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سرمقاله

میهمان نامبارک اسراف
 بر سر سفره های افطار
* امین  جم

دین مبین اسالم دینی است کامل و جامع که جامه 
عمل پوشاندن به احکام نورانی آن خیر و سعادت دنیوی 
و اخروی را به دنبال دارد. فروع دین و ازجمله روزه که 
بر مسلمانان واجب گردید نیز موجب سعادت ونیکبختی 
 است. این فریضه الهی آثار و برکات و فایده های 
زیادی دارد که ذکر همه ی آنها نه در بضاعت نویسنده 
و نه در حد این مرقومه است.اما به مواردی که ما را 
به نتیجه مطلوب برساند یادآوری می کنم. درخصوص 
اهمیت و ارزش ماه مبارک خطبه رسول گرامی اسالم 
است که به فرازهایی از آن اشاره می شود.»ای مردم! 
همانا ماه خدا، همراه با برکت و رحمت و آمرزش، 
به شما روی آورده است؛ ماهی که تماهی که نزد 
روزها،  برتریِن  روزهایش  و  ماه هاست  برتریِن  خدا 
شب هایش برتریِن شب ها و ساعاتش برتریِن ساعات 
است .ماهی است که در آن به میهمانی خدا دعوت 
 شده اید و از شایستگاِن کرامت الهی قرار داده شده اید . 
آن،  در  خوابتان  است،  تسبیح  آن،  در  نََفس هایتان 
عبادت، عملتان در آن، پذیرفته و دعایتان در آن، مورد 
اجابت است.  پس با نّیت های راست و دل های پاک، 
از پروردگارتان بخواهید تا برای روزه دارِی آن و تالوت 
کتاب خویش، توفیقتان دهد؛ چرا که بدبخت، کسی 
 است که در این ماه بزرگ   ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

اخطار قصابان شهر

به کمیسیون نرخ گذاری 

رئوفیان: روحانی خویشتن داری کند / میزان آرای رئیسی کم نظیر است! / مردم با شنیدن صدای جنگنده های ارتش احساس امنیت می کنند / عملکرد کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری بررسی می شود / آمریکا بعد از غارت اموال آل سعود  آنها را از میدان به در می کند / لوموند: حمایت ایران از تروریسم  بین المللی دروغ محض است / قاسمی: سیاست های موشکی ایران مستمر و پابرجاست   / صفحه8

حجت االسالم رئیسی :

از حق تولیت تا آخر عمر
 استفاده نخواهم کرد

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل :

اتکای سعودی به  ترامپ
حاصلی برای آنها ندارد

محمدرضا تاجیک فعال سیاسی اصالح طلب :

رئیسی تمام نشده؛
این آغاز بازی اوست

صادق زیبا کالم:

اصولگرایان بعد از هرشکست
خودشان را پشت شعارها قایم می کنند

صادقی عضو فراکسیون امید مجلس :

روحانی باید از دولت
 در سایه استقبال کند

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی  :

به دروغ می گویند
 در موتلفه دعوا است

       پایان تیر ماه، آخرین مهلت
 واردات و ترخیص برنج

 صفحه ۷

کالهبرداري با ترفند کمک به نیازمندان 
در ماه مبارک رمضان

 صفحه ۷

۵۶۰ نفر در استان آموزش های طرح 
مهارت آموزی را فرا می گیرند

صفحه ۷

آمادگی مراکز خونگیری در ماه 
رمضان، برای پذیرش اهداکنندگان

صفحه ۷

غفلت مسئوالن استان از فرصت 
تجارت با افغانستان

صفحه 3

صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

چند  بود،  شده  مصوب  تومان  هزار   31 کیلویی  گوشت  نرخ  که  سفید«  وضعیت  در  استان  گوشت   « خبر  درج  پی  در  صمصام- 
گوشت   « است:  آمده  نامه  متن  در  آوردند.  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  دفتر  به  شده  امضا  را  ای  نامه  شهر  قصابان  از  تن 
باشند،  می  نرخ  رعایت  به  موظف  اعضا  تمام  و  است  گردیده  گذاری  نرخ  تومان  هزار   31 مخلوط  کیلوگرم  هر  نرینه  گوسفند 
نرخ  از  بیشتر  خیلی  گوشت  شده  تمام  قیمت  و  داشته  اعتراض  شده  تعیین  نرخ  به  نسبت  نامه  کنندگان  امضا  و  اعضا  همه  لذا 
اصلی  نرخ  تا  کرد  خواهند  تامین  ها  قصابی  توسط  شهروندان  گوشت   96 خرداد   10 تاریخ  تا  اعضا  این  باشد.  می  شده  اعالم 
گوسفند  گوشت  حاضریم  اینجانبان  بود.  نخواهند  گوشت  تامین  به  قادر  جانبان  این  بعد  به  تاریخ  آن  از  و  گردد  تعیین  گوشت 
سودی  گونه  هیچ  بدون  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  را  دهد  قرار  ما  اختیار  در  تومان  هزار   31 قیمت  به  کمیسیون  که  نری 
 ... بود«.  نخواهند  شهروندان  جوابگوی  اعضا  این  از  یک  هیچ  گوشت  کمبود  درصورت   96 خرداد   10 تاریخ  از  نماییم.  توزیع 

) ادامه خبر در صفحه 7 (  رنا
: ای

س 
عک

هزینه ۵۰۰ میلیون ریالی ورود روان آب ها به تصفیه خانه فاضالب بیرجند / صفحه۷

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ماژان سازه )سهامی خاص( در حال تصفیه 
به شماره ثبت 518 و شناسه ملی 1036001883 - نوبت اول

بر اساس مصوبه 90/11/1 مجمع عمومی فوق العاده شرکت ماژان سازه )سهامی خاص( منحل گردیده لذا طبق ماده 225 قانون تجارت از کلیه 
بستانکاران حقیقی و حقوقی درخواست می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات احتمالی قطعی شده آنان  از 
تاریخ نشر آگهی نوبت اول لغایت 6 ماه در ساعت اداری به آدرس شهرستان بیرجند، بیست متری اول شرقی، پالک 15 مراجعه و یا با شماره 

32255444 داخلی 518 تماس حاصل فرمایند.
این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و رسمی کشور آگهی و به اطالع عموم رسیده، پس از انقضای 

مهلت قانون هیچگونه ادعای جدید مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.
هیئت تصفیه

 آگهـي  مزايـده
اداره کل آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبي در نظر دارد: تعدادي خودروي مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از عموم خریداران محترم دعوت 

می شود جهت بازدید از تاریخ 96/03/10 لغایت 96/03/13 ازساعت 9 الي 13به اداره کل آموزش فني و حرفه اي امور نقلیه مراجعه نمایند.  

نام کاالردیف
 

نوع تضمینمبلغ تضمین )ریال(قیمت پایه )ریال(

کامیونت )باري فلزي( هیونداي کروس  d4ae - مدل 138۶ - سوخت گازوئیل1
ظرفیت ۵/۵تن- 4 سیلندر -۶ چرخ -رنگ سفید روغنی

ضمانت نامه بانکي3۵۰/۰۰۰/۰۰۰17/۵۰۰/۰۰۰

اتوبوس بیابانی یاتونگ مدل 2۰۰۵ - سوخت گازوئیلی2
 تیپ zk6831he - ظرفیت 1+1+31 نفر- ۶ سیلندر - ۶ چرخ -2 محور

رنگ سفید-معمولی

ضمانت نامه بانکي۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰2۵/۰۰۰/۰۰۰

وانت دوکابین نیسان تیپ دی ایکس - مدل 1388 - سوخت بنزین3
ظرفیت 4 نفر + 7۵۰ کیلوگرم - 4 سیلندر - رنگ سفید

ضمانت نامه بانکي38۰/۰۰۰/۰۰۰19/۰۰۰/۰۰۰

 تاریخ خرید اسناد مزایده : از 96/03/16 لغایت 96/03/2۷  
نشاني خرید اسناد مزایده: ورود به سایت :www.setadiran.ir و دریافت اسناد از قسمت مزایده )موضوع فراخوان مزایده شماره 10096363۷000002(

عودت اسناد مزایده : تا ساعت 14/30 روز 96/03/2۷  
محل و زمان گشایش پیشنهادها : دفتر مدیر کل - ساعت 9 صبح  96/03/28  

تذکر: آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام مزایده گران: بیرجند- خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت- طبقه همکف - اتاق 111 
تلفن:05632221220

روابط عمومی اداره کل آموزش فني وحرفه اي خراسان جنوبي

برادر بزرگوار جناب آقای
 محمــد علـی محمـدی

درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده از درگاه 
پروردگار نهایت رحمت و بخشایش را برای آن مرحومه و شکیبایی و 

سالمتی برای جناب عالی، خانواده محترم و دیگر بستگان را خواستاریم.

جواهر کالم- اسداللهی
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خبر خوش برای داوطلبان آزمون های استخدامی 

تسنیم- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بند هفت دفترچه آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی رئیس جمهور، اعطای امتیاز ویژه به کارکنان غیر رسمی شاغل در دستگاه ها)برخوداری  دو درصد و حداکثر 20 درصد 

کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی  به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه(  را خالف قانون دانست.  

سرمقاله

 کاهش ۵2 درصدی معامالت مسکن 

سکه طرح جدید اندکی ارزان شد

کمک ۳۱۳ میلیونی رهبر 
معظم انقالب به ستاد دیه

بیش از 70 میلیون سیم کارت 
بدون کارکرد دست مردم

خبر خوش برای داوطلبان آزمون های استخدامی 

جذب تنها ۴ میلیارد دالر سرمایه خارجی با رفت و آمد ۱00 هیئت تجاری پس از برجام 

پرداخت ۱۳ میلیاردی به سپرده گذاران فرشتگان

ثبت نام از نیازمندان آغاز شد 

ظرفیت یک میلیونی اشتغال فناوری اطالعات

خودروسازان به بهانه افزایش نرخ بیمه، قیمت خودرو را افزایش دادند

جذب تنها ۴ میلیارد دالر سرمایه خارجی با رفت 
و آمد ۱00 هیئت تجاری پس از برجام 

تسنیم- اسدا... عسگر اوالدی پیرامون وضعیت جذب سرمایه در 
پسابرجام اظهار داشت: یکی از توفیقات دولت یازدهم مسئله ی 
برجام بود که باعث شد هیئت های زیادی برای سرمایه گذاری 
وارد ایران شوند که از آن میان بیش از 100 هیئت از اروپا و چین 
در سالهای 94 و 95 را پذیرفتیم.وی اذعان کرد: با آنکه همه ی 
این هیئت ها با هدف سرمایه گذاری به کشور ما آمدند اما از 11 
میلیارد و نیم سرمایه ی ثبت شده تنها بیش از 4 میلیارد جذب 
واقعی داشتیم. وی تصریح کرد: سرمایه  سرمایه ی کاربردی و 
گذاری های انجام شده بیشتر در بخش های انرژی،معدن،ماشین 
آالت و بسته بندی است و پیش بینی می کنیم در سال 2017 

میالدی 2 میلیارد و نیم سرمایه گذاری جدید جذب کنیم.

طرح  اطالعات  فناوری  رسته  مدیر   - مهر 
ظرفیت  به  اشاره  با  کار  وزارت  در  تکاپو 
فناوری  اشتغال بخش  نفری  میلیون  یک 

سال 9۶  برای  گفت:  ارتباطات  و  اطالعات 
اشتغال 100 تا 120 هزار نفر در این طرح 
ابطحی   هدفگذاری شده است.محمدعبده 
با اشاره به وضعیت اشتغال صنعت فناوری 
اطالعات )IT( به عنوان یکی از ظرفیت های 
اشتغالزای کشور گفت: در حال حاضر برآورد 
حوزه  در  نفر  هزار  حدود ۶00  اشتغال  ما 
است   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
برای  اشتغالزایی  ظرفیت  بخش  این  که 
حدود یک میلیون نفر را دارد. وی با بیان 

اینکه در قالب طرح توسعه کسب وکار و 
اشتغال پایدار )تکاپو( اشتغالزایی 100 تا 120 
هزار نفر برای سال جاری در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات هدفگذاری شده است 
گفت: از کل این هدفگذاری، ۶0 تا 70 هزار 
اشتغال صرفا در بخش فناوری اطالعات مانند 
تولید نرم افزارها، تولید محتوا، تولید گیم و 
استارت آپ ها پیش بینی شده است که برای 
تحقق آن در حال برنامه ریزی هستیم. مدیر 
رَسته فناوری اطالعات طرح تکاپو ادامه داد: با 

توجه به اینکه در چند استان کشور 40 تا 50 
درصد شرکت ها در پارک های علم و فناوری 
قراردارند، طی مذاکرات و همکاری با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخشی از 
اشتغال بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در سطح کشور در پارک های علم و فناوری 
ایجاد خواهد شد که ظرفیت خوبی برای 
ابطحی  دارند.   ICT و  IT اشتغال بخش
با بیان اینکه در حال حاضر درآمد کشور 
 )ICT( از بازار فناوری اطالعات و ارتباطات

حدود 40 هزار میلیارد تومان است گفت: 
پایان  تا  هدفگذاری  اساس  بر  درآمد  این 
تومان  میلیارد  هزار  به 100  برنامه ششم 
می رسد. ین مقام مسئول در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، گفت: ایرانیان ساالنه با 
استفاده از بازی »ِکلَش آف ِکلَنز« حدود 40 
میلیارد تومان ارز از کشور خارج  می کنند 
که می توان با تولید بازهای مشابه و بومی 
این درآمد و اشتغال را در چرخه اقتصادی 

داخل کشور به جریان انداخت.

ظرفیت یک میلیونی اشتغال فناوری اطالعات

و  نمایشگاه داران  اتحادیه  مهر-رئیس 
فروشندگان خودرو گفت: قیمت خودروهای 
تولید داخل واقعی نیست و بسیار بیشتر 
از قیمت واقعی آن تعیین می شود.سعید 
خودرو  بازار  در  رکود  به  اشاره  با  موتمنی 
در  رکود  هم  قیمت  افزایش   : گفت  ایران 
این بازار را افزایش می دهد.وی با اشاره به 
افزایش قیمت برخی خودروها از ۳00 تا یک 

میلیون و 500 هزار تومان افزود: خودروسازان 
علت این افزایش قیمت را ناشی از افزایش 
خودرو  بیمه  نرخ  تومانی  هزار   70 تا   50
اعالم می کنند.وی با بیان اینکه عملکرد 
شبیه  بانکدارای  به   امروز  خودروسازان 
است تا تولید خودرو  گفت: پرداخت سود 
مشارکت 22 تا ۳۳ درصدی مانع از نصب 
قطعات با کیفیت در خودروها می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره 
به تفاوت قیمت خودروها در کارخانه و بازار 
افزود : سمند LX در کارخانه ۳9 میلیون و 
۸00 هزار تومان و در بازار 41 میلیون تومان، 
ساندرو اتوماتیک در کارخانه 49 میلیون و 
و  میلیون   5۳ بازار  در  و  تومان  هزار   ۶0
۸00 هزار تومان، استپ وی در کارخانه 54 
بازار ۶2  در  و  تومان  هزار  و 500  میلیون 

میلیون و 500 هزار تومان معامله می شود.
وی با بیان اینکه برخی از خودروهای تولید 
از  المللی  بازار بین  امروز در  داخل کشور 
رده خارج محسوب می شوند گفت: مصرف 
کنندگان خواهان کاهش قیمت و افزایش 
اما  هستند  تولیدی  خودروهای  کیفیت 
هیچ گونه افزایش کیفیتی در خودروهای 

داخلی دیده نمی شود.

خودروسازان به بهانه افزایش نرخ بیمه، قیمت خودرو را افزایش دادند 

 ثبت نام از نیازمندان آغاز شد 

عصر اعتبار- وزیر تعاون، کار و رفاه از اجرای برنامه ای در سال 9۶ 
خبر داد که بر اساس آن همه نیازمندانی که خود را مستحق 
حمایت های  پوشش  تحت  می دانند، 
می گیرند.علی  قرار  دولت  اجتماعی 
جمهور  رییس  اینکه  بیان  با  ربیعی 
صادر  را  طرح  این  اجرای  دستور  شخصا 
کرد، از این گروه نیازمندان خواست برای 
ثبت نام به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه 
کنند.وزیر کار با بیان اینکه پرداخت بخشی از حقوق نیازمندان 
را  برنامه  این  اجرای  است،  دولت  عهده  بر  ها  کارگاه  در  فعال 

تحولی بزرگ در سیاست های رفاهی برشمرد.

پرداخت ۱۳ میلیاردی به سپرده گذاران فرشتگان

ایسنا- مهلت 10 روزه برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تا سقف 
پایان  به  فرشتگان در حالی  تعاونی منحله  تومان  میلیون   10
تاکنون  از آن است که  اخبار دریافتی حاکی  رسید که آخرین 
تنها حدود 1۳ میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است. 
ماجرای عدم پرداخت سود به سپرده مشتریان فرشتگان به این 
برمی گردد که با اینکه از اول شهریورماه سال 1۳94 این تعاونی 
با تشکیل مجمع انحالل خود را اعالم کرده است، اما همچنان 
به سپرده گذاران آن سود پرداخت می شد.از این رو با نظر مرجع 
قضایی تصمیم بر این شد تا مرحله تعیین تکلیف سپرده گذاران 
هیچ سودی از تاریخ انحالل به بعد به سپرده گذاران تعلق نگرفته و 

تنها اصل مبلغ مورد محاسبه و پرداخت قرار بگیرد.

 کاهش ۵2 درصدی معامالت مسکن 

تسنیم- مرکز آمار ایران از افزایش ۸.4 درصد 
نرخ اجاره بها در نیمه نخست سال 95 نسبت 
به مدت مشابه سال 94 خبر داد. مطابق گزارش 
این مرکز قیمت خرید و فروش هر مترمربع 
زیربنای مسکونی در مدت یاد شده نیز ۳ درصد 

افزایش یافته است. 

سکه طرح جدید اندکی ارزان شد

در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران، قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
50 تومان کاهش به یک میلیون و 20۶ هزار 
و 500 تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم یک میلیون و 179 هزار تومان، نیم سکه 
۶47 هزار تومان، ربع سکه ۳۶7 هزار تومان و 

سکه یک گرمی 254 هزار تومان است.

کمک ۳۱۳ میلیونی رهبر 
معظم انقالب به ستاد دیه

کشور،  دیه  ستاد  از  نقل  به  اعتبار-  عصر 
سی امین جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد و غیرکالهبرداری ستاد دیه کشور عصر 
فردا - 9 خرداد ماه - در تهران برگزار می شود.

رهبر  معنوی،  همایش  این  تا  مانده  روز  یک 
معظم انقالب با بذل کمک ۳1۳ میلیون تومانی 
خودشان اولین چراغ مراسم را روشن کردند تا به 
برکت این هدیه ارزشمند، حمایت های مسئولین 
دلسوز نظام و کمک های مردم نوع دوست ایران 
واجد  زندانی   7500 آزادی  مقدمات  اسالمی 
شرایط ستاد دیه حال حاضر زندان های کشور 
فراهم شود.حجت االسالم روحانی رییس جمهور 
کشورمان با اختصاص مبلغ 270 میلیون تومان 
و سران قوه قضاییه و مقننه نیز هر کدام با 
واریز مبلغی معادل 50 میلیون تومان در این 

امر خداپسندانه مشارکت داشتند.

