یا از آن کس که در آسمان است ایمن شده  اید که بر ]سر[ شما تندبادی از سنگریزه فرو فرستد پس به زودی 
خواهید دانست که بیم دادن من چگونه است. )سوره ملک/آیه ۱۷(

سخن روز

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم،پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر 
زورمان به آنها نمی رسد.
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۹۷۱۳

۱۸4
۵۷

4۷۳۹
۱4

۵۹۷
۶۳4۸

۸۱۶۲
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.

۵4۸۷۱۳۹۶۲

۱۹۷۵۲۶۳4۸

۲۶۳۹4۸۵۱۷

۷۱4۶۵۲۸۳۹

۸۵۶4۳۹۲۷۱

۳۲۹۱۸۷۶۵4

۶۷۱۸۹۵4۲۳

۹۳۵۲۷4۱۸۶

4۸۲۳۶۱۷۹۵

ایزوگام و قیرگونی آراستهجدول سودکو
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

شعبه دیگری ندارد         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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00  

به یک نفر نیروی آقا جهت سالن داری 
رستوران نیازمندیم.

ساعت کاری: 1۷ الی یک بامداد
09129150355

مغازه غذا آماده با شرایط و موقعیت 
عالی به دلیل مهاجرت به فروش
 می رسد.  09385612933

فروش نهال زرشک 
09153634805

کارت دانشجویی اینجانب جواد محمدی 
روبیات فرزند علی اکبر به شماره دانشجویی 

9421108111۷116 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

کار خوب اتفاقی نیست

تخریب ساختمان ، سفت کاری و ساخت استخر 
09158625402 - 09159654811

کنـاف ، دکوراسیون، 

بازسازی، طراحی و مشاوره 
09155610111- رحیمی

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156۷05323- عبدالهی

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

قانون مورفیآشغال های دوست داشتنی
21:3018:15شروع سانس

ضربه فنیپارادیس
2014:3016:15شروع سانس

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

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

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط ۵000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

به یک دستیار خانم مسلط به امور 
آرایشگری جهت کار در سالن زیبایی
 سی تل در شیفت صبح نیازمندیم. 

32354549-09055120561

یک شرکت معتبر پخش مواد 
غذایی به دو نفر بازاریاب آقا با 

حقوق و پورسانت عالی و یک مدیر 
فروش خانم با روابط عمومی باال 

نیازمند است. 
322308۷3 -09365403880

    خشکشویی و رنگرزی باران
شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری

 و کرکره )باز و بست رایگان(
برای اولین بار با دستگاه مخصوص در خراسان جنوبی 

میدان ۷ تیر- جنب خرازی تهران       0915۷212188- 32454535

به صورت شبانه روزی 
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خبر ویژه

کیانا ،دانش آموز بیرجندی   
قربانی  بی احتیاطی راننده شد

نسرین کاری - روز گذشته   حادثه  ای  که ساعت 7:11 
دقیقه صبح در تقاطع نارنج و پونه بیرجند روی داد  منجر به 
فوت یک دانش آموز دختر 7 ساله شد. سرهنگ عباسی  
در این باره گفت: علت این حادثه رد کردن چراغ قرمز و 
به دنبال آن گرفتن ترمز شدید از سوی راننده سرویس 
مدرسه اعالم شده که به دنبال آن دانش آموز دخترکالس 

اولی به بیرون پرتاب شد و جان باخت. 
 بر اساس اعالم پلیس، تست اعتیاد راننده سرویس مدرسه 
مثبت گزارش شده و مینی بوس معاینه فنی نداشته است 
همچنین بی احتیاطی راننده محرز بوده است. وی افزود: 
متوفی این حادثه “ کیانا موسوی” دانش آموز پایه اول 

دبستان عالمه حلی بود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی به 
رانندگان توصیه کرد: با سرعت مطمئنه تردد و از عجله 
و شتاب پرهیز کنند. شنیدن این  فجایع بسیار دردناک 
است و سوالی که پیش می آید این است که چطور برای 
 سرویس مدرسه از یک راننده معتاد استفاده شده است  
آن هم زمانی که برای گرفتن یک گواهینامه و حتی یک 
کار کوچک انواع و اقسام آزمایشات انجام می شود ولی 
برای راننده ای که جان کودکان در دست اوست این 
مهم انجام نشده است. سرویس مدارس و امنیت عبور 
و مرور دانش آموزان در شهر از جمله موضوعاتی  است که 
طی سالیان اخیر در محافل کارشناسی کشور بارها مورد  
بحث و بررسی قرار گرفته است. در واقع  جدی گرفتن 
نکات ایمنی موجب کاهش این دغدغه و حوادث احتمالی 
می شود. سوار شدن بیش از حد ظرفیت در سرویس 
مدرسه نشان می دهد که خطر در کمین دانش آموزان 
است. این مسئله طی چند سال اخیر به یک معضل تبدیل 
شده و دالیل گوناگون مانند گرایش والدین به کاهش 
شهریه ثبت نام سرویس و استفاده حداکثری از ظرفیت 
خودروها باعث به وجود آمدن آن می شود. براساس قانون 
خودروهای عمومی که به  منظور انتقال دانش آموزان از 
منزل به مدرسه و برعکس درنظر گرفته می شوند حتما 
باید از نظر فنی بازرسی شده و سالم باشند،  درکشورهای 
اروپایی پشت و جلوی این خودروها  آرم یا تابلوهایی  الزاما 
نصب می شود که مشخص کننده آن است این خودروها 
 مختص انتقال دانش آموزان هستند. نکته بعدی که باید 
در این میان مورد توجه قرار گیرد، این است که فرد راننده 
باید دارای سابقه کافی رانندگی و همچنین مهارت در 
رانندگی با مینی بوس باشد و دارای گواهینامه ویژه ای 
برای حمل ونقل دانش آموزان و مورد تأیید راهنمایی 
و رانندگی باشد. همچنین راننده گواهی سوءپیشینه به 
مدارس ارائه دهد. رانندگان مینی بوس های مخصوص 
انتقال دانش آموزان همچنین باید دوره هایی را گذرانده 
باشند که در آن دوره ها به آنها نحوه رفتار با دانش آموزان 
و نحوه پیاده و سوار کردن دانش آموزان از سرویس های 
مدارس توضیح داده شود. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