بیش از 70 میلیون سیم کارت 
بدون کارکرد دست مردم

های  دفتربررسی  گزارش  ترین  تازه  ایرنا- 
اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات نشان می دهد 71 میلیون 
و 412 هزار و 4۸4 سیم کارت غیر فعال از همه 
اپراتورهای کشور اکنون در دست جمعیت 79 

میلیون و 92۶ هزار و 270 نفری ایران است.

میهمان نامبارک اسراف
 بر سر سفره های افطار

* امین جم

) ادامه سرمقاله در صفحه 1 (  از آمرزش الهى محروم بماند .با 

گرسنگى و تشنگى خود در این ماه، گرسنگى و تشنگِى 
روز قیامت را یاد كنید؛ به نیازمندان و بینوایانتان صدقه 
احترام، و بر كوچك هایتان  به بزرگان خود  بدهید؛ 
نگه  را  زبانتان  نیكى كنید.  بستگانتان  به  و  ترّحم، 
دارید؛« در این ماه نیز باید ازاین خوان الهى توشه 
بهتری برداریم و با روزه داری و امساک ازخوردن و 
آشامیدن و تالوت هرچه بیشتر قرآن وافطاری و صدقه 
دادن و دیگر عباداتى كه در این خصوص در كتب 
دینى است خود را به خدا نزدیك تر كرده وخودسازی 
وتقوی پیشه كنیم. روزه داری ونماز جماعت و سایر 
عبادات ظاهری دارند و باطنى. شایسته است كه به 
باطن و محتوای عبادات بخصوص عبادات جمعى 
توجهى بیشتر شود. استادمطهری در تالیفاتش اشاره 
ای دارد به فلسفه نماز جماعت و داستانى را نقل میكند 
و میفرماید:فردی نیازمند برخورد میكند به كسى كه در 
حال مهیا بودن برای نماز جماعت بود وبرای اینكه به 
نماز جماعت برسد دست رد به سینه نیازمند میزند و 
میرود برای اینكه به نماز جماعت برسد.در صورتیكه 
نماز جماعت زمینه و بستر انجام عبادات و امور جمعى 
است و برای تقویت روحیه همكاری و دستگیری 
ای زمینه  هم  رمضان  بابركت  ماه  است.   دیگران 

است كه در خوردن چرب و شیرینهای دنیا افراط و 
اسراف نكنیم و به حداقلها اكتفا نماییم وقناعت پیشه 
نماییم و با این كارها بیاد تشنگى و گرسنگى آخرت و 
بیاد گرسنگان و فقرا باشیم. هم امساک كنیم و هم به 
دیگران و بخصوص فقرا افطاری بدهیم و حس دیگر 
خواهى ومسؤلیت ومواسات و غمخواری وهمدردی با 
دیگران در ما تقویت شودو شاكر نعمتهای الهى باشیم.

این ماه، ماه امساک و ماه اخالص و ماه پاكى است 
اما متاسفانه توجه بیش از حد به ظاهر و آداب این ماه 
مارا از عمق و باطن و محتوای آن باز داشت. امساک 
میكنیم واز اذان صبح تا اذان مغرب نمیخوریم و نمى 
آشامیم اما در وقت افطاری و سحری آن گونه كه 
 شایسته است رعایت نمیكنیم و در خوردن زیاده روی

و اسراف میكنیم.این موارد شامل حال همه روزه داران 
نیست اما اغلب اینگونه ایم.غذاهای لذیذ و تنوع در آن و 
سفره های رنگین با روح و فلسفه روزه داری سازگاری 
ندارد. ومهمتر اینكه در افطاری دادن نیز بعضا فلسفه 
آن گم مى شود. افطاری دادن به مسؤلین و متمولین 
وپولدارها وكارخانه دارها باب شده و بعضى از افراد 
صاحب منصب در یك شب سه چهار جا دعوتند و 
آن طرف تر افرادنیازمندی وجود دارند در تامین و تهیه 
افطاری ناتوانند. در افطاریها غذاهای متنوع فراوان و 
دردناک تر اینكه شاهد اسراف و خارج شدن از حد 
اعتدال هستیم. غذاهای فراوان نیمه خورده كه دور 
ریخته مى شود. این موارد یك و دوتا نیست. بصورت 
یك اپیدمى است كه جا دارد صاحب نظران در یك 
اقدام فراگیر و فرهنگى از طریق رسانه های نوشتاری 
و دیداری به آن بپردازند. اگر یك تحقیق گسترده و 
فراگیر در این خصوص صورت گیرد به عمق فاجعه 
پى خواهیم برد. هدر دادن منابع دراین ماه به وفور به 
چشم مى خورد. در بعد اجتماعى دراین ماه باید بیشتر 
به فكر فقرا باشیم و به آنها صدقه و افطاری بدهیم ودر 
مواسات كوشا باشیم. آیا چنین است؟ در بعد اقتصادی 
باید یك ریاضت اقتصادی به قصد قرب الهى داشته 
و  خودسازی  و  معنویت  تقویت  ضمن  كه  باشیم 
اخالص، با كمتر مصرف كردن منابع را هدر ندهیم و 
به اقتصاد مقاومتى در بعد خرد آن)اقتصاد خرد( كمك 
كنیم. آیا چنین است؟ماه رمضان ماهى است كه دارای 
ابعاد معنوی،فرهنگى، اجتماعى و اقتصادی است. اگر 
به احادیث و روایات و ادعیه ی این ماه توجه شود و 
به دقت مطالعه و ترجمه شوند میبینم كه به همه ابعاد 
مهمى كه اشاره شد مورد نظر است و بافلسفه وجودی 
این ماه بابركت فاصله زیادی داریم. باشد كه هرساله با 
آموزه های این ماه آشنایى بیشتری پیدا كرده و حرمت 

این ماه عزیز را پاس داریم.

                                     اطالعیــه                                               96/۳/9
در راستای اجرای آیین نامه نحوه انتخاب روسای هیئت های ورزشی استان ها، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 
جنوبی در نظر دارد: مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت بدمینتون و سوارکاری استان را برگزار کند. لذا از تمامی عالقه 
مندان دعوت می شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی به نشانی بیرجند - مفتح 27 - استادیوم آزادی - حوزه 

ورزشی اداره کل، شخصا مراجعه و ثبت نام کنند.
مدارک مورد نیاز: 

اصل شناسنامه و روگرفت آن - آخرین مدرک تحصیلی و روگرفت آن - ارائه خالصه ای از سوابق ورزشی و مدیریتی
اصل کارت پایان خدمت  و روگرفت آن - سه قطعه عکس 4×۳ - تکمیل فرم های ثبت نام

شرایط احراز:
 اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان رسمی کشور- تابعیت جمهوری اسالمی ایران و اقامت

در استان- دارا بودن حداقل ۳0 سال سن- دارا بودن حداقل تحصیالت فوق دیپلم- نداشتن سوء سابقه کیفری
 در صورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات، شکایت خود را 

به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدراسیون مربوطه ارسال نمایید.

آگهی مزایده اموال منقول  نوبت دوم
شماره  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
امیرآبادیزاده  9۶0005 محکوم علیه محمد 
فرزند غالمحسین محکوم است به پرداخت 

مبلغ 22۶/517/402 ریال بابت اصل خواسته و غیره در 
حق محکوم له علی فردین زاده و احمد سنائی و پرداخت 
دولت  حق  در  االجرا  حق  بابت  ریال   ۶/000/000 مبلغ 
توقیف خودروی سمند سورن مدل 1۳91  به  توجه  با  و 
ایران  د 951  انتظامی 1۶  شماره   به  متالیک  آبی  رنگ 
۳2 که حسب نظریه کارشناسی فاقد رنگ خوردگی می 
باشد و گلگیر جلو و سرکاپوت جلو سمت راست احتیاج به 
صافکاری و نقاشی دارد و خودرو دارای الستیک ۶0 درصد 
و شیشه ها سالم و موتور و گیربکس سالم و بیمه نامه تا 
1۳9۶/5/۳ دارد و در حال حاضر به مبلغ 2۳0/000/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه 
دفتر  در   10 الی   9 ساعت  از   1۳9۶/۳/2۳ تاریخ  شنبه 
از  پایه  قیمت  که  برسد  فروش  به  حقوقی  احکام  اجرای 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
مبلغ  درصد  شد. 10  خواهد  فروخته  نمایند  پیشنهاد  را 
پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۸001000555 - 1۳9۶/2/24 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  مرتضی وقاری مقدم  فرزند 
محمد علی به شماره شناسنامه ۳9 صادره از قاین و کد ملی 0۸۸9۳7۶9۸0 نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 791/۳4 متر 
مربع پالک 25 فرعی از 224- اصلی بخش  ۳ بیرجند از محل مالکیت رسمی کنیز جعفری تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/9   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/3/25                 علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۸00100075۶ - 1۳9۶/۳/7 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدا... پاسبان  فرزند محمد علی به شماره 
شناسنامه 1۶ صادره از بیرجند و کد ملی 0۶50729595 نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 4۸۶ متر 
مربع قسمتی از پالک ۳0 فرعی از 224 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت علی خسرکی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/9    تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/3/25             علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( وابسته به موسسه 
خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:
کالس های دروس تقویتی ابتدایی تا کنکور در کلیه پایه ها و تمامی دروس 

کالس های اوقات فراغت ابتدایی تا کنکور

آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده 3    تلفن : 32232940

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 9۶0022 محکوم علیه علی غنی فرزند محمد مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 
521/790/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له جواد رجبیون فرزند حسن  و پرداخت مبلغ 25/1۳۳/000  

  59004۶20 j رنگ سفید به شماره موتور        A.T ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه اتومبیل هایما تیپ
و شماره شاسی S 10384  مدل سال 1۳94 بیمه تا 1۳9۶/12/2۸ دارد و تخفیف بیمه کامل دارد 2 سال و دنده اتومات و به شماره انتظامی 
1۸ج 792 ایران 52 که حسب نظریه هیئت کارشناسی با توجه به وضعیت خوب خودرو از حیث اتاق و الستیک ها و فاقد رنگ بودن 
و تجهیزات و امکانات داخل در حد مطلوب و استاندارد به مبلغ 720/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
چهارشنبه تاریخ 1۳9۶/۳/24 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندشود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

S7

آگهـی مزایـده
شرکت سیمان باقران در نظر دارد: مقدار ۶0 تن ضایعات آهن آالت مازاد بر نیاز خود را 
شامل: ورق، نبشی و ناودانی را از طریق مزایده عمومی به صورت یک جا و به باالترین 

قیمت به فروش برساند.
عالقه مندان برای دریافت اسناد مزایده می توانند از امروز سه شنبه 9۶/۳/9 به مدت 7 روز 
به دفتر مرکزی این شرکت به آدرس: خراسان جنوبی شهرستان بیرجند، خیابان غفاری، 
بیست متری یاس، شرکت سیمان باقران، واجد اداری مراجعه و یا با تلفن 7- ۳2۳41045 

)05۶( داخلی 109 تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است متقاضیان جهت بازدید از اقالم مزایده می توانند از محل کارخانه واقع 
در شهرستان درمیان ۳4 کیلومتری جاده اسدیه - بازارچه مرزی میل 7۳، کارخانه سیمان 

باقران دیدن نمایند. ضمنا هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
شرکت سیمان باقران

آماده قبول سفارش از مجالس  شما
 در ماه مبارک رمضان

شله قلمکار مشهدی- سوپ جو
آش رشته      همه روزه 

کافـه کبـاب
خیابان محالتی حدفاصل 13 آبان و مدرس 

مهدوی کیا - زمانیان 
05632430452 -09155622633



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
سه شنبه*9  خرداد 1396* شماره 3797

را  مردم  های  پیام  اینکه  از  ؛  عزیز  آوای  سالم 
 . ممنونم  خیلی  رسانی  می  مسئولین  گوش  به 
اینجا با همشهریان  از  خواستم چند کلمه ای را 
ما  که  است  این  واقعیت   . کنم  دل  درد  عزیزم 
ها  عیب  بیان  و  دیدن  در  کافی  دقت  ها  انسان 
مثبت  نقاط  دیدن  و  تشویق  بحث  در  اما  داریم 
همیشه دچار ضعف و کم کاری هستیم . همین 
آوا سال ها چه در دولت قبل و چه در ۳ سال اول 
این دولت در خصوص جاده مرگ می نوشتند و 
به  ای  گسترده  انتقادات  حدیثی  و  حرف  هر  با 
علکرد متولیان امر وارد می کردند اما االن قریب 
از  را  پایت  یا ۸ ماهی هست که هر وقت  به ۷ 
شهر بیرون می گذاری و به سمت مشهد روانه 
می شوی حداقل ۱۰ تا ۲۰ اکیپ فعال راه سازی 
را در جاده مشاهده می کنی و هر بار که رد می 
شودی به طول بزرگراه های ما افزوده شده است 
. حاال یک سوال ما مردم چقدر این نقطه قوت 
را دیده ایم و چقدر برای خواسته ای که سال ها 
برای آن اعتراض و انتقاد کرده ایم توجه داشته 
نباشید و خداقوتی گفته  و به متولیان آن خسته 
از  این  نیستم و نمی دانم که  . من سیاسی  ایم 
همت نمایندگان اصولگرای مجلس است که کار 
رونق پیدا کرده یا همتی است که از زمان حضور 
هست  که  چه  هر  است  داده  رخ  جدید  استاندار 
های  ماه  در  بار  اولین  برای  و  دارد  تقدیر  جای 
گذشته به مطالبه اصلی این مردم پاسخ داده شده 
پس بیایم برای دادن انگیزه هم که شده نسبت 
تر  حساس  کمی  خدمتگذارانمان  قوت  نقاط  به 

باشیم تا آنها نیز برای خدمت توانمند تر شوند
ارسالی به تلگرام آوا
در  مرا  پیام  که  عزیز  آوای  روزنامه  از  باتشکر 
تاریخ۱۷ اسفند۹۵ چاپ کردین.متاسفانه تاکنون 
اقدامی  هیچ  وشهرسازی  راه  محترم  مسئولین 
خاکی  جاده  ۴کیلومتر  زدن  تیغ  درخصوص 
روستای محمدشریف انجام ندادند، آخه مگه تیغ 
حداقل  روزی  که  روستایی  جاده  ۴کیلومتر  زدن 
میخواد  بودجه  چقدر  میکنن  تردد  خانواده   ۳۰
همیاری  روستا  اهالی  از  ندارن  بودجه  اگه  ؟ 
بگیریم؟البته ازمسئولین عزیزی که علیرغم جاده 
اعزام  رای  انتخابات صندوق  زمان  در  خطرناک 

میکنند کمال تشکر را دارم.
۹۱۵...۳۲۷
انتخاب شدند  سالم حاال که شورای شهر جدید 
لطفا کارشناسان محترم بیایند و یک خط میزان 
تا این شورا به آفت  برای عملکردها تبیین کنند 
باید  به نظر می رسد  قبلی دچار نشود  شوراهای 
میزان عملکرد ها با عدد و رقم در دوره های قبلی 
بر  نیز  جدید  شورای  از  انتظارات  میزان  و  تبیین 
باور کنیم مردم  توانمندیها مشخص شود  اساس 
فرق خادمان خوب و پر تالش و افراد بی تفاوت 
را متوجه می شوند برای نمونه همین استاندار را 
اگر در نظر بگیریم در زمان استاندار قبلی همه این 
شعار ها داده می شد اما در مدت کوتاه حضور این 
استاندار همه موارد به نتیجه رسید و این اصال ربطی 
به گرایش های سیاسی ) که هر دو استاندار اصالح 
طلب بودند ( ندارد و تالش و کاربلدی یک اصلی 
دهند می  تشخیص  را  آن  خوب  مردم  که   است 

و بر اساس آن قضاوت می کنند
۹۱۵ ... ۸۹۸
آوای زحمت کش سالم وخسته نباشید قبول باشه 
مسؤالن شهرداری خسته شدم ازبس پیام دادم یا 
هر روزستون پیامها شما شدین مخاطب خاصش 
شهردارم حترم اوضاع سطل زباله های نرجس  6 
واقعا افتضاحه زباله های دورو بر سطلها رو جمع 
نمیکنن که هیچ فکر کنم سالی یک بار فقط آنها 
رو می شویند از بوی تعفن وکثیفی سطلها جرأت 
توی  بفرستیم  بازی  برای  هامونو  بچه  نمیکنیم 
کوچه خواهشا هشدار بدین که در این ماه مبارک 

مردم دعا کنن نه نفرین تشکر
۹۳۵....۵۲۰
در خصوص انتخابات و نحوه برگزاری آن حتما 
کنند  می  رصد  خودشان  خوبی  به  مسوولین 
را  مطالب  شهروندان  ما  که  نیست  نیازی  و 
گوشزد کنیم اما به عنوان یادآوری خدمت آقای 
استاندار باید گفت بهتر است در وضعیت برخی 

فرمانداران ضعیف تجدید نظر شود
۹۳۰ ... ۰۱۳
نیروهای  زحمات  از  داشتم  تشکر  یه  باسالم 
۱۱۵که با سرعت عمل مناسب وخوش اخالقی 
درشهر  کارشون  در  تبحر  و  خوب  ی  وروحیه 
با  هم  بیمارستانها  واگه  میکنن  رسانی  خدمت 
اینقدر تبحر وسرعت عمل به بیماران میرسیدند 
مشکالت مردم  کمتر میشد یه نمونش تصادف 

شب خیابان جمهوری
۹۳۷....۲۴6

عاری بودن خراسان جنوبی از تب کریمه کنگو

صدا و سیما- معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان گفت: برای پیشگیری از ابتالء دامها به این بیماری،  ۲۴۷ هزار و 6۵۰ مترمربع جایگاه دام ، ۱۷۵ هزار و ۱۷۰ رأس دام 
سبک و ۹۰۰ رأس دام سنگین سمپاشی شده است.اصغرزاده، آموزش به زنان روستائی، دامداران، دالالن، دهیاران و شوراها و بهورزان، توزیع سم رایگان بین دامداران با اولویت 
مناطق مرزی، جلوگیری از ورود دام های غیرمجاز، تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی بر کشتارگاه ها، نظارت و... از دیگر اقدامات دامپزشکی برای کنترل بیماری عنوان کرد.

جوابیه شرکت آب و فاضالب

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
با توجه به قوانین مربوطه جهت اجرای طرح ها در 
معابر عمومی، به استحضار می رساند: انسداد معابر 
رانندگی محترم صورت  و  راهنمایی  با هماهنگی 
می گیرد و معابر جایگزین و طرح ترافیکی توسط 
کمیته ای تعیین می شود، لذا پیمانکار شرکت آب و 
فاضالب استان، مطابق دستورالعمل ابالغی از اداره 
محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بیرجند اقدام 
نموده و برای بازگشایی معابر، بایستی با آن اداره  
امیدواریم  گیرد.  صورت  الزم  هماهنگی  محترم 
با تسریع در اجرای پروژه و طوالنی نمودن مدت 
زمان فعال بودن کارگاه پیمانکار   )تا ۱۰ شب( طرح 

مذکور در کمترین زمان ممکن به اتمام برسد

سمیرا قاسمی- بازار افغانستان اولین و مهم 
تواند  می  که  است  جنوبی  خراسان  بازار  ترین 
بهترین مسیر توسعه شرق کشور هم محسوب 
که  استان  در  مرزی  بازارچه  چهار  وجود  شود. 
تاکنون دو تای آن فعال شده اند فرصتی خوبی 
تجاری،  های  زمینه  در  استان  معرفی  برای 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که از تک 
تک فرصت های آن باید به نفع استان استفاده 
آن  ارتباط  و  افغانستان  بازار  بودن  بکر  کنیم. 
برای  فرصت  بهترین  المللی  بین  بازارهای  به 

خراسان جنوبی است.

تجارت با افغانستان، 
محرک توسعه استان

علمی  هیات  عضو  هداوندی«  »اسماعیل 
بیرجند  دانشگاه صنعتی  مهندسی صنایع  گروه 
مزیت های  از  یکی  کرد:  عنوان  باره  همین  در 
استان، مرز طوالتی با افغانستان است، که این 
کشور در مسیر توسعه قرار گرفته و باید بسیاری 
تأمین  دیگر  از کشورهای  را  احتیاجات خود  از 
از  بسیاری  اعتقاد  به  این که  بیان  با  کند. وی 
صاحب نظران و مسئوالن استان، بهره برداری 
از مزایای تجارت با افغانستان می تواند محرک 
افزود:  باشد،  استان  توسعه  برای  مناسبی 
با  تجارت  توسعه  برای  بسیاری  های  پتانسیل 
افغانستان وجود دارد و با توجه به این که حجم 
مبادالت از بازارچه های مرزی یزدان، گلورده، 
رقبای  از  کمتر  استان  در  دوکوهانه  و  ماهیرود 
رقبای  و  ، خراسان رضوی  داخلی در سیستان 
بر  باشد، گواهی  پاکستان می  از جمله  خارجی 

وجود فرصت های بالقوه است.

افغانستان رتبه 113 بزرگترین  کشور 
اقتصادهای دنیا

پروژه  از  یکی  راستا،  همین  در  وی  گفتۀ  به 

هایی که با حمایت اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت استان در حال انجام آن هستیم عارضه 
با  تجارت  بهبود  راهکارهای  شناسایی  و  یابی 
افغانستان می باشد که به عنوان یکی از اولویت 
ها برای توسعه هرچه بیشتر استان مدنظر قرار 

دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این  است.  گرفته 
بیان کرد که اولین گام برای انجام این پروژه، 
شناسایی  و  افغانستان  بازار  تحلیل  و  بررسی 
فرصت های موجود در این کشور برای استان 
تولید  با  افغانستان  بود.»هداوندی« اظهار کرد: 
ناخالص داخلی به ارزش ۱۸.۴ میلیارد دالر در 
اقتصادهای  بزرگترین  رتبه ۱۱۳   ، سال ۲۰۱۵ 
دنیا را در بین ۱۹۱ کشور دنیا به خود اختصاص 
سال  در  کشور  این  صادرات  مجموع  و  داده 
مجموع  و  دالر  میلیون   ۸۷۳ حدود  در   ۲۰۱۵

واردات ۷.6۳ میلیارد دالر بوده است.

برای  مناسب  ریزی  برنامه  نبود 
محصوالت صادراتی به افغانستان

صادراتی  محصوالت  عمده  داد:  ادامه  وی 
)مانند  خام  کشاورزی  محصوالت  افغانستان 
های  دانه  و  پنبه  جات،  ادویه  خشکبار،  انگور، 
که  باشد  می  خام  معدنی  مواد  و  دام  روغنی(، 
زنجیره فرآوری مورد نیاز آنها در افغانستان وجود 
این  دلیل  همین  به  وی  گفتۀ  است.به  نداشته 
هدف  بازارهای  به  اندکی  قیمت  با  محصوالت 
برای  می تواند  که  شوند  می  عرضه  صادراتی 
کشورهای هدف ارزش افزوده فراوانی ایجاد کند 
تا جایی که کشور پاکستان به تنهایی ۴۵ درصد 
صادرات افغانستان را به خود اختصاص می دهد 
و بعد از آن هند با ۳۲ درصد در رتبه بعدی قرار 
دارد.عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند 
اضافه کرد: این در حالی است که ایران با وجود 
اشتراکات فرهنگی  افغانستان و  با  مرز طوالنی 
را  افغانستان  صادرات  از  درصد   ۳ تنها  فراوان 
به خود اختصاص داده و این نشان دهنده عدم 
برنامه ریزی مناسب برای استفاده از محصوالت 

صادراتی افغانستان می باشد.

جذب صادرات افغانستان از کشورهایی 
مانند هند و چین

چرخه  استقرار  با  که  کرد  توصیه  »هداوندی« 
در  افغانستان  صادراتی  خام  کاالهای  فرآوری 
جهت  آفرین  ارزش  محصوالت  برای  استان 
صدور به بازارهای هدف می تواند تحول اساسی 
از  این فرصت  نماید و  ایجاد  استان  اقتصاد  در 

توجه  مورد  بایستی  که  است  ای  رفته  دست 
صادرات  جذب  دلیل  گیرد.وی  قرار  مسئوالن 
را  چین  و  هند  مانند  کشورهایی  از  افغانستان 
کاالهای  گمرکی  معافیت  مانند  آنان  اقدامات 
حضور  شرایط  تسهیل  افغانستان،  از  صادراتی 
برگزاری  و  کشورها  این  در  افغانستان  تجار 

زیرساخت  ایجاد  و  متعدد  های  نمایشگاه 
این  دانست.  ریلی  و  ای  جاده  مناسب  های 
ساله  هر  ما  وی  گفتۀ  به  که  است  حالی  در 
کاال  واردات  ممنوعیت  از  بلندباالیی  لیست 
ایم  نتوانسته  و  می کنیم  اعالم  را  افغانستان  از 
استان  با  تجارت  در  را  افغانستانی  تجار  اعتماد 
بدست آوریم.عضو هیات علمی دانشگاه تأکید 
اولویت  برنامه های  از  به عنوان یکی  کرد که 
دار که بایستی مورد مطالعه قرار گیرد می توان 
جایگزین  کشت  مناسب  راهبردی  تدوین  به 
وارداتی  نسبی  مزیت  از  استفاده  و  استان  در 

محصوالت کشاورزی افغانستان اشاره نمود.

چین ، ترکیه و هند پیشرو در افغانستان

»هداوندی« افزود: قیمت بسیار کم محصوالت 
کشاورزی و دامی افغانستان نسبت به ایران، در 
ذرت،  خشکبار،  خربزه،  هندوانه،  چون  اقالمی 
توجه  مورد  چغندرقند  و  حبوبات  انواع  گندم، 
ادامه  باشد.وی  استان  کشاورزی  جهاد  اداره 
منابع  کمبود  و  دلیل خشکسالی شدید  به  داد: 
پایدار در استان ضرورت تدوین راهبردی  آبی 
از  واردات  تدوین  راستای  در  جایگزین  کشت 
این  در  و  است  نموده  چندان  دو  را  افغانستان 
راستا، همکاری اداره جهاد کشاورزی در زمینه 
از  افغانستان  از  کشاورزی  محصوالت  واردات 
در  گفته وی  است.به  برخوردار  زیادی  اهمیت 
دالری  میلیارد   ۷.6۳ واردات  تحلیل  بخش 
معدنی  و  نفتی  های  فراورده  سهم  افغانستان، 
درصد،   ۱۳ کشاورزی  محصوالت  درصد،   ۲۳
موادغذایی ۱۲ درصد و منسوجات ۸.۸ درصد 
می باشد.  پاکستان با ۲6 درصد، ایران با ۱۳ 

درصد، چین با ۷.۷ درصد و هند با  ۷.۳  درصد 
بیشترین سهم صادرات به افغانستان را به خود 
اظهار  دانشگاه  استاد  اند.این  داده  اختصاص 
است  توانسته   ۲۰۱۵ سال  در  ایران  که  کرد 
صادر  افغانستان  به  کاال  دالر  میلیارد   ۱.۰۳
نماید ولی بررسی آماری کاالهای صادراتی به 

افغانستان نشان دهنده فرصتهای از دست رفته 
در این زمینه می باشد.

ضعف های فراوان در سازماندهی
 و ارائه خدمات بازارچه ماهیرود

 موجب فرار تجار

از  من  مشاهدات  که  کرد  بیان  »هداوندی« 
بزرگترین  عنوان  به  ماهیرود  مرزی  بازارچه 
پایانه مرزی استان نشان دهنده ضعف بسیار در 
سازماندهی و ارائه خدمات در این پایانه مرزی 
می باشد که در نوع خود جالب توجه باعث تاسف 
یا  و  دلسردی سرمایه گذار  این موجب  و  است 
در  این  که  کرد  تأکید  باشد.وی  می  تاجر  یک 
شرایطی است که هند به شدت بدنبال استفاده 
از مسیر ایران برای دسترسی به بازار افغانستان 
است و در این زمینه موافقت نامه هند، افغانستان 
و ایران برای ایجاد خط ترانزیتی هند، چابهار و 

افغانستان در سال ۲۰۱6 منعقد گردید.

استان شاهراه منطقه 
برای تجارت با افغانستان

»کاوه تیمورپناه« مؤسس کنسرسیوم صادراتی 
خراسان  کرد:  بیان  باره  این  در  هم  استان  در 
معدنی   ، کشاورزی  محصوالت  نظر  از  جنوبی 
های  ظرفیت  دارای  پاک  های  انرژی  و 
فراوانی است و به نوعی استان شاهراه منطقه 
شود.  می  مسحوب  افغانستان  با  تجارت  برای 
و  فناوری  نبود  استان  تولید  ضعف  افزود:  وی 
نبود معرفی محصوالت  تکنولوژی های نوین، 

محصوالت  داد:  ادامه  تیمورپناه  است.  تولیدی 
در  که  انار  و  زعفران  زرشک،  مانند:  راهبردی 
رقم  را  استان  توسعه  توانند  می  داریم،  استان 
ها  گام  افغانستان  اخیر  سال  چند  در  اما  بزنند 
ای  العاده  فوق  معنوی  و  مالی  های  برنامه  و 
برای  تهدیدی  و  ضرر  به  که  کرده  طراحی  را 

مؤسس  بود.  خواهد  استان  و  ایران  اقتصاد 
کنسرسیوم صادراتی در استان با تاکید براینکه 
هم  و  فرصت  هم  ما  برای  افغانستان  کشور 
این  یابی  دست  کرد:  خاطرنشان  است  تهدید 
و حمایت  المللی  بین  استاندارد های  به  کشور 
ایرانی  محصوالت  فروش  مانع  جهانی  های 
با  تاکنون  از سال ۹۱  ایران  به نوعی که  شده 

کشور افغانستان کاهش تجارت داشته است.

افغانستان یک قدم تا بی نیازی
 به برق ایران / ورود افغانستان

 به سازمان تجارت جهانی 

سال  در  ارز  قیمت  میانگین  به  اشاره  با  وی 
 ۹۴ و سال  تومان   ۲۲6 و  هزار  مبلغ   که   ۹۱
بوده  ۲۴۰تومان  و  هزار   ۳ دالر  قیمت  که 
است تصریح کرد که در این سال ها تجارت 
از نظر دالری  اما  افزایش  از نظر ریالی  ایران 
کرد:  عنوان  »تیمورپناه«  است.  داشته  کاهش 
از  اعم  هایی  برنامه  و  اهدافی  ها  افغانستانی 
و  دارند   غیره  و  مرغ  تخم  مرغ،  برق،  تولید 
سدی به نام »سلما«را احداث کردند که از نظر 
برق تامین خواهند بود و حتی به دنبال انرژی 
خورشیدی  انرژی  همچون  تجدیدپذیر  های 
در  صادراتی  کنسرسیوم  مؤسس  هستند. 
استان با تاکید براینکه افغانستان نیاز شدید به 
این  کرد:  خاطرنشان  دارد  غذایی  محصوالت 
  )wto(جهانی تجارت  سازمان  عضو  کشور 
های  استاندارد  همه  به  دسترسی  که  شده 
این سازمان  ناظر  ایران عضو  اما  دارد  جهانی 
تهدید  ما  برای  کشور  این  حاال  و  است 

محسوب می شود.

هم راستایی 10دستگاه اجرایی
مانع بهره وری کار / کاهش 300دالری 

صادرات به افغانستان

و  کرد  تاکید  گروهی  کار  به  »تیمورپناه« 
پیشنهاد داد که هم راستایی ۱۰ دستگاه اجرایی 
مانع بهره وری کار شده است و طوالنی بودن 
می  گذار  سرمایه  ورود  مانع  اداری  پروسه 
گذاران  از سرمایه  تعدادی  و موجب شده  شود 
ایرانی به افغانستان مهاجرت کنند که باید این 
برند  و  اسامی  اعتقاد وی  به  مسائل حل شود. 
ایران را نمی توان جهانی کرد و برای جهانی 
شدن باید برندینگ و نام جهانی داشته باشیم. 
استاندارد های  نبود  اینکه  بیان  با  »تیمورپناه« 
ورود  برای  ای  و تخصص مشاوره  المللی  بین 
به بازارهای جهانی  و شرکت آنالیزگر در استان 
راحتی  به  ساده  کارشناس  یک  افزود:  نداریم، 
کار  همین  و  کند  می  رد  را  شرکت  یک  اسم 
اشاره  با  دارد.وی  را  دردسرهای خاص خودش 
به مشوق های دولتی در صادرات محصوالت 
نساجی به کشور افغانستان بیان کرد: براساس 
آمار گمرک از سال ۹۱تا ۹۴ مبلغ ۳۰۰میلیون 
افغانستان  کشور  به  صادرات  کاهش  دالر 
داشتیم چون این کشور را آنالیز نکردیم تا چه 

محصوالتی را نیاز دارند.

تاجر افغانستانی: کیفیت پایین کاالهای 
ایرانی / ترکیه خانه دوم افغانستانی ها

سال   ۱6 که  افغانستانی  تاجری  »رشیدی«  با 
تلفنی  دارد  تجاری  مراودات  ایران  با  شده 
گفتگو کردیم وی عنوان کرد: کاالهای ایرانی 
می  ازاین  بهتر  جایگاه  باید  افغانستان  بازار  در 
داشت. وی با اشاره به اینکه ذهنیتی در کشور 
افغانستان مبنی بر کیفیت پایین کاالهای ایرانی 
ایجاد شده است، ادامه داد: مردم افغانستان به 
دنبال کیفیت هستند و اکنون بازار افغانستان به 
با تاکید  کشور ترکیه روی آورده است.رشیدی 
براینکه افغانستانی ها ، ترکیه را خانه دوم خود 
تعیین  کاال  کیفیت  کرد:  خاطرنشان  دانند  می 
کننده بازار است که به عنوان مثال فرش ایرانی 
از دست می دهد و جای  بازار خود را  کم کم 

خود را به ترکیه واگذار می کند.   

تجار افغانستانی برای خرید»تخم مرغ 
به کشور سریالنکا« رفته اند 

»رشیدی« بیان کرد: کشور ایران هیچ تدبیری 
برای تسهیالت تجار تدوین نکرده و اگر کیفیت 
کاال ، مسائل اداری و کنسولگری تسهیل شود 
می  گذاری  سرمایه  ایران   در  ها  افغانستانی 
کردند و تجارتشان را بیشتر می کردند.وی نبود 
مشکل  بزرگترین  را  ایران  صادرات  بر  نظارت 
ایرانی  کاالهای  کیفیت  اگر  داد:  ادامه  دانست 
از بین نمی  ایران  افغانستان به  و اعتماد مردم 
با  تجرات  و  تولید  به  روی  دیگر  مردم  رفت 
دیگر کشورها نمی آوردند به نوعی که در ماه 
برای خرید«تخم مرغ  افغانستانی  گذشته تجار 

به سریالنکا رفته اند«.  

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   - ایرنا   
توسعه  در  چاپ  صنعت  گفت:  جنوبی  خراسان 
از  این صنعت  هر منطقه نقش بی بدیل دارد، 
افزود:  محبی  است.احمد  توسعه  های  شاخص 
برای ارزیابی توسعه یافتگی یک منطقه، صنعت 
چاپ از شاخص های مهم است.وی ادامه داد: 
ظرفیت صنایع چاپ خراسان جنوبی فراتر از نیاز 
استان است و این نشان می دهد ظرفیت صنایع 
فرامرزی  تواند  می  استان  در  چاپ  به  وابسته 
وجود  شد:  یادآور  کند.وی  عمل  استانی  فرا  و 
چهار روزنامه و همچنین اقبال عمومی به دلیل 
رشد  به  استان  دانشگاهی  و  فرهنگی  شرایط 
صنعت چاپ خراسان جنوبی کمک کرده است.

چاپخانه  مشکالت  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
های استان خروج آثار چاپی از خراسان جنوبی 
است که با پیگیری هایی که با مسئوالن استان 
مالیاتی موظف شدند در  انجام شد، ذیحسابان 
های  سیستم  از  خارج  فاکتوری  که  صورتی 
کرد:  اضافه  نشود.وی  تایید  باشد  استان  داخل 
گذشته  از  ها  سازمان  و  ها  دانشگاه  از  بعضی 
با چاپخانه های خارج استان مثل یزد، اصفهان 
کیفیت  آنها  تصور  به  داشتند،  تعامل  مشهد  و 
در  است  بهتر  استان  خارج  های  چاپخانه  کار 
حالیکه چنین نیست.وی یادآور شد: بررسی ها 

استان در حد  نشان می دهد که کیفیت چاپ 
چاپخانه های شهرهای یاد شده است، سازمانها، 
چاپ  کار  باید  مختلف  های  دستگاه  و  نهادها 
استان  داخل  های  چاپخانه  از طریق  را  استان 
انجام دهند. وی اضافه کرد: اگر دستگاه های 
پرمصرف  شان  فعالیت  لحاظ  به  که  شده  یاد 
هستند، سفارش خود را به چاپخانه های استان 
دهند قطعا ظرفیت چاپ خراسان جنوبی بهبود 
مالیاتی  امور  کل  اداره  افزود:  یابد.محبی  می 
پس  که  داشت  قانونی  مفاد  از  دیگری  قرائت 
از مذاکراتی که با اداره کل امور مالیاتی انجام 
معافیت  و  بیمه  مثل  از مشکالت  بسیاری  شد 
مالیاتی چاپخانه داران رفع شد.وی اظهار کرد: 
دیجیتال،  نوع  از  استان  در  چاپخانه  باب   ۵۲
حال  در  و  است  موجود   ... و  افست  سنتی، 
حاضر ۱66 نفر بطور مستقیم و 66۴ نفر بطور 
غیرمستقیم در حوزه چاپ استان فعالیت دارند.