نیوکاسل مشکل اصلی در 
مرغداری های  استان است

غالمی-رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 
طیور دامپزشکی گفت: نیوکاسل مشکل اصلی بهداشتی 
مرغداری های استان است و سال های گذشته بخش 
زیاد تلفات ناشی از این بیماری در صنعت طیور را به خود 
اختصاص داده است. عجم افزود: این تلفات فقط در 
یک واحد مرغداری قابل توجه بوده که موجب معدوم 
سازی مرغداری شده و علت آن انجام ندادن اقدامات 
پیشگیرانه و برنامه ناقص واکسیناسیون توسط مرغدار 
بوده است.وی با بیان اینکه این بیماری با رعایت ضوابط 
بهداشتی و قرنطینه ای به سهولت قابل پیشگیری است 
ادامه داد: برخی مرغداران به بهانه هزینه واکسن یا از 
روی بی اطالعی نسبت به واکسیناسیون اقدام نمی 
کنند که عالوه بر تقبل خسارت شدید، مرغداری های 
اطراف را در معرض آلودگی و خسارت قرار می دهند. 
عجم، برنامه پیشنهادی دامپزشکی را واکسیناسیون زنده 
قطره چشمی در یک روزگی، کشته تزریقی در هفت 
روزگی به همراه آشامیدنی B 1، السوتا آشامیدنی در 
16 تا 18 روزگی و نوبت دوم آن در 28 روزگی و انجام 
تیتراسیون سرم در 32 روزگی و در صورت وجود تیتر 
زیر پنج تکرار السوتا در 35 روزگی ذکر کرد. وی ابراز  
امیدواری کرد: با هوشیاری مرغداران و انجام برنامه 
کامل واکسیناسیون بتوان خسارات ناشی از این بیماری 

را به کمترین مقدار ممکن کاهش داد.

3 زخمی در واژگونی سواری پراید 
در محور قاین - گناباد

جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: یک خودروی 
سواری پراید در محور قاین - گناباد واژگون و 3 سرنشین 
آن زخمی و به بیمارستان شهدای قاین منتقل شدند. 
توفیقی نیا افزود: علت این حادثه در دست بررسی است.

۴۰۰ اثر به جشنواره شعر ابن حسام 
ارسال شد

دادرس مقدم- معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان 
گفت: جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام برای دومین 
سال متوالی در استان برگزار می شود و ۴۰۰ اثر نیز به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است. مرادی  در نشست 
برنامه ریزی جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام اظهار کرد: 
این جشنواره 6 اسفند با حضور مسئوالن کشوری و استانی 
برگزار می شود. وی افزود: از اهداف برگزاری این جشنواره 
معرفی شخصیت ابن حسام شاعر شعر آیینی کشور به 
عنوان یک چهره ملی و بین المللی است. در جشنواره 
منطقه ای ابن حسام امسال تالش شده بر کیفیت آثار 
افزوده و از کمیت آن کاسته شود و عالوه بر بخش شعر، 
در بخش مقاله نیز چندین اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

گرامیداشت یاد و نام 132 شهید جاوید االثر 

صداوسیما-در مراسمی یاد و نام 132 شهید جاویداالثر 
استان گرامی داشته شد. این مراسم با  عنوان “بوی 
پیراهن یوسف” با حضور جمعی از استادان، دانشجویان 
دانشگاه  از خانواده های شهدا در محل  و چند تن 
فرهنگیان برگزار شد. حجت االسالم اسدالهی مسئول 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
فرهنگیان در این مراسم گفت: باید همگان به خصوص 
جوانان  دنباله روی شهیدان باشیم و  عمل به  وصایای 
آن ها را سرلوحه کار خود قرار دهیم. در پایان این مراسم 
از همسر شهید لکزایی و 2۰ تن از استادان و دانشجویان 
برگزاری  برای  دانشگاه فرهنگیان که  دختر و پسر 
اجالسیه شهدای دانشجو و استادان کنگره ملی دو هزار 

شهید استان تالش کردند ، قدردانی شد.

25۰ میلیارد تومان  مطالبات پیمانکاران
 در خراسان جنوبی ثبت شد

 ایرنا - رئیس خزانه معین استان گفت: از ابتدای امسال تا 
پایان آذر حدود 25۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و 
مشاوران خصوصی در سامانه مدیریت اطالعات بدهی 
ها و مطالبات دولت )سماد( ثبت شده است. سعیدی 
افزود: تاکنون بیش از ۴3 میلیارد تومان یعنی 17 درصد 
بدهی ثبت شده، پرونده اوراق تسویه خزانه تکمیل و 
اقدام شده است. وی گفت: با توجه به اینکه قانون، 
ایجاد هرگونه تعهد برای دولت بدون رعایت سقف 
اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبارات را ممنوع کرده 
است شاید دستگاه های اجرایی به مالحظه برخورد 
دستگاه های نظارتی بخشی از بدهی به پیمانکاران 
باشند. نکرده  ثبت  سماد  سامانه  در  را  مشاوران  و 

تذکر کتبی   امیرحسنخانی
 به وزیر کشور و وزیر کار 

صداوسیما- نماینده مردم شهرستان های فردوس، 
طبس، سرایان و بشرویه به وزیر کشور و وزیر کار تذکر 
داد. امیرحسنخانی در مورد بررسی عملکرد شرکت های 
تحت پوشش وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
وزیر مربوطه تذکر داد.وی همچنین با تذکر به وزیر 
کشور، تسریع در ایجاد بخش مستقل در شهرستان 
فردوس را خواستار شد. این تذکرها در نشست علنی 

عصر دیروز، یک اسفند در مجلس قرائت شد.

درگذشت مادر شهید منوچهر مجتبي پور

مادر شهید منوچهر مجتبي پور به فرزند شهیدش پیوست. به گزارش صدا و سیما، مادر شهید منوچهر مجتبي پور در سن 82 
 سالگی دار فانی را وداع گفت. پیکر  این مادر شهید امروز ساعت 13 در بیرجند تشییع و در روستای ریوخت  به خاک سپرده 
می شود. شهید منوچهر مجتبي پور  سال 136۰ در قصر قند سیستان و بلوچستان متولد شد و در سن23 سالگی به شهادت رسید.

نخستین همایش ملی “نماز، هویت و جوانان”  در دانشگاه بیرجند برگزار شد
گروه خبر- نخستین همایش ملی نماز با عنوان 
“نماز، هویت و جوانان “ با حضور مسئوالن استانی 
در دانشگاه بیرجند برگزار شد. نماینده ولی فقیه  
در این مراسم گفت: نماز به عنوان یک موضوع 
مستقل نیست بلکه شجره ای است که ریشه آن 
در نهاد خلقت انسان وجود دارد. عبادی افزود:  از 
نظر علمی انسان چندین شاخصه متمایزکننده با 
دیگر موجودات دارد اما یکی از مهم ترین شاخصه 
های انسان حس پرستش است.وی گفت: انسان 
به گونه ای خلق شده که از حس پرستش نمی 
تواند خارج شود و کسانی که در تصور خود از 
چارچوب عبودیت خارج شده اند، اشتباه می کنند.

نخستین  علمی  دبیر  حجت االسالم حسینی، 
همایش ملی نماز خراسان جنوبی در نخستین 
همایش ملی “نماز، هویت و جوانان “ اظهار 
کرد: اگر حضور شهدا و افرادی که دغدغه دین 
داشتند نبود امروز دانشگاه ما در این وضع و 

جایگاه قرار نداشت که بتوانیم همایش هایی با 
این عناوین برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد کننده این همایش 

جوانان دانشجو بودند، افزود: فریضه نماز در میان 
فرائض دینی از جایگاه باالیی برخوردار است.دبیر 
علمی نخستین همایش ملی نماز خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه آسایش و آرامش ره آورد نماز 
است، تصریح کرد: امروز گمشده بشر پول نیست 

بلکه نداشتن آسایش و آرامش است.
باید به این عبادت  اینکه  با تاکید بر  حسینی 
می خواهد  اگر  جوان  افزود:  شود،  توجه  مهم 

آینده درخشانی داشته باشد راه آن بازگشت به 
دین و نماز است. وی با بیان اینکه 157 نفر در 
این همایش ثبت نام کردند و 1۰۹ مقاله ارسال 
چهار  مقاالت  داوری  برای  کرد:  اظهار   شد، 
سر داور و 21 داور دعوت شد. وی یادآور شد: 

پس از داوری، 21 مقاله برای سخنرانی و 27 
مقاله برای ارائه پوستر انتخاب و 21 عنوان مقاله 

نیز در کتابچه مقاالت چاپ خواهد شد.

تربیت نسل متعهد 
مشکالت جامعه را رفع می کند

رئیس دانشگاه بیرجند نیزگفت: مشکل جامعه 
متعهد  نسل  دانشگاه  که  می شود  رفع  زمانی 
نماز  باید  کرد:  اظهار  خامسان  کند.  تربیت  را 
واقعی را در نسل جوان احیا کنیم. وی تصریح 
کرد: در دانشگاه ها تولید علم و پژوهش انجام 
می شود اما مشکل جامعه زمانی رفع می شود که 
دانشگاه نسل متعهد را تربیت کند. خامسان با 
بیان اینکه نسل متعهد نسلی است که هویت 
دارد،  را  خود  مردم  خاک  و  کشور  به  تعلق  و 
اظهار کرد: فردی که هویت و تعهد دارد، تربیت 
نیروی انسانی را انجام داده، تولید دانش و تمام 

مشکالت جامعه را رفع می کند.