های  چاپخانه  پراکندگی  نحوه  مورد  در  وی 
استان نیز افزود: هم اکنون تعداد چاپخانه ها در 
بیرجند ۲۴، بشرویه یک، سربیشه یک، سرایان 
در  و   ۹ طبس  چهار،،  قاینات   ،،۹ فردوس   ،۲
تصریح  دارند.وی  فعالیت  چاپخانه   ۲ نهبندان 
از نوع  از چاپخانه های استان  کرد: هفت باب 
سنتی است،۱۰ باب افست، ۹ باب سیلک، یک 

یک  و  دیجیتال  باب   ۲۴ فلکسی،  چاپ  باب 
باب چاپخانه خاص برای چاپ بر روی ظروف 
در  چاپ  جامع  سامانه  گفت:  است.محبی   ... و 
ثبت  شد،  اندازی  راه  استان  در   ۱۳۹۵ سال 

می  انجام  سامانه  این  طریق  از  متقاضیان  نام 
شود.وی افزود: در استان در بعضی از شاخص 
چاپخانه  ایجاد  ظرفیت  چاپ  های  رشته  و  ها 
جدید وجود دارد.وی اضافه کرد: در حال حاضر 

صورت  به  داران  چاپخانه  و  عکاسان  اتحادیه 
تلفیقی با هم فعالیت می کنند، چاپخانه داران 
مایل هستند تشکلی جدا داشته باشند و ما هم 
پیگیر این امر هستیم.وی اظهار کرد: اداره کل 

که  کسانی  جنوبی،  خراسان  ارشاد  و  فرهنگ 
دارند،  را  استان  نیاز  مورد  چاپخانه  ایجاد  قصد 
برای دریافت وام و تسهیالت به صندوق توسعه 
ارشاد  ملی معرفی می کند.مدیرکل فرهنگ و 

اسالمی استان در ادامه بیان کرد: صنعت چاپ 
مادر  به صنعتی  وقتی  است،  مادر  یک صنعت 
تخصصی اطالق می شود که چند صنعت دیگر 
زاییده آن باشد.محبی اظهار کرد: صنعت چاپ 

با صنعت های دیگر ارتباط دارد، صنعت بسته 
دارد. ارتباط  حوزه  این  با  مستقیم  بطور  بندی 

وی ادامه داد: یکی از بخش هایی که هنوز هم 
واقعی  جایگاه  به  نتوانسته  جنوبی  خراسان  در 

خود برسد، حوزه بسته بندی و چاپ است.وی 
یادآور شد: بحث جعبه سازی هم با صنعت چاپ 
در ارتباط است و گستره عظیمی را شامل می 
مجتمع  مدیر  حیدری  محمود  شود.همچنین 
در  گفت:  جنوبی  خراسان  امروز  نشر  و  چاپ 
چاپ  های  دستگاه  ترین  پیشرفته  حاضر  حال 
بیرجند داریم، مشکلی که  را در چاپخانه های 
هم اکنون چاپخانه های استان دارند، خروج آثار 
معافیت  کرد:  اظهار  است. وی  استان  از  چاپی 
از  شود،حتی  نمی  اعمال  استان  در  مالیاتی 
در  آنچه که بخشنامه های دولتی معین کرده 
می  اعمال  بیشتری  های  گیری  استان سخت 
شود. وی ادامه داد: در سیستم اداری بویژه در 
از  استفاده  با  که  هستند  این  دنبال  به  استان 
یک تبصره با بخشنامه در کار گره ایجاد کرده 
از  باید طبق ضوابط معاف  تولیدی که  و واحد 
یادآور  وی  کند.  پرداخت  مالیات  باشد  مالیات 
کارهای چاپی  استان  در  شد: بخش خصوصی 
خود را در چاپخانه های استان انجام می دهد، 
به  را  خود  آثار  دولتی  های  دستگاه  متاسفانه 
خارج استان ارسال می کنند. وی ادامه داد: اگر 
ادارات کل و افراد دست اندرکار، عالقه مند به 
توسعه صنعت چاپ هستند، از خروج آثار چاپی 

به خارج استان جلوگیری کنند.

غفلت مسئوالن استان از فرصت تجارت با افغانستان

صنعت چاپ از شاخص های توسعه هر منطقه است

تحلیل آوا از مشکالت مبادالت اقتصادی با کشورهای همسایه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی:

مؤسس کنسرسیوم صادراتی در استان: افغانستان به سازمان تجارت جهانی پیوست

عکس:اینترنت

عکس:اینترنت

عکس:اینترنت
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یادداشت

اینجااخالصروزهداران
بهنیاتپاکواقفان
گرهمیخورد

* عادل اربابی

امامزادگان  به  رمضان  ماه  عصرهای  اگر 
این  که  بینیم  می  کنیم  گذری  جنوبی  خراسان 
مکان ها پر از روزه دارانی شده است که راز و 
مقدس  مکان  این  در  را  خود  خدای  با  نیایش 

ترجیح می دهند.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان امامزاده هاي 
خاصي  هواي  حال  و  از  جنوبی  خراسان  استان 
زیارتگاه  مذهبی،  های  جاذبه  است.  برخوردار 
از  زیادی  تعداد  ساله  هر  مقدس  اماکن  و  ها 
کنند،  می  جذب  خود  سوی  به  را  گردشگران 
بخصوصی  های  ماه  در  شوق  و  شور  این  اما 
به خود می  نمای دیگری  همچون ماه رمضان 
گیرد و تمام فضا پر از دعا و نیایش بانوانی است 
که تنها بر خدا توکل کرده اند. ماه رمضان یکی 
سال  این  که  است  سال  های  ماه  مهمترین  از 
جدید با یک مهمانی ویژه آغاز می شود، میزبان 
معبود است و میهمان بندگان هستند و صد البته 
میهمانان این ضیافت بزرگ کسانی هستند که 
با  قبل  ها  ماه  از  و  گفته  لبیک  را  الهی  دعوت 
خود سازی زمینه حضور در این مهمانی بزرگ 
را فراهم کرده اند. از گذشته امامزادگان همواره 
ای  ویژه  مکان  جنوبی  خراسان  مردم  بین  در 
بوده است و عالقه و ارادت مردم این استان به 
همواره  اطهار)ع(  ائمه  و  پیامبر)ص(  بیت  اهل 
زبان زد خاص و عام است و اکثر مردم استان 
و  ها  امامزاده  در  حضور  با  را  خود  ارادت  این 
آرامگاه های موجود در منطقه نشان می دهند. 
امامزادگان باقریه)ع(، امام زاده سیدنالحسین)ع( 
و امام زاده سید علی)ع( نهبندان، امام زاده بی 
بی زینب خاتون)س( سربیشه، امام زادگان سید 
زاده  امام  و  فردوس  )ع(  ابراهیم  سید  و  محمد 
خضری  اسماعیل)ع(  زاده  امام  و  عبداهلل)ع( 
بسیاری  و  طبس  علی)ع(  زیدبن  زاده  امام  و 
مهم ترین  از  استان  در  دیگر  زادگان  امام  از 
می  همواره  هستند.  استان  این  امامزادگان 
در  وحدت  محور  عنوان  به  امامزادگان  از  توان 
خراسان جنوبی نام برد و ارادت مردم این استان 
بقاع  زیرا  است،  چشمگیر  بقاع  این  ساحت  به 
هستند  فرهنگی  پایگاه های  نخستین  متبرکه 
بقاع  باشند.  فرهنگ  ارتقاء  برای  محلی  باید  و 
هستند  مراکزی   از  جنوبی  خراسان  در  متبرکه 
که پس از مساجد، بیشترین تأثیر را در آرامش 
انکار  نقش  دارند.  جامعه  معنوی  رشد  و  روانی 
اخالق  فرهنگ،  ارتقای  در  متبرکه  بقاع  ناپذیر 
این  به  که  کند  می  ایجاب  دینی  اعتقادات  و 
توجه  نور و هدایت  مراکز  و  معنوی  کانون های 
ویژه داشته باشیم، البته تربت پاک این سفیران 
همۀ  عمیق  توجه  مورد  باز  دیر  از  رستگاری 
مکان  بهترین  و  بوده  ما  جامعۀ  افراد  و  اقشار 
برای تزکیۀ نفس و تکمیل سجایای اخالقی و 

ارتباط با خالق یکتا شناخته شده است. 
زندگی  هیاهوی  در  که  افرادی  بسیار  چه 
پایگاه های  این  به  جا  همه  از  مأیوس  ماشینی، 
روحانی  فضایی  در  و  آورده  پناه  آرامش  و  امید 
عقده  و  دل  درد  مهربان  خداوند  با  ملکوتی  و 
گشایی کرده و زندگی شیرین و پر امید خود را 
دوباره آغاز کرده اند. این اماکن مقدس که پل 
و  آخرت  و  دنیا  و  آسمان  و  زمین  بین  ارتباطی 
انسان و خدا به شمار می آیند، همه روزه پذیرای 
به رحمت  امیدوار  و  دلداده  و  نفر عاشق  صدها 
پروردگار است. در حقیقت این امامزادگان و این 
را  نقشی  فرهنگی، همان  و  معنوی  کانون های 
از  بعد  کردند  می  ایفا  خود  حیات  زمان  در  که 
زمان حیات نیز ایفا می کنند. آنان مشعل داران 
روح  تزکیۀ  برای  مراکزی  بقعه هایشان  و  خلق 

و تربیت نفوس و تقّرب به خداوند متعالند.

بعد از سرقت یا گم شدن کارت بانکی 

چه کار کنیم؟

میزان- بسیار اتفاق افتاده که مدارک مان از جمله 
کارت بانکی )عابر بانک( مفقود یا به سرقت رفته 
باشد و ما مجبور بوده ایم که با مراجعه به بانک، 
کارت بانکی  را اصطالحاً سوزانده و کارت جدیدی 

بگیریم.
اما در  ایامی که بانک ها تعطیل اند و به دلیل 
جلوگیری از سوء استفاده کردن از کارت بانکی می 
بایست آن  را سریع سوزاند، این امکان هست تا 
بدون مراجعه به بانک عامل این کار را در هر ساعتی 

از شبانه روز انجام داد. 
در  بدون  بانکی،  امکان مسدود کردن کارت   *

دست داشتن کارت مقدور می باشد:
 به همین منظور؛

 1. ابتدا به نزدیک ترین دستگاه خودپرداز در محل 
خود مراجعه کنید.

 2. دکمه ثبت را انتخاب کنید.
 3. گزینه مسدود کردن کارت را انتخاب کنید.

 4. شماره کارت را وارد کنید.
 5. رمز کارت را وارد کنید.

 و در نهایت کارت به سرقت رفته و یا مفقودی 
شما مسدود خواهد شد.

خواندنی ها

یک بام و دو هوای حمایت از باغ تاریخی رحیم آباد بیرجند
آن  سرو  درختان  تاریخچه  تنها  که  رحیم آباد  باغ 
دلیل  به  گیرد،  جا  ملی  میراث  فهرست  در  سبب شده 
بی مهری هایی که به آن شده از فهرست جهانی شدن 

بازمانده وشاید دیگر امیدی برای آن نباشد. 
گرمای  خراسان جنوبی،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
تابستان شاید در خراسان   جنوبی این روزها به نهایت 
بانشاط  و  زیبا  تاریخی  در  باغ های  اما  برسد،  خود 
روزهای  عطش  قامت  بلند  درختان  سایه  خنکای 

تابستان را در انسان فروکش می کند.
فردترین  به  منحصر  از  یکی  بیرجند  آباد  رحیم  باغ 
تاریخی  آن  سرو  درختان  که  است  ایرانی  باغ های 
گویی  سایه شان  خنکای  و  دارند  خود  دل  در  کهن 
نقطه ای  عجیب  و  می کند  دور  گرما  و  کویر  از  را  تو 

سرسبز و بهاری در دل کویر است.
آن  سرو  درختان  تاریخچه  تنها  که  رحیم آباد  باغ 
دلیل  به  گیرد،  جا  ملی  میراث  فهرست  در  سبب شده 
بی مهری هایی که به آن شده از فهرست جهانی شدن 

بازمانده وشاید دیگر امیدی برای آن نباشد.
این باغ با وجود وسعت خود طی سال های اخیر در 
که  درآمده  خانه ها  سفره  و  رستوران ها  برخی  تملک 
زنگ  نشود،  گرفته  آن جدی  به  وارده  آسیب های  اگر 

خطر نابودی آن به صدا درخواهد آمد.
فهرست  از  دارد  که  قدمتی  تمام  با  رحیم آباد  باغ 
که  است  پاسخی  آن  چرایی  و  بازمانده  شدن  جهانی 

بدهند؟ باید  مربوطه  مسئولین 
اوج  می توانست  که  نقطه ای  رحیم آباد  روستای  و 
تخریب  درمعرض  اینروزها  باشد  قدمت  و  تاریخ 
تخلیه  باید  منطقه  ساکنان  گفته  به  بنا  و  قرارگرفته 
رستوران هایی  به  باغ   از  مهمی  بخش  امروز  شود. 
و  حدود  و  حد  از  تعرض  شاید  که  شده  واگذار 
زیر  گرم  غذاهای  پز  و  پخت  و  درختان  به  بی توجهی 
قدمت شده  با  درختان  نابودی  به  منجر  درختان  سایه 

که نیازمند توجه ویژه در این خصوص است.
ویژه  خصوصیات  دلیل  به  آباد  رحیم  عمارت  و  باغ 
ویژه ای  جایگاه  ایرانی  باغ های  در  تزیینی  و  معماری 
در  و  رحیم آباد  روستای  داخل  در  عمارت  این  دارد. 
از  این  است  گرفته  قرار  مدرس  شهید  خیابان  حاشیه 
ساخت  تاریخ  و  می رود  شمار  به  قاجار  دوره  بناهای 
شامل  مجموعه  این  است.  1315ه.ق  سال  بنا  این 
با راهروها  از جمله عمارت اصلی  بخش های متعددی 
دارای  که  حوضخانه  و  اصطبل  متعدد،  اتاق های  و 
دارای  رحیم آباد  عمارت  است.  کاله فرنگی  گنبدی 
عنوان  به  کاربری  لحاظ  از  که  است  بزرگ  تاالر  سه 
پذیرایی از مهمانان و تشریفات استفاده می شده است 

آینه کاری، گچبری است. و دارای تزئینات مقرنس، 
به  کتیبه هایی  دارای  تاالر  پنجره  های  و  درب ها 
است  اسلیمی  با طرح  تزئینات مشبک  و  شکل هاللی 
افزوده  آن  زیبایی  بر  رنگی  شیشه های  از  استفاده  که 
به  می توان  بنا  این  ویژگی های  مهم ترین  از  است. 

کرد.  اشاره  مختلف  انواع  در  و  تزئینات  انبوه  وجود 
مرکز  عنوان  به  عمارت  و  باغ  این  از  بخشی  امروزه 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  سنتی  هنرهای  آموزش 
و  می شود  استفاده  جنوبی  خراسان  گردشگری  و 
سنتی  رستوران  آن  قسمت های  از  یکی  در  همچنین 
طول  در  فراوانی  مهمانان  پذیرای  که  شده  تاسیس 
از  درست  استفاده  مدیریت  عدم  است.  شبانه روز 
فضاهای واگذار شده باغ رحیم آباد آسیب زا خواهد بود

تاریخی  باغ های  پایگاه  مدیر  جنتی  محمد 
یکی  گفت:  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  خراسان جنوبی 
فضاها  احیای  فرهنگی  میراث  معاونت  وظایف  از 
چای  ورود  آن  از  یکی  که  بوده  تاریخی  بناهای  و 
قابلیت  که  فضاهایی  که  است  سنتی  خانه های 
به مزایده گذاشته  اولویت های الزمه  با  دارد  واگذاری 
شده و واگذار می شود. وی با بیان اینکه واگذاری هر 
فضا آسیب های خودش را دارد، افزود: در حال حاضر 
کارگاه های  سنتی  سفره خانه  و  رستوران  بر  عالوه 
صنایع دستی و کارگاه های علمی آموزشی نیز در باغ 
نشود،  درستی  مدیریت  اگر  که  است  فعال  آباد  رحیم 

تاریخی  باغ های  پایگاه  مدیر  بود.  خواهد  آسیب زا 
بهره بردار  با  که  قراردادی  اظهارکرد:  خراسان جنوبی 
امکانات  و  حدود  و  است  مشخص  کامال  شده  نوشته 
براساس  بهره بردار  و  شده  مشخص  قرارداد  طبق 
خصوص  در  جنتی  می کند.  فعالیت  جانمایی  نقشه 
آسیب های  از  یکی  گفت:  واگذاری ها  این  آسیب های 
به  گردشگران  اندازه  از  بیش  ورود  می تواند  جدی 
هرگونه  جلوی  باید  بهره برداران  که  باشد  باغ  محدوه 
رحیم آباد  باغ  شدن  جهانی  ثبت  بگیرند.  را  بی قانونی 
بیان  با  وی  نیست.  استان  فرهنگی  میراث  اولویت 
رحیم آباد  باغ  شدن  جهانی  ثبت  حاضر  حال  در  اینکه 
و  برنامه  گفت:  نیست،  استان  فرهنگی  میراث  اولویت 
طبس،  گلشن  باغ  چون  باغ هایی  برای  استان  اولویت 
باغ شوکت آباد و باغ بهلگرد بوده که در این خصوص 
باغ های  پایگاه  مدیر  است.  شده  انجام  نیز  مذاکراتی 
ساختمان  وجود  درخوص  خراسان جنوبی  تاریخی 
رحیم آباد  باغ  برای  آمده  پیش  مشکالت  و  استانداری 
اقداماتی  می توان  خاص  ضوابط  و  مدیریت  با  گفت: 
معماری  تغییر  یا  استانداری  از  طبقاتی  جمله حذف  از 

چون  خصوص  دراین  که  داد  انجام  مدرن  حالت  از 
رحیم آباد  باغ  جهانی  ثبت  فرهنگی  میراث  اولویت 
استانداری  با  مذاکرات  و  همکاری  وجود  با  نیست 

نیازی به بررسی این موضوع دیده نمی شود.
در  نیز  آباد  رحیم  روستای  برای  داد:  ادامه  جنتی 
گذشته  ماه  یک  بیرجند  نوسازی  سازمان  با  جلسه 
در  شده  ارائه  برنامه های  و  طرح ها  با  شد  مقرر 
گیرد.  صورت  اقداماتی  روستا  این  نوسازی  خصوص 
نیز  باغ  درختان  برخی  شدن  خشک  درخصوص  وی 
یادآورشد: محدوده ای که درختان آن خشک شده زیر 
نظر بنیاد مستضعفان بوده که وظیفه حفظ و نگهداری 
آن را برعهده دارند و بخشی به گلخانه و پمپ بنزین 
افتخار هر سرزمینی  روزها  این  است.  واگذار شده  نیز 
است،  آن  اقلیم  و  مردم  رسوم  آداب  و  کهن  آثار  به 
پژوهشگران با کاوش در اعماق تاریخ به دنبال کشف 
ملل  فرهنگی  غنای  و  تمدن  مختلف  ابعاد  معرفی  و 
هستند  کشورها  جهانی  های  ارزش  ارتقائ  و  مختلف 
و این در حالی است که میراث فرهنگی ایران با تمدن 

2500 ساله مورد بی مهری قرار می گیرد.
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جزئیات حمله سایبری هفتم خرداد 

به چند وبسایت دولتی 

فناوری  سازمان  اعالم  براساس  نیوز-  جام 
اطالعات ایران، عصر روز هفتم خرداد، تعدادی از 
وب سایت ها و پورتال های سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی بر اثر حوادث امنیتی، از دسترس خارج شدند 
روی  غیرطبیعی  و  زیاد  بسیار  بارپردازشی  با  یا  و 
سرویس دهنده های وب خود رو به رو بودند. طبق 
اعالم مرکز ماهر )مرکز مدیریت امداد و هماهنگی 
منع  حمله،  هدف  ای(،  رایانه  رخدادهای  عملیات 
سرویس توزیع شده، سیستم های عامل ویندوز با 
تمامی  و  بوده  است   IIS وب  سرویس دهنده های 
اهداف مورد حمله قرار گرفته تاکنون، از شرایط فنی 

یکسان برخوردار بوده اند.
روش های پيشگيری و مقابله: استفاده از 
 WAF دیواره های آتش اختصاصی الیه کاربرد یا
و  کاربران  تعداد  تناسب  به  آن  موثر  پیکربندی  و 
جمله  از  سازمان  هر  کاربردی  برنامه   شرایط  نیز 
از  دست  این  با  مقابله  برای  موثر  های  روش 
امنیتی،  اقدام های  اولین  از  یکی  است.  حمالت 
مقاوم سازی سرویس دهنده های وب در مقابل ارسال 
درخواست های سیل آسا جهت تشخیص و جلوگیری 
است؛ برای این منظور الزم است تا به روش های 
و  امنیتی  ماژول های  از  استفاده  نظیر  مختلف 
 IIS وب  سرویس دهنده های  درونی  قابلیت های 
موارد الزم به تناسب پیکربندی شود. از موثرترین 
منع  حمالت  از  جلوگیری  جهت  پیکربندی ها 
 IP Restriction سرویس، پیکربندی قابلیت
و یا Dynamic IP Restrictions است. 