محیط های علمی، اخالق مدارتر است
مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه بیرجند 
هم گفت: افزایش عیار معنویت در محیط های 
علمی مهم است و به لطف خدا محیط های علمی 
ما نسبت به بسیاری از محیط های دیگر اخالق 
مدارتر و متفاوت تر است. جعفری افزود: امروز 
دانشجوی ما پیشنهاد دهنده برای فضیلت های 
دینی و اسالمی است در حالی که در دوره رژیم 
ستمشاهی از این فضیلت ها فراری بود و این تفاوتی 
است که نظام اسالمی در دیدگاه ها ایجاد کرده 
است.وی اضافه کرد: در نظرسنجی که دانشگاه 
بیرجند به تازگی انجام داده 8۰ درصد دانشجویان 
ما پایبندی به نماز دارند فقط ممکن است آخر وقت 
یا اول وقت نماز خود را بخوانند اما مهم این است 
این سهم بزرگ از دانشجویان دغدغه نماز را دارند.

* به گفته نماینده مردن نهبندان و سربیشه در مجلس 
تأمین دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شهید دکتر 
وزارت  تأمین  اولویت  در  لیست  نهبندان  آتشدشت 

بهداشت قرار گرفت.
امداد  *معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
گفت: در 1۰ ماه امسال دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تومان زکات در استان جمع آوری شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 18 درصد رشد داشته است.

*مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با 
بیان اینکه جلوگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند 
به کارگیری روش های نو است، گفت: سال آینده 
اعتبارات این حوزه با پیوست رسانه ای اجرا می شود.

اخبار کوتاه استان

قنوات حریم شهر بیرجند در معرض ریزشپروازهای استان افزایش می یابد
ای  آتا در جلسه  کاوش-مدیر عامل شرکت هواپیمایی 
با حضور مدیرکل دفتر فنی،امور عمرانی، حمل و نقل و 
ترافیک استانداری و مدیر کل فرودگاه های استان برای 
افزایش پروازها از فرودگاه بیرجند قول مساعد داد و مقرر 
گردید برنامه پیشنهادی افزایش پروازهای اداره کل فرودگاه 

های استان  بررسی شود.
به گزارش آوا، مدیر کل فرودگاه های استان نیز گفت: 
طی سال جاری زیرساخت های مناسبی در این فرودگاه 
فراهم گردیده و این فرودگاه آمادگی پذیرش انواع تایپ 
هواپیماها را طی ساعات عملیاتی دارد. سالمی ضمن 
درخواست بیس نمودن یک پرواز اظهار کرد: در صورت 
بیس نمودن هواپیما در فرودگاه بیرجند اولین پرواز رفت 
ابتدای صبح و پرواز برگشت آخر شب برقرار خواهد شد و 
بسیاری از مشکالت استان رفع و می توان در دیگر مسیر 
ها همچون کیش که از ظرفیت مسافر خوبی برخوردار 

می باشد پرواز برقرار کرد.

افزایش  افزود:  سالمی، مدیر کل فرودگاه های استان 
پروازهای داخلی و سپس برقراری پروازها در مسیرهای 
این جلسه  استان است.در  جدید خواسته مردم شریف 
فرهادی مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل 
و ترافیک استانداری با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای 
 ظرفیت های خوبی در زمینه های  گوناگون به  ویژه در 
حوزه افزایش پرواز است، گفت: با توجه به درخواست 
های مکرر هم استانی ها به دنبال برقراری  پروازها به 

دیگر مراکز کشور همچون کیش می باشیم. 
فرهادی افرود : این استان به دلیل وجود فرصت های مناسب 
سرمایه گذاری برای حضور سرمایه گذاران و همچنین وجود 
بازارچه های مرزی نیازمند افزایش پروازها به مقصد تهران نیز 
می باشد  وی از آمادگی کامل استانداری و بخش خصوصی  
برای  حمایت از افزایش پروازها خبر داد. شایان ذکر است، 
تعداد 6 پرواز در مسیر تهران- بیرجند - تهران در طول 

هفته توسط شرکت هواپیمایی آتا  انجام  می شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی گفت:  
1۴ رشته قنات در بیرجند وجود دارد که هفت مورد دارای آب 
و در معرض ریزش قرار دارند. غالمی روز گذشته در گفت و 
گو با ایرنا افزود: قنات عباس آباد در خیابان موسی بن جعفر )ع( 
و قنات معصوم آباد در محل چهارشنبه بازار کنونی در وضع 
حادتری نسبت به سایر قنوات قرار دارند.وی اظهار کرد: 6 هزار 
و 252 رشته قنات در استان وجود دارد که 51 رشته در داخل 
حریم شهرها بوده و در صورت عدم رسیدگی به آنها، خطرات 