افتخار دارد میزبان مجالس مختلف شما  
) افطاری ، ترحیم، استقبال، عقیقه و...( در طول سال بدون دریافت ورودی و با حداقل هزینه ها باشد.

آدرس:بلوارمدرس،مدرس23،هیئتمحبیناالئمه)ع(09155620595
هیئت محبین االئمه )ع( 
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به  میوه فروشی رفته بودم  آقای مسنی که از دستهای 
پینه بسته اش به نظر می آمد کارگراست یک کیسه 
پر از زردآلوی درشت و مرغوب روی ترازو گذاشته بود. 
فروشنده گفت: 27500  تومان ، پیرمرد که به نظر می 
رسید شوکه شده پرسید: مگه چند کیلو هست؟فروشنده 
گفت: یه کم از دو کیلو بیشتر ، پیرمرد با دهانی که از 
تعجب باز مانده بود پرسید مگه کیلو چنده؟ و فروشنده 
خجالت  با  پیرمرد  بیچاره  تومان؟!   12500 داد:  جواب 
نه  تومن هست!  کیلویی 1250  کردم  فکر  من  گفت: 
 . رفت  و  رو همانجا گذاشت  و کیسه  نمی خواهم  آقا 
فروشنده با پوزخند به شاگردش گفت: بیا این زردآلوی 
1250 تومنی رو بریز سر جاش! و شلیک قهقهه ی هر 
دو به آسمان رفت ، بعدش برگشت با قیافه ای حق به 
جانب به من گفت: عجب دیوانه هایی پیدا می شوند، 
سالهاست  احتماال  نبود  دیوانه  گمانم  به  دادم:   جواب 
میوه ی نوبرانه ی تابستون نخریده و نمی داند قیمت 
این میوه ها حدودا چقدره . شاید هم فکر کرده شما حراج 
کردید و اون خیلی خوش شانس بوده که می تونه یک بار 
از این میوه ها برای خانواده ش ببره.دلم به درد آمده بود . 
افکار مختلفی ناگهان به ذهنم هجوم آوردند و من مانده 
بودم به کدام یکی فکر کنم. ازهرکس می پرسی چرا روزه 
می گیری همان جواب نخ نمای همیشگی را می دهد، 
برای همدردی با ضعفا و گرسنگان ! کدام مستمند، کدام 
کودک خیابانی، کدام زن بی پناه صبح بیدار می شود ، 
پای سفره ای هفتاد رنگ می نشیند و تا خرخره می خورد 
و بعد تا غروب در خنکای کولر می خوابد و هنگام افطار 
باز بساط غذای رنگارنگ پهن می کند؟گرسنگی کشیدن 
من و تو کدام گرسنه را سیر می کند؟دروغ نگفتن و فرو 
نبردن گرد و خاک غلیظ به حلق ، کدام بچه یتیم را لباس 
 می پوشاند؟کاش امسال ماه رمضان مردم کشورم بجای

به ظاهر مومن » مهربان تر« شوند.

ماه رمضان، مکتب عالی تربیت و اخالق

حضرت  وارسته،  فقیه  قلم  به  که  حاضر   کتاب 
آیت  ا... العظمی صافی گلپایگانی به رشته تحریر درآمده، 

پیرامون آثار این ماه عظیم سخن می گوید.
تفسیری،  جذاب  و  جالب  نکات  از  آکنده  کتاب  این 
حدیثی، تربیتی و اخالقی است و خواننده، مطالب نافع 
و سودمندی را درباره ماه مبارک رمضان و آثار این ماه 
به دست می آورد.این کتاب، راهنمای خوبی برای همه 
خوانندگان و افرادی است که خواهان منبعی مفید درباره 
اخالق اسالمی و ارتقای سطح معرفت و آگاهی خود در 

این زمینه هستند.
قلم کتاب، روان و مطالب آن دارای چینش منطقی و 
با ذکر  به خوبی  دقت علمی خوبی است و مستندات 
آدرس ذکر شده اند و کثرت استفاده از آیات و روایات 
و حکایات اسالمی از ویژگی های برجستة این اثر است.

اثر مزبور مشتمل بر شانزده باب است که عبارتند از:
درباره باب اول: فضیلت ماه مبارک رمضان در خطبه 
رسول خدا )ص(، باب دوم درباره روزه، ندای الهی است 
که شرحی بر آیة 183 سوره بقره است. باب سوم درباره 
مطالب  آن  در  که  است  قرآن  نزول  ماه  رمضان،  ماه 
متنوعی درباره قرآن آمده است و سرانجام باب شانزدهم 

درباره عید سعید فطر است.

عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تالش 
می کنند. اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به 
هم نوعان خود کنند شیطان در تنهایِی خود خواهد مرد!

امروز را متفاوت تر از هر روز آغاز می کنم بیشترعشق 
می ورزم و بیشتر امیدوارمی مانم ومی دانم همه 

چیزهای خوب دنیا از آن من می گردد.

مجنون که کمال عشق و حیرانی داشت
مهری نه چو این مهر که میدانی داشت

این مهر نه عاشقی ست ، مهری ست که آن
با یوسف مصر پیر کنعانی داشت

خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت 
و بچشان در آن شیرینی یادت را و مهیا کن مرا در آن 
روز برای انجام سپاس گذاریت به کرم خودت نگهدار 

مرا در این روز به نگاه داریت وپرده پوشی خودت

صبحتان نورانی و رنگین تر از رنگین کمان، روزتان 
فرخنده و از مهربانی جاودان قلبتان سرشار از آرامشی 

زیبا شود خنده باشد هدیه ی امروز بر رخسارتان

شروع کسب و کاری کوچک حین تحصیل در دانشگاه امری 
امکان پذیر است. در دوره دانشگاه زمان کم است و به همین 
سبب، بسیار گرانبهاست و در همین حین، مخارج دانشگاه هم 
به طرز شگفت انگیزی باال می رود. یک شغل پاره وقت، تا 
وقتی که به زمان مطالعه و فعالیت های فوق العاده شما لطمه 
نزند، برای کاهش هزینه ها راه بسیار خوبی است. اگر شما 
دانشجویید و به دنبال کار پاره وقتی هستید که بتوانید هزینه 
های تحصیل و روزانه خود را تامین کنید، بهترین زمان برای 
شروع در همین دوران است. در این مقاله قصد داریم شما را 
با 7 کسب و کاری آشنا کنیم که می توانید آن ها را از همان 

اتاق خوابگاه دانشجویی تان آغاز کنید.
مشاوره در زمینه فناوری ارتباطات )آی تی(

است  هایی  ازحوزه  یکی  تی(  )آی  اطالعات  فناوری 
 که داشتن سال ها تجربه در آن امتیاز خاصی محسوب

نمی شود. دانشجویان به طور معمول از جدیدترین اطالعات 
در زمینه فناوری های روز دنیا آگاهی دارند و عموما نیز از 
مهارت های بسیار جدید  مرتبط با این حوزه برخوردارند. اگر 
در زمینه فناوری اطالعات باالیی دارید، می توانید به عنوان 
مشاور در حوزه آی تی برای خود در دوران دانشجویی کسب 
و کار خوبی به راه بیندازید، اما اگر از اعتماد به نفس الزم 
برای کار به عنوان مشاور در این زمینه برخوردار نیستید، می 
توانید کارها و امور کامپیوتری  دانشجویان دیگر رشته ها 
را انجام دهید و با انجام دادن تبلیغات در محوطه دانشگاه، 

مشتریان زیادی برای خود دست و پا کنید.
 مشاوره در زمینه رسانه های اجتماعی

از  اجتماعی  های  رسانه  زمینه  در  اغلب  دانشجویان 
حوزه  این  روندهای  روزترین  به  و  اطالعات  جدیدترین 
در  خود  تجربه  و  دانش  از  توانید  می  شما  دارند.  آگاهی 
راهبرد  و  ها  شرکت  به  مشاوره  ارائه  برای  زمینه  این 
با را  ها  آن  کنید؛  استفاده  ها  آن  اجتماعی  های   رسانه 

 شبکه هایی فراتر از فیسبوک و لینکداین آشنا و شبکه های 
جدیید را به آن ها معرفی کنید که بتوانند از آن طریق صدا 

و پیام شان را به گوش همه برسانند.
طراحی گرافیک

مشاوره در زمینه طراحی گرافیک و انجام دادن پروژه های 
گرافیکی بیشتر بر خالقیت و استعدادهای فردی شما متکی 
است تا داشتن سال ها تجربه کاری در این حوزه. برای 
این  متخصصان  همانند  است  کافی  تنها  کار  این  شروع 
رشته، گزیده ای از نمونه کارهای خود در این زمینه جمع 
آوری کنید و بهترین پروژه هایی را که تاکنون کار کرده اید 
در مجموعه ای قرار دهید؛ همچنین می توانید برای رونق 
گرفتن کسب و کار خود و جذب سریع تر مشتریان این 
مجموعه را به همراه تعدادی کارت ویزیت شیک و تاثیرگذار 

روی وب سایت تان بگذارید و کار را آغاز کنید.
 طراحی وب سایت

امروزه داشنجویان بیش از هر زمان دیگری با وب سایت 

و طراحی این صفحات ارتباط دارند به طور قطع بسیاری 
از دانشجویان در گذشته برای دانشگاه و کانون و انجمن 
خاصی از دانشگاه وب سایتی راه اندازی کرده و طراحی آن 
را نیز خود انجام داده اند. برخی نیز ممکن است برای خود 
وبالگی شخصی داشته و کارهای مربوط به طراحی و راه 
اندازی آن را به شخصه انجام داده باشند؛ بنابراین اگر شما 
نیز در گذشته وب سایت یا وبالگی طراحی کرده اید، می 
توانید از آن ها به عنوان نمونه کار خود استفاده و با شروع 

کار طراحی سایت برای خود درآمدزایی کنید.
 عکاسی

به لطف پلتفرم هایی همچون پینترست، اینستاگرام، اسنپ 
چت و فیسبوک مردم سراسر جهان امروزه به استفاده از 
عکس و تصاویر برای ارتباط با یکدیگر عادت کرده اند. 
از آنجا که در حال حاضر تقاضا و نیاز برای محتواهای 
است،  کرده  پیدا  چشمگیری  افزایش  دیداری  و  بصری 
بسیاری از شرکت ها، نه تنها با استفاده از عکاسان آماتور 
از  ندارند،  نیاز هیچ مشکلی  مورد  محتواهای  تولید  رای 
آن ها استقبال نیز می کنند. با توجه به پیشرفت های به 
وجود آمده در فناوری، عکاسان آماتور این توانایی را دارند 
که حجم عظیمی از محتواهای بصری با کیفیت باال را به 

سرعت تولید کنند و ارائه دهند.
طراحی و برنامه ریزی مراسم ها و رویدادها

بی شک تمامی دانشجویان در دوران تحصیل خود در 

دانشگاه، در مراسم ها و میهمانی های متعددی شرکت 
این  در  خود  پیشین  تجربیات  از  استفاده  اما  اند،  کرده 
مسئله  تجارت  و  کار  و  کسب  اندازی  راه  برای  زمینه 
دیگری است. برنامه ریزی مراسم ها و رویدادها مستلزم 
توجه بسیار زیاد به جزییات، سازماندهی دست، توانایی 
همچنین  و  همزمان  طور  به  کار  چند  دادن  انجام  در 
خالقیت است. اگر احساس می کنید از چنین توانمندی 
هایی برخوردارید، می توانید این کار را در همان محیط 
برنامه ریزی فعالیت  دانشگاه آغاز کنید و برای شروع، 
و  های  کانون  های  فعالیت  یا  دانشگاه  در  گروهی  ای 
انجمن های داخلی در دانشگاه را انجام دهید. به خاطر 
از فضای  داشته باشید گسترش کسب و کار به بیرون 

دانشگاه به اخذ مجوزهای خاصی نیازمند است.
مربی خصوص تناسب اندام

می  فعالیت  اندام  تناسب  زمیه  در  که  مربیان شخصی 
طرفی  از  و  دارند  پذیری  انعطاف  کاری  برنامه  کنند 
هر  در  تقریبا  را  آموزشی خود  توانند کالس های  می 
نقطه و مکانی تشکیل دهند. گرچه کار به عنوان مربی 
خاصی  گواهینامه  دریافت  مستلزم  اغلب  اندام  تناسب 
پیش  و  شرایط  احراز  است،  مربوط  های  سازمان  از 
نیازهایی چون شرکت در آزمون و گذراندن برخی دوره 
ها و اخذ گواهینامه بسیار آسان تر از آن چیزی است 

که تصور می کنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز  چهارم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار و ]نیز[ نماز صبح را زیرا نماز صبح 
همواره ]مقرون با[ حضور ]فرشتگان[ است. سوره اإلسراء، آیه 78

حدیث روز  

تکمیل روزه به پرداخت زکات یعنی فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر )صلی ا... علیه و آله( کمال نماز است همانند کسی که 
روزه بگیرد و زکات نپردازد برایش روزه ای نیست. امام صادق )علیه السالم(

نگرش

7  کسب و کاری که می توانید از خوابگاه دانشجویی آغاز کنید

طراح: نسرین کاری                        

اثری  1- سیاره مشتری-  افقی: 
کوب  زرین  عبدالحسین  استاد  از 
نیکوکاری  به  تظاهر  که  آن   -2
پائین   - کند  پاکدامنی  و 
 - قلب  نافع  و  کلسترول  آورنده 
غذا  از  پس   -3 اسب   گیسوی 
می خورند - از بخشهای مرکزی 
 -4 سوئد  در  شهری   - کاشان 
ندای ناله - واعظ نامی صاحب اثر 
اشتیاق  و  آرزو   - سهیلی«  »انوار 
5- صابون خیاطی- عدد ورزشی- 
نقل   -6 برنج   - ریز  و  نرم  شن 
 - دیگر  زبان  به  زبانی  از  مطلبی 
سالم و تحیت- درنگ و تأخیر 7- 
درخشنده و فروزان- دنباله کشتی 
فیزیکدان   -8 کردن  بدگویی   -
الکتریسیته  کاشف  و  ایتالیایی 
 - ناامید  مرد   -9  حیوانی 
از   - سوئیس  در  ای  دریاچه 
خورشی  مزه  ترش  سبزیجات 
شبیه  ابریشمی  پارچه  نوعی   -10
افغانستان-  در  شهری  اطلس- 
همه-  عزیز   -11 گرفته  انس 
راهنما- از عناصر شیمیایی که در 
طب و صنعت کاربرد دارد- از اعداد 
یک رقمی 12- فرو رفتن و ناپدید 
شدن آفتاب یا ستاره- موافق و هم 
قدم- کمترین زمان 13- شهادت 
مادر  شیرینی-  عطر  دادن- 
یک  ذره  کوچکترین   -14 باران 

قاره  داناتر-  شیمیایی-  عنصر 
قله  احتیاط-  و  طبیعت 15- حزم 
در  مکران  در  واقع  آتشفشانی 
نزدیکی خاش که گاهی بخارهای 

گرم از دهانه آن خارج می شود. 
ارزیابی  و  استنباط   -1 عمودی: 
از یک موضوع یا مطلب- پایتخت 
مدفن  و  هخامنشیان  اولیه 
گریه  سبب  به  ضعف  کوروش- 
بسیار- عریان- اسب قاصد- حق 
 -3 ملل  سازمان  در  زورگویی 
همسایه- همنشینی کردن- زمین 
نمره   -4 زرع  و  کشت  قابل  غیر 
شماره  سیالن-  پایتخت  اول- 
برگزیده- هولناک-  و  5- خالص 
اثری  بافته-  راست  راه   -6 جنین 
شمردن  پادی-  چایکوفسکی  از 

7- پیام آوری و رسالت- مراقب و 
نگهبان- دوستدار 8- هوو- هادی 
حاشیه  حرارت-  یا  برق  جریان 
کتاب 9- قصاص- عهده دار امر- 
داشتن  میمنت  و  بودن  مبارک 
یا  آنکه کسی  زادگاه رازی-   -10
چیزی را به یاد کسی بیاورد- آب 
از زمین  بسیار که قسمت وسیعی 
کشتیرانی  قابل  و  گرفته  فرا  را 
است 11- عزت و آرو- خوابیده- 
و  شکوه   -12 همدمی  و  دوستی 
باال  طاقچه  زاده-  فرزند  جالل- 
نشانه  سر-  کاسه  پیمانه-   -13
و  درد  قرض-   -14 معجره  و 
باقی  جانب-  و  طرف  محنت- 
ارتباط  وسایل  از   -15 گذاشتن 

جمعی- ادیب و شاعر.

جدول 3797

123456789101112131415
1
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3
4
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7
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123456789101112131415
یراموقلحلاتحار1
ومیداراونریج2
مسرارکرامانی3
ارسرداصشیرقم4
لدروکلماکمان5
مرابقباسویدار6
وگنمناخفیدرا7
عمایوسازانلد8
ومحرتیسورنوی9
داحتاجاتندیلو10
نسردارنناریا11
دناسلباداودک12
ردمیاددوخننت13
ساپلیردرلوری14
تسیژولویزیفتاو15

کار خوب اتفاقی نیست

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

به یک شاگرد ساده و یک شاگرد نیمه ماهر 
جهت کار در کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

09155626909 - 32433535

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

تلفن سفارشات و رزرو 32324444    آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده کاشانی

فروش مسکن مهر در مکان عالی 
طبقه همکف ، هزینه امتیاز آب، برق 

و توکاری با خریدار 
همت 2 ، فرعی 2، منزل چهارم    

09155610262

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

گوشی شیائومی سفید در فروشگاه اتکا 
بیرجند مفقود شده است

تحویل گوشی = مژدگانی

32340181 - 09904416043

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09157212359

حمل بار و اثاثیه منزل 
داخل و خارج استان 
 همراه با کارگر ماهر 

  09105451077
 اقدامی

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
   32438137

  09151635860
کرباسچی 

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
 09380160779 - علی آبادی

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

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

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

09157213571 - صالحی منش
اولین ساندویچ نیم متری

 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم
آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ 

و پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 
09353694511 - 09353315656

پیـک رایگـان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 18 تا 1 بامداد



7. در تهیه مواد غذایی بسته بندی شده ازجمله خرما، 
تاریخ مصرف،  به  توجه  پنیر، حلوا شکری و مشابه 
تولید، انقصاء، سالم بودن بسته و مجوز سازمان غذا 
و دارو نمایند 8. غذای پخته شده و آماده مصرف را در 
فضای آشپزخانه و بیشتر از دوساعت نگهداری نکنند 
و در سریعترین زمان ممکن مصرف نمایند 9. بانوان 

خانه دار محترم که غذای سحری را هنگام افطار یا 
شام تهیه می کنند پس از پخت روی شمعک گاز و 
یا سماور نگهداری کنند تا هنگام مصرف در  موقع 
سبزی  از  استفاده  در صورت  نباشد 10.  سرد  سحر 
و میوه در وعده های غذایی نسبت به سالم سازی 
آن ) شستشوی اولیه، انگل زدایی، گندزدایی با مواد 

گندزدای مجاز و شستشوی نهایی( اقدام نمایند 11. 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در هنگام 
خرید و تهیه مواد غذایی از طریق سامانه شکایات 
مردمی 190 ما را در بازرسی اماکن کمک نمایند.