زیادی برای شهروندان در پی خواهد داشت.
وی عنوان کرد: شهرداری و دفتر امور شهری استانداری 
باید برای احیا و مرمت قنوات داخل حریم شهرهای استان 
چاره اندیشی کنند چون مشکل اجتماعی دارد و ما نمی 
توانیم ورود پیدا کنیم. غالمی یادآور شد: باید مسئوالن 
با اختصاص اعتبار به بازسازی و مرمت این قنات ها از 
خطرهای احتمالی جلوگیری کنند تا مانند حادثه ای که 
چند سال پیش در قنات عباس آباد بیرجند و ریزش منزل 

مسکونی شد، تکرار نشود. غالمی گفت: برخی قنات ها از 
جمله امیرآباد شور، حاجی آباد و علی آباد بیرجند از زیر منازل 
مسکونی عبور کرده و مصارف کشاورزی دارد لذا با توجه 
به افزایش بارندگی های اخیر هر لحظه احتمال ریزش آنها 
هست. وی افزود:  قنوات تحت تاثیر بارندگی ها قرار می 
گیرند و با توجه به بارندگی های خوبی که زمستان امسال 

در استان شاهد هستیم این قنوات آبگیری خواهند شد.
 وی ادامه داد: قنواتی که عمق مادر چاه آنها پایین است 
دیرتر آبگیری می شوند لذا خشکسالی به قوت خود باقی 
مانده و این بارندگی ها در آبگیری قنوات تاثیر چندانی 
قنوات  از  زیادی  کرد: بخش  اظهار  داشت. وی  نخواهد 
داخل حریم شهرها خشک شده اند که ظرفیت خوبی برای 
صنعت گردشگری محسوب می شوند. غالمی عنوان کرد: 
ساالنه بازسازی و مرمت 22۰ رشته قنات در دستور کار قرار 
دارد که امید است سال آینده با افزایش اعتبار بتوان قنات 

های بیشتر را احیا و مرمت کرد.

112 کانون خادم یاری در خراسان جنوبی افتتاح شد

انتخابات هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز برگزار شد

 112 کانون خادم یاری در خراسان جنوبی روز 
گذشته همزمان با سراسر کشور با حضور تولیت 
آستان قدس رضوی از طریق ویدئو کنفرانس 
افتتاح شد. به گزارش ایرنا ، مدیر دفتر نمایندگی 
آستان قدس در حاشیه افتتاح این کانون ها  گفت: 
اقدامات متعددی توسط این دفتر در زمینه کمک 
به محرومان، اعزام زائر اولی ها به مشهد، درمان 
بیماران نیازمند و صعب العالج، اقدامات عمرانی، 
توزیع بسته غذایی و لوازم التحریر، خدمات درمانی 

و بهداشتی به مردم استان به ویژه محرومان ارائه 
شده است.حجت االسالم نصیرایی با بیان اینکه 
تاکنون 15 هزار و 272 نفر زائر اولی به مشهد 
مقدس اعزام شده اند، افزود: 37 گروه جهادی با 
همکاری بسیج سازندگی به نقاط گوناگون به ویژه 
نقاط محروم و مرزی اعزام شده اند که توسط این 
گروه ها عالوه بر اقدامات فرهنگی یکهزار و 62۰ 
مترمربع کار عمرانی انجام شده است. وی بیان 
کرد: از بهمن 13۹5 تاکنون 37 هزار و 6۰۰ نفر در 

ماه  مبارک رمضان در استان اطعام شدند و 6 هزار 
و 577 بسته غذایی با حداقل ارزش 18۰ میلیون 
تومان بین محرومان توزیع شده است.نصیرایی 
ادامه داد: در این مدت از 232 نفر از ایتام، 3۴1 
بیمار صعب العالج و 3۴ نفر از جانبازان استان 
عیادت و دلجویی شده و هزینه بستری و دارویی 
چهار هزار و ۴۰   نیازمند پرداخت شده است. وی 
عنوان کرد: از ابتدای فعالیت، مطالبات مردم در 
قالب 88۰ نامه در سفرهای تولیت آستان قدس 

رضوی به استان پیگیری شده و با همکاری کمیته 
امداد خراسان جنوبی ۹ هزار بسته لوازم التحریر 
بین دانش آموزان امسال توزیع شده است.وی با 
بیان اینکه خدمات مشاوره ای و اشتغال به 21۹ 
نفر نیز ارائه شده است، گفت: همچنین 21 تن 
نیازمندان   بین  آستان قدس  از  ارسالی  گوشت 

توزیع شده است.  
نصیرایی ادامه داد: تاکنون ثبت نام 6 هزار و 3۰1 
نفر در طرح خادم یاری رضوی نیز انجام شده 

است. وی توزیع ۴۰۰ سری جهیزیه با کمک 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه و کمیته امداد، 
احداث 12۴ مورد سرویس بهداشتی، احداث 21 
سقاخانه یا تصفیه خانه آب، احداث هشت بند 
خاکی و سنگ و مالتی، توزیع سه هزار و 75۰ 
سبد غذایی بین کودکان و زنان باردار دچار سوء 
تغذیه و توزیع تغذیه رایگان بین دانش آموزان 
در  قدس  آستان  خدمات  دیگر  از  را  محروم 

خراسان جنوبی ذکر کرد.

غالمی-انتخابات هئیت مدیره انجمن خیرین 
مسکن ساز استان باحضو مدیرکل و معاونان بنیاد 
مسکن استان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
انجمن خیرین مسکن ساز استان و دیگر اعضای 
هیئت مدیره این انجمن در سالن جلسات بنیاد 
مسکن تشکیل شد. رئیس هیئت مدیره انجمن 
خیرین مسکن ساز استان  در این جلسه  وظیفه 
هیئت مدیره را مهم دانست و توجه آنان را به جذب 
کمک های خیرین، دقت در گزینش محرومان 
و نیازمندان واقعی هنگام اختصاص واحدهای 
مسکونی و همچنین کاهش هزینه های تمام 
شده پروژه ها معطوف نمود.وی در ادامه ضمن 
ارائه گزارش عملکرد انجمن در سنوات گذشته و 
عملکرد مثبت این انجمن در روستاها و شهرها، 

تاکید کرد : این روند نشانگر صمیمیت و صداقت 
اعضای انجمن است که برای خشنودی و جلب 

رضای الهی کارکرده اند.
انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  مقدم  آسمانی 
اسالمی نیز اظهار کرد: انجمن خیرین مسکن ساز 
با افراد مشتاق نیکوکار و موثر در تامین مسکن 
برای اقشار محروم معنا و جریان یافته است و 
امیدواریم با همکاری و مشارکت بیش از پیش این 
عزیزان در راستای شناسایی خیرین و افراد واجد 
شرایط برای صاحب خانه شدن گام های موثرتری 
برداشته شود.وی به نقش خیرین مسکن ساز در 
رفع دغدغه خانه دار شدن جامعه هدف اشاره کرد 
و افزود: این انجمن گام هاي مهمي برای ساخت 
مسکن براي اقشار کم درآمد جامعه برداشته است. 

اقدام جدی برای توانمندسازی مالی انجمن خیرین 
مسکن ساز در انجام هر چه بهتر ماموریت ها و 
پروژه های پیش رو نیز از موارد مهم مطرح شده 
در این جلسه بود. در پایان انتخابات هیئت مدیره 

انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزار شد و 
حجت االسالم محمدي به عنوان رئیس هیئت 
مدیره، دکتر امیرحسنخانی به عنوان نایب رئیس، 
سید کاظم عمادی مدیرعامل و علی اصغر آسمانی 

مقدم، علی اکبر فالحی و حسن رضا محمدخانی 
نژاد به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو 
سال و عبدا... خزایی به عنوان بازرس انجمن به 

مدت یک سال انتخاب شدند.
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رسول خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
َمن کان أکثُر هّمِه نیَل الّشَهواِت نُِزَع مِن قلبِه حالوةُ اإلیماِن

هر کس بیشترین هّم و غمش رسیدن به خواهشهای نفسانی باشد، حالوت ایمان از قلبش 
گرفته می  شود.

)تنبیه الخواطر :ج2 ، ص116 (

  بهره برداری  از درمانگاه فرهیختگان و رستوران مکمل دانشگاه بیرجند  
حسینی- معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن افتتاح دو پروژه 
دانشجویی در دانشگاه بیرجند قول کمک برای تکمیل 
و گسترش درمانگاه فرهیختگان دانشگاه و زیرساخت 
های ورزشی دانشگاه بیرجند را داد و اظهار کرد: تالش 
می کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه زیر ساخت های 
تربیت بدنی دانشگاه ها به نقطه قابل قبولی برسد. روز 
گذشته در سفر معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
درمانگاه  شامل  پروژه  دو  جنوبی  خراسان  استان  به 
دانشگاه  دانشجویی  مکمل  رستوران  و  فرهیختگان 
این  در  صدیقی  دکتر  شد.  افتتاح  وی  توسط  بیرجند 
مراسم با بیان این که یکی از وظایف اصلی ما حفظ 
داد:  ادامه  است،  دانشجویان  جسم  و  روح  سالمت 
خوشبختانه طی سال های اخیر توجه ویژه ای به مراکز 
به  دانشگاه ها شده است. وی  مشاوره و سالمت در 
برنامه پایش سالمت ورودی های جدید که طی سال 
های اخیر انجام شده است، اشاره کرد و افزود:  هزینه 
این پایش را سازمان امور دانشجویان تقبل کرده است 
و همزمان با انجام آن، اطالعات به صورت آنالین ثبت 
شده تا در نهایت گزارشی از وضع سالمت دانشجویان 
نیز جایگاه  مراکز مشاوره  به گفته وی  باشیم.  داشته 
خوبی در دانشگاه ها پیدا کرده که در رصد و پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی و تأمین سالمت روان بسیار 
تأثیرگذار هستند، هر چند این آسیب ها در دانشگاه ها 
کمتر از سطح کشوری می باشد ولی باید همین مقدار 

هم رصد و رفع شود.