روابط عمومی معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند

توصیه های بهداشت محیطی به روزه داران در ماه مبارک رمضان )2(
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تیم های فوتسال شهرستان به مصاف هم می روند

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند 
سوت آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان در بیرجند یکشنبه شب 
به صدا در آمد. در این دوره از مسابقات جام رمضان 32 تیم در 
با یکدیگر رقابت می کنند. در  بازی   48 انجام  با  تیمه   4 8 گروه 
شب افتتاحیه این مسابقات 6 تیم به مصاف هم رفتند که در پایان 
نتایج ذیل بدست آمد. تیم سیمان باقران 0 -0 تیم شهید رجایی، 
نیروی   3  -  2 ایرانجوان  ب،  پیشگامان   0  -  1 هوایی  پدافند 
با  مسابقات  این  مهندسی.  نظام   4  - طبیعت0  یاوران  انتظامی، 

است. برگزاری  حال  در  بیرجند  شهرستان  فوتبال  هیات  همت 

مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته خوابگاه ها و جشنواره 
ورزشی درون دانشگاهی در دانشگاه بیرجند برگزار شد

در  ورزشی  مسابقات  ها  خوابگاه  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
دانشجویی  خوابگاه  سه  در  دانشجو   212 حضور  با  پسران  بخش 
مسابقات  این  دختران  بخش  در  شد.  برگزار  امیر  و  ابوذر  سرو، 
دانشجوی   311 حضور  با  توحید  و  گلستان  صدف،  های  خوابگاه 
تیم   ،1 تیم هنر  نیز  بادبادک ها  داشتند. در جشنواره  دختر حضور 
یافتند. تا سوم دست  اول  مقام های  به  تیم غزل  و  بدنی  تربیت 

ایران نایب قهرمان جودو نابینایان آسیا شد

ایرنا- تیم ملی جودوی نابینایان و کم بینایان ایران برای نخستین بار به 
مقام نایب قهرمانی مسابقات آسیا و اقیانوسیه دست یافت. این مسابقات 
در دو گروه برگزار شد که تیم ملی ایران با تیم های قزاقستان و هند 
همگروه بود و با برتری کامل مقابل این دو تیم به دیدار نهایی راه یافت. 
تیم ملی ایران در دیدار نهایی در مصاف با کره جنوبی که از قهرمانان 
جهان و المپیک بهره می برد، با نتیجه نزدیک سه بر دو مغلوب شد و 
به عنوان نایب قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دست یافت. در مسابقه فینال 
میثم بنی طبا و محمدرضا خیراهلل زاده برابر حریفان خود را شکست 
دادند که خیراهلل زاده جودوکار کره ای را ضربه فنی کرد. در 3 وزن 
ایران مقابل حریفان شکست خوردند. بدین ترتیب  نمایندگان  دیگر 
در مسابقات تیمی جودوی نابینایان و کم بینایان آسیا و اقیانوسیه تیم 
ملی کره جنوبی در جایگاه نخست و تیم ملی ایران نایب قهرمان شد.

درمان یبوست در ماه رمضان 

 یکی از مشکالتی که روزه داران ممکن است با 
آن روبه رو باشند یبوست است. در ماه رمضان به 
دلیل اینکه میزان مصرف مایعات در طول روز 
کاهش می یابد زمینه بروز یبوست در افراد ایجاد 
رمضان  ماه  در  یبوست  درمان  برای  می شود. 
روش های مختلفی وجود دارد که با عمل به 

رفع  را  مشکل  این  آسانی  به  می توانید  آن ها 
کنید: 1. مصرف خوراکی های فیبردار 2. افزایش 
مصرف مایعات 3. مصرف سبزیجات 4. مصرف 
میوه های تابستانی )زیتون سیاه و ... ( 5. کاهش 
داشته  تحرک   .6 چربی  و  شیرینی  مصرف 
باشید.  پیشنهاد می شود افراد مبتال به یبوست 
از نان سبوس دار استفاده کنند چرا که مصرف 
سبوس گندم در رفع این مشکل موثر است.

این میوه فوق العاده برای روزه داران 

یکی از میوه های مفید و پرخاصیت در فصول 
گرم سال، زردآلو است که مصرف آن باعث 
آبرسانی، دریافت ویتامین و مواد معدنی مورد 
و  چرب  کم  میوه،  این  می شود.  بدن  نیاز 
حاوی مقدار باالیی قند است، به همین دلیل 
افراد دیابتی باید در مصرف آن احتیاط کنند. 

تحقیقات فراوان نشان داده که مصرف زردآلو 
برای سالمت چشم ها مفید است و می تواند 
آب  چون  بروز صدماتی،  از  جلوگیری  سبب 
چشم  پیری  و  ماکوال  دژنراسیون  مروارید، 
روز  در  زردآلو  عدد  سه  یا  دو  مصرف  شود. 
می تواند باعث تقویت اعصاب بینایی چشم شود. 
دستگاه  سالمت  برای  زردآلو  در  موجود  فیبر 
گوارش و ازبین بردن یبوست بسیار مفید است.

چهار مصدوم در پی واژگونی پژو 405 در شهرستان طبس

سحرگاه روز گذشته واژگونی یک دستگاه سواری پژو 405  در کیلومتر 70 محور 
طبس -  یزد چهار نفر را مصدوم وروانه بیمارستان کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه 
با این خبر گفت: ساعت چهار و  خبری پلیس، سرهنگ محسن جاللیان در رابطه 
30 دقیقه صبح روز گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر واژگونی 
خودرو در کیلومتر 70 محور طبس - یزد بالفاصله ماموران پاسگاه انتظامی رباط خان 
انتظامی شهرستان طبس  امدادی  به محل حادثه اعزام شدند. فرمانده  نیروهای  و 
اظهار داشت: مأموران با حضور در صحنه حادثه مشاهده کردند یک دستگاه خودروی 
پژو 405 با چهار سرنشین که از محور طبس به یزد در حرکت بوده است به علت 
نامعلومی واژگون شده است. سرهنگ جاللیان افزود: بر اثر واژگونی خودرو، راننده و 
سه سرنشین خودرو مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهرستان 
طبس منتقل شدند و کروکی صحنه تصادف تنظیم و علت حادثه در دست بررسی است.

کالهبرداري با ترفند کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان

در ماه مبارک رمضان شاهد افزایش فعالیت هاي خیرخواهانه به نفع ایتام، نیازمندان، زندانیان و ... هستیم. به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس، متأسفانه برخي افراد سودجو با استفاده از این فرصت در فضاي سایبر اقدام به جمع آوري 
کمک تحت عنوان این عزیزان مي کنند در حالي که کمک هاي جمع آوري شده هیچ گاه به دست نیازمندان نمي رسد.  
مجرمان سایبري در ماه مبارک رمضان با انتشار تصاویري از مستأجران بي خانمان یا کودکان بیمار و ... در شبکه هاي 
اجتماعي تالش دارند احساسات انسان دوستانه کاربران روزه دار را تحریک کنند تا بتوانند برنامه هاي مجرمانه خود را 
پیش ببرند.  حتي در این خصوص شاهد بارگذاري سایت هاي جعلي هستیم که ادعا دارند فعالیت خیرخواهانه هستند و 
در راستاي رفع مشکالت نیازمندان و ایتام فعالیت دارند در حالیکه این امر صحت ندارد. از این رو به کاربران توصیه مي 
شود: حتماً براي کمک به نیازمندان و ایتام به مؤسسات شناخته شده و داراي مجوز مراجعه کنند و فریب پیام ها و سایت 
هاي جعلي را نخورند. حتي احتمال دارد درگاه هاي بارگذاري شده در سایت هاي دروغین خیریه ها فیشینگ باشد، 
لذا کاربران دقت داشته باشند تا در دام فیشرها نیفتند. در نهایت پلیس فتا از هموطنان درخواست مي کند در صورت 
مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش نمایند.

چگونه حجم ادرار را افزایش دهیم

نگه داشتن  بسیار مهمی در سالم  ادرار نقش 
بدن ایفا می کند. ادرار در کلیه ها، تولید شده 
و به حذف سموم و مواد زائد بدن کمک میکند. 
برای افزایش حجم ادرار نوشیدن آب از بهترین 
موارد است.کم شدن آب بدن شایع ترین علت  
کاهش برون ده ادرار است. کم شدن آب بدن 

زمانی  رخ می دهد که  مایعات به اندازه کافی 
نمیخورید  و یا  دچار کاهش آب بدن  به علت 
اندازه  به  مایعات  اگر  است.  استفراغ   اسهال، 
کافی نمیخورید، باید تا حد امکان آب بنوشید 
تا کلیه هایتان سالم بماند و دچار بیماری نشود. 
پس برای افزایش حجم ادرار نوشیدنی گرم لیمو 
و  آب را فراموش نکنید. آب لیموی تازه  و عسل 
را با آب گرم  مخلوط  و با معده خالی بنوشید.

نکات خواندنی برای سرخ کردن غذا

روغن  داخل  در  را  غذایی  مواد  اینکه  از  قبل 
حرارت  درجه  تا  را  روغن  ابتدا  باید  بیندازید، 
مناسبی گرم کنید و نکات زیر را نیز رعایت کنید: 
1. قبل از سرخ کردن از افزودن نمک به ماده 
غذایی بپرهیزید 2. از ظروف آلومینیومی برای 
سرخ کردن غذا و نگهداری روغن استفاده نکنید 

3. سبزیجات فریز شده را در حالت یخ زده سرخ 
کنید تا جذب روغن در آنها به کمترین میزان 
برسد 4. از انباشتن زیاد مواد غذایی در روغن 
اجتناب کنید زیرا باعث می شود حرارت روغن 
پایین بیاید 5. روغن مناسب برای سرخ کردن 
دود  نقطه  زیرا  می باشد،  کانوال  روغن  ماهی، 
باالیی دارد و باعث برشته شدن سطح خارجی 
ماهی و آبدار ماندن قسمت های درونی می گردد.

با مصرف این 10 خوراکی 
موهایتان را بیمه کنید 

و  سالم  موهایی  داشتن  در  اهمیت  حائز  نکته 
انگیز  از یک رژیم غذایی شگفت  زیبا پیروی 
و مقوی است. همچنین آب کافی در بدن و 
در  را  بزرگی  تفاوت  یک  مغذی  خوراکی های 
ظاهر و سرعت رشد موهایتان ایجاد می کند. در 

اینجا 10 خوراکی شگفت انگیز که موهایی سالم 
و زیبا را برایتان رقم می زند معرفی کرده ایم: 1. 
برگ چغندر 2. ماهی سالمون 3. هویج 4. مرغ 
5. آجیل 6. اسفناج 7. گوشت گاو )تنظیم کننده 
خوب سیستم ایمنی بدن( 8. گردو 9. تخم مرغ 
)روزتان با مصرف یک صبحانه خوشمزه دارای 
تخم مرغ شروع کنید( 10. گوشت بره )بره منبع 
غنی و شگفت انگیزی از پروتئین و چربی است(

کشف محموله بزرگ  قاچاق مرغ مینا 
در شهرستان نهبندان

محیط  حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره  رئیس  شکرگزار  محمدکاظم   ، استان  زیست 
نهبندان گفت: ماموران یگان  حفاظت محیط زیست 
حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری ماموران 
بازرسی  در  آباد  بازرسی سهل  ایست  انتظامی  نیروی 
از یک دستگاه اتوبوس که در مسیر زابل- مشهد در 
حال تردد بود موفق به کشف و ضبط تعداد 240 قطعه 
مرغ مینا شدند. شکرگزار افزود: در این رابطه یک نفر 
متخلف دستگیر و بر اساس بند ج ماده 10 قانون شکار 
وصید جهت رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شد. 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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کالهبرداري با ترفند کمک به نيازمندان 

در ماه مبارک رمضان

قاسمی- سرپرست پلیس فتای فرماندهی انتظامی 
استان در گفت وگو با آوا از کالهبرداری با ترفند 
کمک به نیازمندان خبر داد و گفت: در سایر نقاط 
اتفاق رخ داده ولی هنوز در استان ما  این  کشور 
باید  مردم  ولی  است  نشده  انجام  خوشبختانه 

در  اینکه  به  اشاره  با  باشند.»محمدپور«  هوشیار 
هاي  فعالیت  افزایش  شاهد  رمضان  مبارک  ماه 
زندانیان  و  نیازمندان  ایتام،  نفع  به  خیرخواهانه 
هستیم، عنوان کرد: متأسفانه برخي افراد سودجو 
اقدام  در فضاي سایبر،  این فرصت  از  استفاده  با 
به جمع آوري کمک مي کنند در حالي که کمک 
هاي جمع آوري شده هیچ گاه به دست نیازمندان 
کرد که مجرمان سایبري  تصریح  رسد.وی  نمي 
مانند  تصاویري  انتشار  با  رمضان  مبارک  ماه  در 
مستأجران بي خانمان یا کودکان بیمار در شبکه 
انسان  احساسات  دارند  تالش  اجتماعي  هاي 
دوستانه کاربران روزه دار را تحریک کنند تا بتوانند 
ببرند.به گفتۀ  را پیش  برنامه هاي مجرمانه خود 
بارگذاري سایت  مورد حتي شاهد  در همین  وی 
هاي جعلي هستیم که ادعای فعالیت خیرخواهانه 
و  نیازمندان  مشکالت  رفع  راستاي  در  و  دارند 
موضوع  این  حالیکه  در  کنند،  می  فعالیت  ایتام 
صحت ندارند.سرپرست پلیس فتا به همین دلیل 
به  براي کمک  توصیه کرد که حتما  کاربران  به 
نیازمندان و ایتام به مؤسسات شناخته شده و داراي 
مجوز مراجعه کنند و فریب پیام ها، ایمیل ها و 
افزود:  نخورند.»محمدپور«  را  جعلي  هاي  سایت 
در  بارگذاري شده  هاي  درگاه  دارد  احتمال  حتي 
سایت هاي دروغین خیریه ها فیشینگ باشد، لذا 
کاربران دقت داشته باشند تا در دام فیشرها نیفتند.

وی ادامه داد: کاربران باید توجه داشته باشند که 
 \\https با  همیشه  بانکی  های  درگاه  آدرس 
شروع می شود.به گفتۀ وی هموطنان در صورت 
طریق  از  را  آن  حتما  مشکوک  موارد  با  مواجهه 
Cyberpolice. آدرس  به  فتا  پلیس  سایت 

ir بخش تماس گزارش نمایند.

۱۱درصد اعتبارات طرح تعادل بخشی 
منابع آبی استان اختصاص یافت

با  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مهر-مدیرعامل 
اجرای  برای  تومان  ۹میلیارد  اختصاص  به  اشاره 
طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان در 
سال گذشته، گفت: بالغ بر ۱۱ درصد این اعتبارات 
اجرای  به  اشاره  با  امامی  یافت.حسین  تخصیص 
طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان، 
اظهار کرد: در سال گذشته ۹ میلیارد تومان برای 
اجرای این طرح اختصاص یافت که تاکنون تنها 
یک میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته با 
این وجود کارها و طرح ها در حال اجرا بوده است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح تعیین تکلیف 
چاه های فاقد پروانه در دستور کار قرار گرفته است، 
بیان کرد: تاکنون برای ۱۹۵ چاه فاقد پروانه استان 
پرونده تشکیل شده است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان جنوبی اضافه کرد: از این تعداد 
تاکنون ۶۷ مورد تعیین تکلیف و مابقی نیز تا پایان 
سال جاری تعیین تکلیف می شوند. وی افزود: نصب 
کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز برقی و دیزلی 
را یکی دیگر از برنامه های طرح تعادل بخشی منابع 
آبی استان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر یک 
هزار و ۹۶۳ حلقه چاه کشاورزی برققی در استان 
وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۶۱۳ چاه به 

کنتور هوشمند مجهز شده اند.

۱۴۰۰ تن گندم تضمينی از کشاورزان 
خراسان جنوبی خریداری شد

تسنیم-معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه پیش بینی 
صورت  به  گندم  تن  هزار   ۲۷ امسال  می شود 
تضمینی از کشاورزان استان خریداری شود گفت: 
طبق آخرین آمار هزار و ۴۰۰ تن گندم تضمینی 
از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شده است.

عصمتی پور اظهار کرد: آمار خرید تضمینی گندم و 
جو آماری است که هر روز تغییر می کند و طبق 
آخرین آمار روز گذشته از کشاورزان و بهره برداران 
تضمینی  جو  تن  و ۶۰۰  هزار   ۴ جنوبی  خراسان 
خریداری شده است.وی افزود: هزار و ۴۰۰ تن گندم 
تضمینی نیز از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری 
شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۲۳۰ تن در خرید گندم افزایش داشته است.

اخذ مجوز ارسال پالسمای خون
 از خراسان جنوبی به اتریش

گفت:  استان  خون  انتقال  سیما-مدیرکل  و  صدا 
کارشناسان این شرکت در اسفند پارسال از اداره کل 
انتقال خون بازرسی کردند و پس از تایید استاندارد 
فرآیندهای فنی ، مجوز ارسال پالسمای مازاد استان 
به اتریش  را صادر کردند.عاملی با بیان اینکه تاکنون 
برخی استانها مجوز ارسال پالسما داشته اند افزود: 
پیش از این، پالسمای مازاد استان برای استفاده در 
بیمارستانها به خراسان رضوی ارسال و پالسمای 
مازاد استان به صورت ۱۰۰ درصد برای تهیه فرآورده 

های خونی به خارج از کشور ارسال می شد.

روزانه »۵ هزار نفر« مهمان ضیافت افطاری ۱۱ بقعه متبرکه خراسان جنوبی
شبستان - معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: هر روز حدود پنج هزار نفر از مردم روزه دار استان در ۱ ۱ بقعه متبرکه مهمان 
سفره های افطار می شوند.حجت االسالم مومنی مقدم اظهار کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان ۴۵ مبلغ بومی و اعزامی )۱۵نفر از استان قم و 

مابقی از استان( به ۴۵ بقعه متبرکه در سطح استان اعزام شدند.وی اظهار کرد: ۲۰ موقوفه قرآنی و ۵ موقوفه مختص افطار در سطح استان داریم.

پایان تير ماه، آخرین مهلت واردات 
و ترخيص برنج

تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  حسینی- 
عنوان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
سازمان  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  کرد: 
و  واردات  مهلت  آخرین  ایران  تجارت  توسعه 
ترخیص برنج را پایان تیر ماه اعالم کرد. جویبان 
از  اعم  برنج  واردکنندگان  تمام  که  این  بیان  با 
حقیقی، حقوقی و تعاونی های مرزنشین موظف 
وارداتی  برنج   ۹۶ مرداد  یکم  تا  حداکثر  هستند 
خود را وارد و از گمرکات اجرایی ترخیص کنند 
مبنی  وزیران  هیات  مصوبه  بر  بنا  کرد:   اضافه 
بر تعیین حقوق ورودی کاالهای اساسی، حداکثر 
بروات  اسنادی،  اعتبارات  سفارش،  ثبت  اعتبار 
اسنادی و حواله ارزی برای واردات برنج تا تاریخ 

یکم مرداد معتبر خواهد بود.