ایجاد کانون ها به عنوان
 پل ارتباطی دانشجویان

امور دانشجویان وزارت  معاون وزیر و رئیس سازمان 
مشاوره  مراکز  همراه  های  کانون  به  اشاره  با  علوم 
ها  کانون  این  کرد:  عنوان  سالمت،  های  کانون   و 
می توانند پل ارتباطی بین دانشجویان و مراکز درمانی 
و مشاوره ای باشند و باعث تسهیل امور شوند. به گفتۀ 
صدیقی، همچنین به اوقات فراغت دانشجویان توجه 
داشته ایم تا با ایجاد محیطی با نشاط از مسائلی مانند 
از  از فعالیت بیش  افسردگی ها جلوگیری کنیم. وی 
150 کانون همراه و 15 هزار عضو فعال در دانشگاه 
های کشور سخن گفت و افزود: در کنار این ها، مرکز 
ارزیابی سالمت جسمی زیرمجموعه تربیت بدنی هم راه 
افتاده و مشکالت اسکلتی و قامتی دانشجویان را بررسی 
می کند. معاون وزیر در ادامه به نقش مهم خیران در 
امور عمرانی اشاره کرد و گفت: فرهنگ سازی برای 
های فعالیت  در  خیران  بیشتر  فعالیت  و   حضور 

وزارت علوم و در دانشگاه ها از سیاست های مهم ما 
می باشد تا خیران دیگری مانند بنیاد خیریه 15 خرداد 
اند کرده  کمک  ما  به  خوابگاه   ۳5 ساخت  برای   که 
و تاکنون 1۸ مورد آن تجهیز شده است، باقی مردم هم 

در چنین اموری مشارکت داشته باشند.

رفع دغدغه سالمت تمام اعضای دانشگاه
رئیس دانشگاه بیرجند نیز درباره درمانگاه فرهیختگان 
یک  با   77 سال  از  مرکز  این  کرد:  عنوان  دانشگاه 
پزشک کار خود را شروع کرد و اکنون دارای ۳ واحد 
آموزش، پایش سالمت و همیاران بهداشت و حضور 
پزشک معتمد می باشد. دکتر احمد خامسان با تاکید بر 
این که  تمام تالش ما این است تا در درمانگاه دغدغه 
سالمت تمام کارکنان و اعضا دانشگاه را برطرف کنیم ، 
خاطرنشان کرد: در این راه بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند 
برای ساخت و تجهیز این مرکز کمک کرده اند. وی 
بیان این که در این مجموعه ، اطالعات شاخص  با 
سالمت کارکنان نیز ثبت می شود، ادامه داد: امیدواریم 
به سالمت  مربوط  های  دغدغه  کار،  ادامه  با  بتوانیم 
کارکنان را برطرف کنیم. وی در پایان از زحمات آقایان 
خلیلی، زمانی، تفکر، اسداللهی، احسانبخش و فالحی از 

اعضای بنیاد حامیان دانشگاه تشکر کرد. 

وزارت علوم، خراسان جنوبی را ویژه تر ببیند
حاجی زاده، عضو بنیاد حامیان دانشگاه هم با بیان این که 
 پیدا کردن خّیر و حامی در منطقه کمتر توسعه یافته ای

کرد:  اضافه  است،  سخت  بسیار  جنوبی  خراسان  چون 
این  به  تا  خواستاریم  متبوع  وزارت  از  راستا  همین  در 
استان توجه ویژه داشته باشد و اگر اعتباری برای پروژه 
وزارت  را  آن  بیشتر  سهم  شود،  می  گرفته  نظر  در  ای 
فرهیختگان  درمانگاه  پروژه  است،  گفتنی  کند.  پرداخت 
و ۳۶0  تومان  میلیون  اختصاصی ۸50  و  ملی  اعتبار  با 
میلیون تومان کمک خیران که در مجموع یک میلیارد 
و 210 میلیون تومان می شود و با متراژ 591 مترمربع 
ساخته شده است. همچنین رستوران مکمل دانشجویی 
دانشگاه بیرجند 250 مترمربع مساحت دارد که با اعتبار 
و سرمایه  داخلی  اعتبارات  از محل  تومان  میلیون   ۳50
است. رسیده  برداری  بهره  به  خصوصی  بخش  گذاری 

رشد بودجه دانشگاه ها 
به نسبت میانگین بیشتر شده است

پس از برگزاری مراسم افتتاح دو پروژه ، معاون  وزیر و 
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری نشستی با نمایندگان شورای صنفی دانشگاه 
های بیرجند، دانشگاه صنعتی و دانشگاه فردوسی مشهد 

خود  مشکالت  بیان  به  نمایندگان  این  ابتدا  داشت. 
پرداختند که عمده آن ها افزایش بودجه دانشگاه ها، 
نظارت بر قراردادهای ضعیفی بین پیمانکار و دانشگاه، 
افزایش تعداد ورودی ها به نسبت زیرساخت های کم 
دانشگاه، مشکل کمبود خوابگاه برای بانوان دانشجو، 
آزمایشگاه  امکانات  کمبود  ورزشی،  امکانات  کمبود 
نبودن  نیمه تمام دانشگاه و پاسخگو  ها، پروژه های 
مبلغ وام های دانشجویی، سهم صفر دانشگاه بیرجند 
از اعتبارات توازن دانشگاه بود.معاون وزیر در پاسخ به 
این اظهارات، با بیان این که بودجه سال 9۸ به دلیل 
پذیر  آسیب  قشر  بر  متمرکز  بیشتر  مشکالت کشور، 
این  با  کرد:  اضافه  است،  حمایتی  نهادهای  و  جامعه 
حال رشد بودجه دانشگاه ها به نسبت متوسط بیشتر 
است. صدیقی با تاکید بر این که باید بر قراردادهای 
نظارت  صنفی  های  انجمن  ها،  دانشگاه  پیمانکاران 
کنند، عنوان کرد: برای مشکل خوابگاه ها بودجه ای 
در  و  دیده شده  و همچنین سال 9۸  در سال جاری 
همین راستا خود دانشگاه یا بخش خصوصی می تواند 
از بانک تسهیالت دریافت کرده و سود آن را صندوق 
رفاه پرداخت کند، مدت تنفس وام دو سال بوده و پس 
از آن صددرصد اجاره برای بازپرداخت خواهد بود و اگر 
دانشگاه از پس این هم برنیامد، بانک کمک خواهد کرد. 

کم لطفی مسئوالن برای
 بودجه طرح توازن دانشگاه!

را  وزارت  جدی  های  اولویت  از  یکی  ادامه  در  وی 
امکانات ورزشی دانشگاه ها اعالم کرد و گفت: وام های 
دانشجویی برای شهریه و وام ضروری در سال 9۸ نیز 
افزایش داشته و افزایش وام دانشجویی را هم بررسی 
خواهیم کرد. معاون وزیر به طرح توازن که سال 97 
انجام شده اشاره کرد و عنوان کرد: توقع ما این است 
که مسئوالن استانداری و استان، دانشگاه را به عنوان 
یک بخش جدی در نظر بگیرند. بودجه صفر، کم لطفی 
است. ما هم پیگیری خواهیم بود تا در دیدار با استاندار 
این موضوع را مطرح کرده و این یک ماه باقی مانده 
جبران مافات شود. صدیقی در پایان تصریح کرد: شرایط 
کشور به سمتی رفته و خواهد رفت که نیاز توجه به 
دانشجویان داریم ، اکنون که در قرارداد بین المللی یکی 
از طرفین غیرقانونی آن را به هم زده است، اگر توجهی 
به این موضوع نداشته باشید در گذر از این مراحل کمک 
نکرده اید. به گفته وی اگر در سال 9۸ تحمل کرده و 
سعه صدر باالتری نشان دهیم سربلند بیرون خواهیم 
آمد و در این بین شورای صنفی دانشجویان نقش مهمی 
را ایفا می کند، زیرا در ارتباط با سایر دانشجویان به 

خوبی واقعیات را نشان می دهند.

عکس: حسینی

قابل توجه کلیه همشهریان عزیز 
خشکشویی برجیس در نظر دارد 

جهت رفاه حال شما عزیزان
 به مناسبت فرا رسیدن سال نو خدمات 

شستشوی پرده و پتو را در بازه زمانی ۱ الی 
 ۲۰ اسفند با ۱5 درصد تخفیف انجام دهد.

  تلفـن :  3۲۴۵۴۵۷۷آدرس: نبش غفـاری 30

با سالم و آرزوی بهترین ها
به اطالع اعضای محترم انجمن و همشهریان عزیز مقیم تهران می رساند

گردهمایی انجمن روزجمعه سوم اسفند ماه از ساعت 30 /10 صبح در محل همیشگی
 تاالر پذیرایی باشگاه پیام برگزار می گردد

از تمامی شما عزیزان خانم ها وآقایان جهت شرکت در این گردهمایی دعوت به عمل می آید.
برنامه گردهمایی :

۱.سخنران اصلی گردهمایی آقای مهندس زینلی مدیرعامل محترم کویرتایر
 به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس شرکت کویرتایر

۲.معرفی دانشجویان بیرجندی ورودی سال جدید دانشگاه های پایتخت
3. برنامه موسیقی توسط هنرمندان همشهری

4.غرفه ارائه محصوالت بیرجند )شیرینی و انواع نان محلی(
جهت پارک خودرو می توانید از پارکینگ باشگاه به صورت رایگان استفاده کنید

با توجه به پایان سال می توانید البسه و صندوق صدقات جهت کمک به نیازمندان را درمحل باشگاه 
به نماینده انجمن تحویل دهید. لطفا دیگر دوستان همشهری را هم  به این گردهمایی دعوت کنید

از آوردن کودکان خردسال جدا خودداری نمایید.
آدرس:تهران خیابان شریعتی، باالتر از چهارراه قصر روبروی فرهنگسرای اندیشه، باشگاه پیام )مخابرات(

هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران

گردهمایی انجمن بیرجندی های مقیم تهران

جناب آقای غالمزاده و فامیل وابسته 
درگذشت ناگهانی خّیر محترمه همسر گرامی تان در حادثه دلخراش تصادف که سال ها

 با این مرکز خیریه به صورت افتخاری همکاری می نمود تسلیت می گوییم، برای آن مرحومه 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم. 

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
 درمانگاه ولی عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری دلسوز و مادری مهربان

 مرحومه مریم سلم آبادی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۲/۲ از ساعت ۱3/3۰ الی ۱4/3۰ در محل مسجد رضوی 
)واقع در خیابان ۱۷ شهریور( برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های سلم آبادی و سایر بستگان