اخطار قصابان شهر
 به کميسيون تعيين نرخ گوشت

در  استان  گوشت   “ خبر  درج  پی  در  صمصام- 
نرخ گوشت کیلویی ۳۱ هزار  وضعیت سفید” که 
از قصابان شهر  تومان مصوب شده بود، چند تن 
نامه ای را امضا شده به دفتر روزنامه آوای خراسان 
نامه آمده است: “ گوشت  جنوبی آوردند. در متن 
گوسفند نرینه هر کیلوگرم مخلوط ۳۱ هزار تومان 
موظف  اعضا  تمام  و  است  گردیده  گذاری  نرخ 
امضا  و  اعضا  لذا همه  باشند،  می  نرخ  رعایت  به 
کنندگان نامه نسبت به نرخ تعیین شده اعتراض 
از  بیشتر  تمام شده گوشت خیلی  قیمت  و  داشته 
تاریخ ۱۰  تا  اعضا  این  باشد.  نرخ اعالم شده می 
خرداد ۹۶ گوشت شهروندان توسط قصابی ها تامین 
خواهند کرد تا نرخ اصلی گوشت تعیین گردد و از 
آن تاریخ به بعد این جانبان قادر به تامین گوشت 
اینجانبان حاضریم گوشت گوسفند  بود.  نخواهیم 
در  تومان  هزار  قیمت ۳۱  به  کمیسیون  که  نری 
اختیار ما قرار دهد را در ایام ماه مبارک رمضان بدون 
هیچ گونه سودی توزیع نماییم. از تاریخ ۱۰ خرداد 
۹۶ درصورت کمبود گوشت هیچ یک از این اعضا 

جوابگوی شهروندان نخواهند بود”

شورای شهر  بيرجند  باید دارای 
برنامه تحول زا برای اداره شهر باشد

تسنیم-منتخب مردم و عضو پنجمین دوره شورای 
شهر بیرجند با بیان اینکه شوراها تبلور حضور مردم، 
دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیازها و تمایل مردم در 
صحنه های برنامه ریزی هستند گفت: شورای شهر 
پنجم بیرجند  باید دارای برنامه تحول زا برای اداره 
شهر باشد. زهره موهبتی زهان با اشاره به برنامه های 
مدنظر  شورای پنجم در راستای عمران و آبادانی 
شهر بیرجند اظهار داشت: برنامه محوری یکی از 
نیازهای اساسی مدیریتی است و دارای اهمیت و 
ارزش باالیی است.وی افزود: بر این اساس شورای 
شهر پیش رو باید دارای برنامه تحول زا برای اداره 
شهر باشد که در این راستا تأکید بر اجرای هر گونه 
برنامه، پروژه و یا فعالیت مبتنی بر مطالعات صحیح 
و دقیق کارشناسی و تعریف و اولویت بندی برنامه ها 
و پروژه های شهری مبتنی بر منابع ممکن و قابل 
وصول از جمله این برنامه ها است.منتخب پنجمین 
دوره شورای شهر بیرجند تأکید بر اجرای پروژه های 
نیمه تمام شهری، اجرای کامل سیستم مکانیزه و 
جمع آوری زباله و بازیافت آن و بازسازی، نوسازی 
و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی )اتوبو سرانی و 
تاکسیرانی( را از دیگر برنامه های تحول زا برای اداره 
شهر عنوان کرد. موهبتی تصریح کرد: توجه ویژه به 
ارائه خدمات مناسب شهری در مناطق کم برخوردار 
و  توسعه ارائه خدمات غیر حضوری با بهره مندی 
از شیوه ها و ابزارهای نوین برای رسیدن به شهر 

الکترونیک از دیگر برنامه ها است.

۱۵ موقوفه در بيرجند 
وقف افطاری شده است

از  بیرجند  امور خیریه  و  اوقاف  اداره  تسنیم-رئیس 
وجود ۱۵ موقوفه جهت افطاری در این شهرستان 
خبر داد و گفت: ۳۰ فقره موقوفه نیز برای برگزاری 
قاصری  است.حجت االسالم  قرآن  با  انس  محافل 
ظهار کرد: در حوزه اوقافی بیرجند بیش از ۲ هزار و 
۶۳۷ موقوفه و ۶ هزار و ۲۶۴ رقبه وجود دارد که 
از این تعداد ۱۵ فقره موقوفه جهت افطاری، اطعام 
و تعداد ۳۰ فقره موقوفه جهت برگزاری محافل انس 
با قرآن است.وی افزود: ماه رمضان فرصتی ارزشمند 
است که  و ترک محرمات  واجبات  به  برای عمل 
امیدواریم همه از این فرصت الهی نهایت بهره را ببریم

انتصاب مدیر عامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های 

کشاورزی شهرداری بيرجند

دفتر  کل  مدیر  طرف  از  حکمی   غالمی-طی 
هماهنگی عمرانی سازمان شهرداری ها و همیاری 
سازمان  عامل  مدیر  عباسی  ،علیرضا  کشور  های 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
و  شهرداریها  سازمان  توسط  بیرجند  شهرداری 
گروه  کار  عضو  عنوان  به  کشور  های  دهیاری 
تخصصی ساماندهی صنوف،مشاغل و فعالیت های 

شهری شهرداری های کشور منصوب گردید.

غالمی-استاندار که در نخستین جلسه شورای 
با  گفت،  مي  سخن  استان  همگاني  ورزش 
موضوع  که  زماني  تا  افزود:  مطلب  این  بیان 
مردم  عمومي  فرهنگ  در  همگاني  ورزش 
قرار نگیرد و همه دستگاه ها و اقشار مختلف 
جامعه به این امر توجه کافي نکنند، توفیقي 
در این خصوص حاصل نخواهد شد.پرویزي، 
با تبریک فرارسیدن ماه رمضان ماه میهماني 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر   ، خداوند 
اولین جلسه شوراي ورزش همگاني استان در 
است  ضروري  است،  شده  تشکیل  سالجاري 
هاي  دستگاه  توسط  گذشته  جلسه  مصوبات 
ذي ربط مورد بازنگري مجدد قرار گیرد.رئیس 
شورای ورزش همگانی استان با تاکید بر لزوم 
بررسي و شناسایي اشکاالت و نقاط ضعف و 
صورت  در  کرد:  تصریح  استان  ورزش  قوت 

مطالعه دقیق و شناخت امکانات موجود، مي 
بهینه  استفاده  ریزي الزم جهت  برنامه  توان 
اماکن ورزشي موجود در سطح  و  امکانات  از 
استان را انجام داد تا میزان استفاده ازامکانات 
موجود در استان مشخص شود و سالن هاي 
رایگان  ندارند  متقاضي  که  زماني  در  ورزشي 
بر  تاکید  با  .وی،  گیرد  قرار  مردم  اختیار  در 
لزوم تکمیل سالن هاي ورزشي نیمه کاره در 
روستاهاي استان، از اجراي پروزه هاي ورزشي 
بررسي  بدون  ورزشي  هاي  سالن  مخصوصا 
کارشناسي گله کرد و تصریح نمود : در تعدادي  
از روستاهاي استان، سالن هاي ورزشي  هنوز 
تکمیل نشده اند و تعدادي که تکمیل  شده 
است بهره برداري الزم از این فضاها صورت 
شورای  جلسه  ادامه  در  پذیرد.استاندار،  نمي 
ورزش همگانی استان، با اشاره به اینکه باید 

به گونه اي برنامه ریزي شود که کلیه اماکن 
ورزشي استان از نخستین ساعات صبح تا اواخر 
شب مورد بهره برداري قرار گیرند، خاطر نشان 

کرد: با نظارت حوزه معاونت سیاسي،کمیته اي 
تشکیل و گزارشي از وضعیت اماکن و نحوه 

بهره برداري از فضاهاي ورزشي استان تهیه 
های  دستگاه  جدی  توجه  شود.وی،  ارائه  و 
اجرایي استان به ورزش کارکنان را مورد تاکید 

قرار داد و افزود: دستگاه ها مجازند مساعدت 
و همکاري الزم در خصوص ورزش کارکنان 

خود از قبیل تامین وسائل و اختصاص زمان 
ورزش را معمول نمایند.رئیس شورای ورزش 
برنامه  و  مسابقات  برگزاري  استان،  همگانی 
هاي ورزشي کارکنان دولت را ضروري دانست 
و گفت: کلیه برنامه هاي پیشنهادي ورزشي 
دستگاه ها ، به شرط اینکه باعث ایجاد نشاط و 
تحرک بیشتر بین کارمندان و افزایش سالمت 
آنها شود مورد موافقت قرار مي گیرند و این 
فرصت ها در اختیار خانواده هاي کارکنان هم 
قرار گیرد.وی در بخش پایانی سخنان خود ، 
کارمندان  سالمت  پرونده  تشکیل  و  پایش 
دستگاه هاي استان را مهم دانست و افزود: در 
بحث پایش سالمت کارکنان، دستگاه هایي که 
در این زمینه ورود کنند، حتما مورد حمایت قرار 
خواند گرفت و در روند کار نگراني و دغدغه 

کارکنان را مد نظر قرار دهند.

کاری - سه مرکز خونگیری، روزهای  ماه 
آماده  جنوبی  درخراسان  رمضان  مبارک 
اهداکنندگان است.مدیرکل  از  دریافت خون 
این  بیان  با  جنوبی  خراسان  خون  انتقال 
یک  و  بیرجند  در  مرکز  دو  افزود:   مطلب 
مرکز  سه  فعالیت  برای  درطبس  مرکز 
جنوبی  درخراسان  رمضان  ماه  خونگیری، 
در  خون  اهدای  مراجعان  از  خونگیری 
است. فعال  رمضان  مبارک  ماه  اروزهای 

عاملی افزود: مراکز بیرجند صبح ها از هفت 
و نیم تا۱۳:۳۰ و بعدازظهرها بعد از افطار از 
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۴ و در شهرستان طبس 
فقط شیفت شب فعال هستند.مدیرکل انتقال 
خون خراسان جنوبی بیان کرد: مرکز اهدای 
صبح  شفیت  دو  در  نیز  پاسداران،  خون 
الی   ۷:۳۰ ساعت  از  صبح ها  بعدازظهر،   و 
۱۳:۳۰ و شب ها از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۴ ، 
آمادگی دارد تا به مردم بیرجند خدمات ارائه 

خراسان جنوبی  خون  انتقال  کنند.مدیرکل 
عمر  طول  اینکه  به  باتوجه  کرد:  تصریح 
تمام  اگر  است،  کوتاه  خونی  فرآورده های 
گیرد،  صورت  قدر  شب های  در  مراجعات 

خون های دریافتی سریع تر ازبین می روند.
عاملی یادآور شد: زمانی که مراجعه به مراکز 
اهدای خون در تمام ایام ماه رمضان باشد، 
بیشتر  و  نرفته  بین  از  خونی  فرآورده های 

می توانیم جوابگوی نیاز بیماران باشیم.

آب  شرکت  برداری  بهره  امیرابادی-معاون 
وفاضالب استان با اعالم این خبر اظهار کرد: 
بارندگی های موسمی و ورود روان آب ها به 
هزینه  تحمیل  سبب  فاضالب  خانه  تصفیه 
۵۰۰ میلیون ریالی به شرکت آب و فاضالب 
استان شده است.محمدنژاد گفت: ورود آب های 
سطحی به شبکه های جمع آوری فاضالب از 
ناحیه آدم روها )منهول( یکی از مهمترین چالش 
های همه ساله این شرکت با شروع فصل بهار 
و بارندگیهای موسمی می باشد، که این مسئله 
عالوه بر گرفتگی شبکه جمع آوری فاضالب به 
علت ورود گل والی به همرا آب های سطحی 

مشکالتی را در روند فرآیند تصفیه بوجود می 
خانه  تصفیه  به  شدیدی  شوک  باعث  و  آورد 
فاضالب می گرددوی ادامه داد: این روان آبها  
و  و الی  با گل  آبهای سطحی که عموما  و 
ریزآالینده ها و آشغال معابر همراه است  گاهاً 
مشکلی است که دفع آنها را از طریق خطوط 
که  می نماید  چالش  دچار  انتقال  و  جمع آوری 
عالوه بر مشکالت زیست محیطی، گرفتگی 
و  معابر  به  زدگی  پس  و  ها  شبکه  انسداد  و 
پایین  مناطق  در  مشترکان  منازل  گاهی  گه 
بهره  معاون  داشت.  خواهد  پی  در  را  دست 
برداری شرکت آب وفاضالب تصریح کرد: این 

شرکت در راستای اجرای وظایف قانونی خود 
با اجرای صحیح و اصولی شبکه های فاضالب 
و سایر تاسیسات پیش بینی جمع آوری و دفع 
اقطار  با  شهری  مشترکان  خانگی  فاضالب 
مشخص و تعداد انشعابات متناسب، آن را در 
فاضالب  جمع آوری  ظرفیت  تنها  و  دارد  نظر 
خانگی در طراحی شبکه های فاضالب پیش 
بینی شده است و مسئولیت جمع آوری آبهای 
شهرداریها  با  سیالب  و  آبها  روان   ، سطحی 
در  بارها  و  بارها  موضوع  این  که  باشد  می 
با  تخصصی  گروه های  و  کمیته ها  و  جلسات 
دستگاههای متولی از قبیل شهرداریها مطرح 

و مخاطرات آن نیز بازگو و یادآوری شده است.

ورود آب باران منازل و معابر بصورت 
غیر مجاز به شبکه فاضالب

وی ادامه داد: باتوجه به عدم رعایت ضوابط فنی 
اجرایی درتفکیک سیستم اتصال آب باران از 
فاضالب شهری در منازل مشترکین بسیاری 
کانالهای  شهر  قدیمی  محالت  و  مناطق  از 
باران منازل و معابر بصورت غیر مجاز و  آب 
وارد می شوند  فاضالب  به شبکه  اصولی  غیر 
که این امر باعث ایجاد فشارمضاعف بر خط 
فاضالب  خانه  تصفیه  به  نهایت  ودر  انتقال 

می شود.محمد نژاد ایجاد بوی نامطبوع حاصل 
از تصفیه  بیولوژیکی فاضالب ،رسوب گذاری 
در شبکه ها، کاهش عمر مفید لوله  ها ،کاهش 
راندمان تصفیه خانه و صرف هزینه های باالی 
کنترل فرآیند و احتمال پس زدگی فاضالب در 
منازل مشترکین همجوار با شبکه های جمع 
آوری فاضالب را از عواقب ورود روان آب ها به 
شبکه جمع آوری فاضالب عنوان کرد.وی در 
پیان عنوان کرد: افزایش بارندگی های موسمی 
سبب افزایش دبی جریان فاضالب وروردی به 
تصفیه خانه از متوسط ۱۷۰ لیتربر ثانیه را به 

۴۶۰ لیتر برثانیه شده است 

آمادگی مراکز خونگیری در ماه رمضان، برای پذیرش اهداکنندگان

هزینه ۵00 میلیون ریالی ورود روان آب ها به تصفیه خانه فاضالب بیرجند

سالن های ورزشی نیمه کاره در روستاهای خراسان جنوبی هر چه سریع تر تکمیل شود

۵۶۰ نفر در استان آموزش های طرح مهارت آموزی را فرا می گيرند
مدیر کل فنی و حرفه ای استان:

کارگروه  جلسه  دیروز  صبح  حسینی- 
عصمت  حضور  با  استان  اشتغال  تخصصی 
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  سرفرازی 
مدیرکل  شد.  برگزار  استانداری  منابع  توسعه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه به 
واقعی  کار  محیط  در  مهارت آموزی  طرح  دو 
دانشگاهی  دانش آموختگان  کارورزی  و طرح 
که از سوی دولت برای ایجاد اشتغال پیشنهاد 
مهارت آموزی  افزود: طرح  و  کرد  اشاره  شده 
در محیط کار واقعی برعهده اداره  کل آموزش 
سنجری  است.  شده  گذاشته  فنی و حرفه ای 
همچنین از اجرای طرح تکاپو تا دو ماه آینده 
در استان خبر داد و اضافه کرد: طرح توسعه و 
اشتغال پایدار با مصوبه شورای عالی اشتغال 
ایجاد  توسعه  صندوق  همکاری  با  و  کشور 
شده است که در انتظار مشخص شدن اعتبار 

استانی آن هستیم.

مراکز و صنوف که از این طرح
 می خواهند استفاده کنند 

باید دارای پروانه کسب باشند
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  خوشآیند 
استان نیز با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال و 
طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار بیان 
کرد: این طرح یکی از روش های آموزش فنی و 
حرفه ای است که طی آن مهارت و شایستگی 

استانداردهای  چارچوب  در  نیاز  مورد  های 
آموزشی از مربی به مهارت آموز هم زمان با 
فرآیند تولید محصول و ارائه خدمت منتقل می 
گردد. وی آشنایی با محیط کسب و کار، کسب 
تجربه و ایجاد خودباوری در مهارت آموز ، حفظ 
و پایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصاً در 
صنایع دستی را از اهداف این طرح اعالم کرد 
و ادامه داد:  کمک به بنگاه های فعال برای 
شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند،  
کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای 
فاقد مهارت،  استفاده از ظرفیت و توان آموزشی 
عملی بنگاه های اقتصادی  نیز از دیگر اهداف 
این طرح می باشد. مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای با تاکید بر این که مراکز و صنوف 
که از این طرح می خواهند استفاده کنند باید 
دارای پروانه کسب یا بهره برداری معتبر باشند 
خاطرنشان کرد: همچنین باید مجوز آموزشی 
مربوطه را از اداره کل فنی و حرفه ای داشته 
دستورالعمل  رعایت  خوشآیند  گفته  به  باشند. 
ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در مرکز 
یادگیری ، همخوانی دستگاه ها و تجهیزات مرکز 
یادگیری با نوع استاندارد آموزشی نیز از دیگر 
شرایطی است که باید ملزم به رعایت آن باشند. 

برخی از اصناف به دلیل ترس از
 تامین اجتماعی همکاری نمی کنند

واحد  هر  مجوز  اعتبار  که  این  بیان  با  وی 
و  جذب  عدم  صورت  در  طرح،  مشمول 
بکارگیری حداقل یک سوم از ظرفیت مهارت 
قابل  و  بوده  اعتبار  فاقد  آموختگان آن واحد، 

تمدید نیست یادآور شد: مربی یا استادکار نیز 
باشد.  داشته  کار  سابقه  سال   ۵ حداقل  باید 
خراسان  سهم  ای  حرفه  و  فنی  کل  مدیر 
جنوبی برای مهارت آموزی این طرح را ۵۶۰ 
با  بیرجند  افزود: شهرستان  و  کرد  اعالم  نفر 
۲۳۰ نفر بیشترین سهمیه و شهرستان های 
زیرکوه و خوسف با کمترین سهمیه را دارند. 
بر  سهمیه  میزان  اینکه  بیان  با  خوشآیند 
در  موجود  صنفی  های  واحد  میزان  اساس 
هر شهرستان مشخص شده است، افزود: در 
سطح استان ۱۶ هزار و ۸۷۹ واحد صنفی وجود 
یک  واحد   ۴۰ تا   ۳۰ هر  ازای  به  که  داشته 

مهارت آموز در نظر گرفته ایم. وی خواستار 
کرد:  عنوان  و  شد  اجتماعی  تامین  همکاری 
از  به دلیل ترس  از واحد های صنفی  برخی 
تأمین اجتماعی، از همکاری سر باز می زنند. 

پرداخت معادل یک سوم قانون کار به 
کارورز در طول دوره آموزشی

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره کل  کارآفرینی  مدیر 
اجتماعی نیز با اشاره به اجرای طرح کارورزی 
دانش آموختگان دانشگاهی در استان عنوان کرد: 
افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان 
از طریق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در 
بنگاه های اقتصادی و فراهم ساختن زمینه های 
انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی، 
از اهداف این طرح است. فاطمی با بیان این 
التحصیالن است  که این طرح مختص فارغ 
ادامه داد: در طول دوره کارورزی معادل یک 

سوم قانون کار توسط دولت به کاروز پرداخت 
می شود.در پایان این سخنان سواالتی در باره 
عنوان  سنجری  که  شد  مطرح  طرح  دو  این 
کرد: طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی 
، برای بانوان نیز تعریف شده و جزء مشاغل 
توزیعی، در سایر مشاغل، هیچ محدودیتی وجود 
ندارد. وی بیان این که کارآموز در مدتی که کار 
می کند، مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی 
نیست اضافه کرد: باتوجه به حوادث ناشی از 
کار، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، کارآموزان را 
تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار می دهد.

دستگاه های اجرایی ابهامات در زمان 
تبلیغات انتخاباتی را باید رفع می کردند

هماهنگی  معاون  سرفرازی،  عصمت  بی بی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز در 
این جلسه با بیان این که در حال حاضر دغدغه 
نسل  و  بیکاری  موضوع  ایرانی  خانواده  هر 
تا ۸۰۰  اضافه کرد: دولت، بحث ۷۵۰  جوان 
اشتغال  سهم  و  می کند  دنبال  را  شغل  هزار 
شهرستان ها مشخص شده است. وی با اشاره 
زمان  در  ها  یارانه  افزایش  بر  مبنی  اخبار  به 
انتظار می رفت  انتخاباتی بیان کرد:  تبلیغات 
بهزیستی  و  امداد  مانند کمیته  دستگاه هایی 
با ارائه توضیحات دقیق و روشن ابهاماتی که 

برای مردم پیش آمده بود را رفع می کردند.

امیرابادی- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
گفت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۳۱ کانون یادگیری 
است. شده  ایجاد  تجربه  و  دانش  انتقال  و 
ولی پورمطلق در خصوص دستاوردهای بخش 
صندوق های  تعداد  گفت:  استان  کشاورزی 
اعتبارات خرد زنان روستایی از ۸۱ صندوق در 
سال های ۸۸ تا ۹۱ به ۱۶۶ صندوق تا پایان 
سال گذشته رسیده است.وی با اشاره به اینکه 

سرمایه کنونی این صندوق ها بالغ بر۳.۱ میلیارد 
صندوق ها  این  ماهیت  افزود:  است،  تومان 
افزایش درآمد و تولید از طریق ایجاد مشاغل 
خرد و کوچک در سطح روستا و توانمندی زنان 
جهادکشاورزی  سازمان  است.رئیس  روستایی 
ادامه داد: افزایش سطح و میزان آموزش ارائه 
سال  کشاورزی  بخش  بهره برداران  به  شده 
گذشته به ۴۴ هزار و ۹۳۲ نفر روز رسیده است.

میزان  و  زمینه سطح  در  گفت:  ولی پورمطلق 
آموزش ارائه شده در بخش زنان روستایی به 
۲۳ هزار و ۲۷۶ نفر روز تا پایان سال گذشته 
سیستم  تجهیز  و  راه اندازی  است.وی،  رسیده 
ویدئوکنفرانس در مراکز جهاد کشاورزی استان 
با هدف تسهیل و تسریع در ارائه آموزش ها و 
در  کارشناسان  و  بهره برداران  به  اطالع رسانی 
سال  از  افزود:  و  کرد  اشاره  دهستان ها  سطح 

و  دور  راه  از  مجازی  آموزش  هدف  با   ۱۳۹۴
کاهش هزینه ها اجرایی بالغ بر ۷۰۰۰ نفر روز 
در قالب ۹۷ دوره آموزش دیده اند.ولی پورمطلق 
تولیدی  الگویی  سایت های  تعداد  افزایش  به 
تا ۹۱  سال های ۸۸  در  مورد  از ۲۳  ترویجی 
اشاره کرد. پایان سال گذشته  تا  به ۹۰ مورد 

اداره  با  آموزشی  تفاهم نامه های  انعقاد  از  وی 
کل زندان های استان با حجم بالغ بر ۶۹۰۰ نفر 

روز تا پایان سال گذشته خبر داد.وی اظهارکرد: 
و  کشاورزی  جهاد  مراکز  پهنه بندی  اجرای 
مشخصه شدن تعداد پهنه ها و مروجین مسئول 
سازماندهی،  پیگیری  و  مورد   ۱۲۲ به  پهنه 
و  موضوعی  ترویجی  مددکاران  ساماندهی 
پایان سال  تا  نفر  تعداد ۸۹۹  به  صدور کارت 
اداره در  از دیگر دستاوردهای این  گذشته نیز 

حوزه کشاورزی استان است.

افزایش صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی

عکس:اینترنت

عکس: گرگی

عکس:حسینی



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

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

12:30
19 : 55
23 : 42
3 : 48
5 : 26

امام علی علیه السالم فرمودند:
یاِم نیا اَنَفُع الصِّ َصوُم النَّفِس َعن لَّذاِت الدُّ

روزه نفس از لذت هاى دنیوى سودمندترین روزه  هاست.
)غرر الحکم، ج 1 ص 416(

میزان آرای رئیسی کم نظیر است!

محمد زعیم زاده در روزنامه وطن امروز نوشت: راى 
منسجم 16 میلیونی به رقیب دولت مستقر در یک 
تاریخ  در  تاکنون  است،  کم نظیر  اتفاقی  انتخابات، 
انتخابات در سال هاى پس از انقالب سابقه نداشته 
یک دولت در رقابت مجدد براى 8 ساله شدن این 
قدر به زحمت بیفتد و تا این حد در مقابل خودش 
پایگاه اجتماعی منسجم و قدرتمند کمی و کیفی ببیند.

اصولگرایان بعد از هرشکست،خودشان 
را پشت شعارها قایم می کنند

صادق زیباکالم در گفت وگو با روزنامه جهان اقتصاد 
درباره رفتار اصولگرایان بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت 
با بیان این که جریان اصولگرایی چندین دهه است 
که چشمان خود را بر روى واقعیت بسته اند، گفت: 
اصولگرایان نمی خواهند قبول کنند نسل هاى بعد از 
انقالب باورى به عملکرد آنان ندارند. وى در ادامه 
به جاى  تصریح کرد: متاسفانه جریان اصولگرایی 
دیدن واقعیت ها همواره بعد از انتخابات و شکست ها 
طراحی  قبل  از  که  شعارهایی  از  سنگرى  پشت 
تکرار  را  خود  گفته هاى  و  می گیرند  قرار   کرده اند، 

می کنند اما نمی دانند که پشیمانی سودى ندارد.

رئیسی تمام نشده؛ این آغاز بازی اوست

محمدرضا تاجیک فعال سیاسی اصالح طلب معتقد 
است: جریان آقاى رئیسی با یک سناریوى خاص 
از  بتواند  تا  آغاز کرد  را  گفتمانی و سیاسی کارش 
یک موضع فراگیر متعادل معطوف به تمامی جناح ها 
حرکت خودش را ساماندهی کند، اما وقتی در این 
او و  تیم  از دست  اداره آن  بازى قرار گرفت، روند 
خودش خارج شد و این جریان بازى بود که نحوه 
این  به نظر من  ایشان دیکته می کرد.  به  را  بازى 
آغاز بازى آقاى رئیسی است و باالخره این موجی 
که ایجاد شده، تالش خواهد کرد در آینده فراخ و 
فراخ تر و بلندپروازانه تر شود و بتواند این موج توفانی تر 
بازگشت  و  بدهد  سامان  را  رئیسی  آقاى  پیرامون 

موفقیت آمیزى را در 4 سال بعد داشته باشد.

مردم با شنیدن صدای جنگنده های 
ارتش احساس امنیت می کنند

بازدارندگی  قدرت  ارتش  کل  فرمانده  جانشین 
نیروهاى نظامی را عامل اقتدار ایران دانست و گفت: 
وقتی مردم صداى هواپیماهاى ارتش را می شنوند 

امنیت روانی پیدا می کنند.

عملکرد کمیسیون تبلیغات
 ریاست جمهوری بررسی می شود

قاضی زاده هاشمی رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهورى دوازدهم گفت: بررسی فرآیند کار 
این هفته  این کمیسیون در دستور کار  و عملکرد 
کمیسیون فرهنگی مجلس شوراى اسالمی قرار دارد.

آمریکا بعد از غارت اموال آل سعود
 آنها را از میدان به  در می کند

شیردهی  گاو  عربستان  گفت:  مجلس  نماینده 
شیر  چقدر  هر  دارد  نظر  در  آمریکا  که  است 
میدان  از  را  آن  پایان  در  و  بدوشد  را  آنها  دارد 
در  صمیمیتی  روابط  گونه  این  لذا  کند،  در  به 
کرد:  اظهار  سعیدى  محمداسماعیل  ندارد.  خود 
و  است  دوطرفه  خواستن  معناى  به  صمیمیت 
اما  باشد  ها  ملت  اراده  پایه  بر  باید  روابط  این 

رابطه آمریکا و عربستان بر این اساس نیست.

لوموند: حمایت ایران از تروریسم
 بین المللی دروغ محض است

روزنامه لوموند در گزارشی تحلیلی به نقل از چندین 
تروریسم  با  ارتباطی  هیچ  »ایران  نوشت:  محقق 
افراطی که از سال ۲001 غرب را تهدید می کند، 
ندارد و حمایت این کشور از تروریسم بین المللی دروغ 

محض است.«

قاسمی: سیاست های موشکی 
ایران مستمر و پابرجاست

نقاط  روى  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى 
کاهش تنش در سوریه مذاکرات وجود دارد و اگر 
الزم باشد نیروهایی بر بحث آتش بس نظارت کنند 
اقدام را  این  آمادگی داریم در صورت تفاهم الزم 
بحث  کرد:  تصریح  قاسمی  بهرام  داریم.  مبذول 
موشکی ایران موضوعی دفاعی و بازدارنده در جهت 
از کیان کشور است و در این سیاست هیچ  دفاع 
تغییرى به وجود نخواهد آمد و پابرجا و مستمر است.

ادعای رسانه سعودی: سپاه از جنوب 
سوریه برود هر که می خواهد بماند

طبق ادعاى رسانه سعودى یک مقام غربی تاکید 
ایفاى  است  کرده  اعالم  روسیه  به  آمریکا  کرد 
نقش این کشور را در جنوب سوریه، در برابر خروج 

نیروهاى سپاه پاسداران از این منطقه می پذیرد.

آمریکا بدون همکاری ایران در رفع 
مشکالت خاورمیانه دچار مشکل می شود

نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به لفاظی هاى 
نوشت:  ایران  علیه  آمریکا  رئیس جمهور  اخیر 
ترامپ  دولت  ضدایرانی،  اظهارات  این  برخالف 
بدون  خاورمیانه  مشکالت  حل  که  می داند 

همکارى با ایران دشوار خواهد بود.

از حق تولیت تا آخر عمر استفاده نخواهم کرد

تاکنون  بنده  کرد:  بیان  رئیسی  حجت االسالم 
استفاده  رضوى  قدس  آستان  تولیت  حق  از 
کرد،  نخواهم  استفاده  نیز  عمر  آخر  تا  و  نکرده ام 
بودند،  مردم  خود  بود،  مردمی  کاماًل  ستادها  اداره 
کرده  باز  را  مغازه  درب  فردى  که  و شنیدید  دیدید 
بود و یا فردى منزلش را به این امر اختصاص داده بود، خانمی النگو و یا 
گوشواره اش را داد و من شرمنده شدم، درست مثل روزهاى دفاع مقدس.

رئوفیان: روحانی خویشتن داری کند

خصوص  در  ایران  نوین  اعتالى  جبهه  عضو 
و  جمهورى  ریاست  انتخابات  آراى  به  اعتراض 
موضوع  این  به  نسبت  جمهور  رئیس  واکنش 
گفت: روحانی باید خویشتن دارى کند. ابوالقاسم 
رئوفیان بیان کرد: اگر اعتراض ها در مجراى قانون 
 باشد اشکالی ندارد، به هر حال در هر انتخاباتی با چنین پدیده اى مواجه 

بوده ایم و اتفاق جدیدى نیست.

اتکای سعودی به  ترامپ حاصلی برای آنها ندارد

رئیس مجلس  ویژه  امیرعبداللهیان دستیار  حسین 
شوراى اسالمی در امور بین الملل در دیدار با »خالد 
اسالمی  مقاومت  جنبش  دفتر  رئیس  القدومی« 
حماس گفت: اتکاى سعودى و بحرین به آمریکاى 
ترامپ حاصلی براى آنها ندارد. وى بیان داشت: نتیجه 
دلگرمی حکومت آل خلیفه به حمایت سعودى از محاصره نظامی بیت آیت 

ا... عیسی قاسم و چراغ سبز آمریکا تشدید بحران داخلی در بحرین است.

دولت  در خصوص  محمود صادقی 
معموال  دنیا  در  گفت:  سایه  در 
مرسوم است که بعد از انتخابات ها 
و مشخص شدن نتیجه همزمان با 
تشکیل دولت قانونی، احزاب رقیب 
که در انتخابات پیروز نمی شوند یک 
دولت در سایه تشکیل می دهند به 
این معنا که در مقابل هر وزیرى از 
کابینه دولت مستقر، یک وزیر در سایه 
مشخص می کنند. یعنی فردى که 

در صورت پیروزى این کاندیدا می 
را  مزبور  وزارتخانه  تصدى  توانست 
به عهده بگیرد؛ وزراى در سایه رفتار 
دولت مستقر در آن حوزه را زیر نظر 
می گیرند، تحلیل و نقد می کنند. وى 
اظهار کرد: براى مثال در انگلستان 
این موضوع بیشتر مشاهده می شود 
کارگر  وقتی حزب  اى که  گونه  به 
حزب  گیرد  می  عهده  به  را  دولت 
محافظه کار دولت در سایه تشکیل 

می دهد. بنابراین باید گفت این یک 
حرکت مدنی است که قابل تحسین 
است. در چنین شرایطی است که نقد 
نسبت به موضوعات کامال تخصصی 
و بر اساس اطالعات است. مضاف بر 
نقد دولت  توانند ضمن  آن که می 
راهکارهایی قابل قبول ارائه کنند. این 
یک حرکت قابل قبول است که باید 
از آن استقبال کرد. البته یک نکته را 
نباید فراموش کرد و آن این که خوب 
آن  اجراى  به  سایه  در  دولت  بودن 
همان صورت  به  اگر  دارد؛  بستگی 
منجر  تواند  می  شود،  اجرا  متعارف 
به تقویت شود اما اگر هدف تخریب 
باشد، این موضوع نامطلوب خواهد 
بود. لذا چنانچه جناح رقیب به دنبال 
تشکیل دولت در سایه است دولت 

جدید باید از آن استقبال کند.

به دروغ می گویند در موتلفه دعوا است
 نایب رئیس شوراى مرکزى حزب 
موتلفه اسالمی گفت: خبرسازى ها 
حزب  در  اختالف  وجود  مورد  در 
دروغ هاى  جنس  از  را   موتلفه 

بنی صدر می دانیم. 
به  واکنش  در  بادامچیان  اسدا... 
اختالف  وجود  بر  مبنی  اخبارى 
موتلفه  حزب  اعضاى  میان 
جلسات  در  کرد:  اظهار  اسالمی 
 30 حزب،  این  مرکزى  شوراى 
نظر مختلف بیان می شود و همه 
آزادند تا نظرات خود را بیان کنند. 
این آزادى بیان به معناى دعوا در 
افزود:  وى  نیست.  موتلفه  حزب 
گفت  می  اوالدى  عسکر  مرحوم 
جلسه  داخل  نظر   30 با  »ما  که 
ولی  رویم  می  مرکزى  شوراى 
آییم.«  می  بیرون  تکلیف  یک  با 

موتلفه می خواهد براى انقالب کار 
کند که بعضی خوش شان نمی آید 
موتلفه چنین سلیقه اى داشته باشد. 
سایرین هم برخی مشی هاى ما را 
نمی پسندند. بنابراین از این دست 
حرف ها و خبرسازى ها براى موتلفه 
زیاد است و به دروغ می گویند که 

در موتلفه دعوا است.
مرکزى  شوراى  رئیس  نایب 
ادامه  در  اسالمی  موتلفه  حزب 

انتخابات  تبلیغات  زمان  در  گفت: 
را  مصاحبه  یک  روزنامه اى  نیز 
سراسر  در  و  منتشر  من  قول  از 
آن  حالی که  در  کرد  پخش  کشور 
مصاحبه متعلق به من نبود. هرچند 
مدیرمسئول آن روزنامه عذرخواهی 
کرد و موتلفه هم تکذیبیه اى صادر 
این  برخی رسانه هایی که  اما  کرد 
مصاحبه را منتشر کرده بودند حاضر 

نشدند تکذیبیه را کار کنند.

نایب رئیس شوراى مرکزى حزب موتلفه اسالمی  :

روحانی باید از دولت در سایه استقبال کند
صادقی عضو فراکسیون امید مجلس :

تشییع پیکر حجت السالم حاج شیخ حسن پهلوانی تهرانی * عکس: مهرراهپیمایی در اعتراض به هتک حرمت شیخ عیسی قاسم * عکس: مهرتکاوران نیروى زمینی سپاه *  عکس: تسنیم

آگهي مناقصه )نوبت اول(
مناقصه گذار: اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

شماره 
مدت اجرای موضوعمناقصه

مبلغ تضمین شركتفهرست بهای مورد استفادهبرآورد اولیه )ريال(كار
 در مناقصه )ريال(

انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداری اراضی96/2
برآورد به صورت حجمی127,300,000,000 ماه اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

365,000,000 و مقطوع

محل و زمان خريد اسناد مناقصه: 
خراسان جنوبي- بيرجند- بلوار شهيد آويني - ميدان راه و شهرسازي- روبروي صدا و سيما - ساختمان مركزي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي - واحد تايپ و تكثير و 

حداكثر تا 4 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول
محل و مهلت تسلیم مدارك:  آخرين مهلت تسليم مدارك و اسناد مناقصه پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/3/24 به آدرس فوق الذكر- واحد دبيرخانه 

زمان برگزاری جلسه مناقصه: ساعت 9 صبح پنجشنبه 96/3/25
رشته و رتبه پیمانكار: پيمانكاران بايد داراي گواهی تاييد صالحيت معتبر نيروی انتظامی و ساير مجوزهای مربوطه باشند.

ساير توضیحات: براي كسب اطالعات بيشتر و دريافت آگهي مناقصه به سايت اينترنتي http:// iets.mporg.ir  رجوع شود و يا با شماره 32238000-056 داخلي پيمان و 
رسيدگي تماس حاصل فرمايند. 

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

فروشی یا معاوضه 
 ملک تجاری پنج طبقه با 5 سند مجزا و ششدانگ دارای 
کلیه امتیازات مستقل واقع در بهترین نقطه بیرجند 

بلوار معلم حاشیه خیابان فردوسی در پنج سقف: 
)زیرزمین تجاری - همکف مغازه تجاری - سه طبقه 
واحد تجاری باالی مغازه ( با زیر بنای 293 متر     

09151613680

32341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزيع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حريق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 ديتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالك خوان ، تشخیص چهره ، كنتـرل سرعت

 انـرژی 
صنعـت 
ايرانیـان


