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* هرم پور

روزهای  ماندگار  همیشه  های  خاطره  از  یکی 
 نوجوانی من، خاطره ی حضور هزاران خانواده ی 
این،  از  قبل  سالهای  در  که  بود  مهاجر  افغانی 
ارتش سرخ  با روس ها و  به دلیل جنگ  گاهی 
شرایط  و  طالبان  ی  حمله  دلیل  به  گاهی  و 
بیرجند  به  مرگ،   و  فقر  و  معیشت  سخت 
از  قبل،  سالهای  همین  تا  بوند.  کرده  مهاجرت 
از  معدودی  گذشتم،  می  که  بیرجند  بازار  میان 
محجوب  که  بودند  جوانی  های  دستفروش  آنها 
گشتند  می  حاللی  نان  لقمه  دنبال  به  فعال،  و 
و زندگی آرام و بی دغدغه ای. من هیچگاه در 
های  صورت  و  افغان  مردان  ی  خسته  چشمان 
آنها،  نیافتم.  آرامشی  دخترانشان،  و  زنان  نگران 
به  نانی  لقمه  برای  روز  و  شب  کردند،  می  کار 
)  ۲ در صفحه  سرمقاله  ادامه   (  ... زدند،   می  دری  وال هر 

ن ت
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 اح
س:

عک

امکان صادرات
 تمام صنایع دستی غیر از
 فرش دستباف وجود دارد

حسینی- مدیر کل گمرکات استان با بیان این که میزان صادرات استان در 4 ماهه ابتدای سال بیش از 57 
میلیون و 530 هزار دالر با وزن حدود 4۲1 میلیون 939 هزار کیلوگرم بوده است عنوان کرد: ارزش صادرات نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش، ولی به نسبت وزن آن 54 درصد افزایش داشته است. خاشی علت را 
صادرات بیشتر کاالهایی مانند سیمان که وزن باالتر و ارزش پایین تری دارند دانست و افزود: میزان واردات به 
استان نیز در این مدت 4۲6 هزار و 430 دالر بوده که با کاهش 9۲ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است.
وی با اشاره به این که تاکید دولت به کم کردن واردات است  ، اضافه کرد: عمده کاالهای وارداتی استان را 
مرزنشینان وارد می کنند، البته امسال چند شرکت نیز برای انجام این کار ورود پیدا کرده اند.  ...    ) مشروح  در صفحه 7(

دومین جلسه هماهنگی پروازهای حج تمتع در فرودگاه بین المللی بیرجند / صفحه 7

 به اطالع می رساند: از روز یکشنبه 96/5/15 دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 96 از طریق 
روزنامه دنیای اقتصاد در خراسان جنوبی توزیع می گردد. داوطلبان جهت دریافت دفترچه مزبور از ساعت 

9 صبح یکشنبه 15 مرداد ماه به آدرس بیرجند،انتهای خیابان مدرس بیست متری اول شرقی پالک8
دفتر سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد مراجعه نمایند.) هزینه هر جلد دفترچه 1000 تومان است(

قابل توجه داوطلبان کنکور سراسری سال 96

کلیه ضایعات آهن و چدن شما را 
با باالترین قیمت نقدا خریداریم. 

09036240644

رهبر معظم انقالب:

جهاد دانشگاهی یعنی جهاد و مبارزه  هدفمند، هوشمندانه، عاقالنه و دشمن شکن در مسیر آرمان ها؛ 

آن هم در برترین و واالترین سطوح یعنی علم و دانشگاه

 16 مرداد ، سی و هفتمین سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی  
گرامی باد

روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

 آدرس:  انتهای خیابان توحید - بلوار جماران
 بین نیایش و ستایش سالن پذیرایی زیتون
 تلفن:  32۴۴1222- 32۴35300
09151600158 - 0915561۷53۷ - 091536132۷۴ 

ظرفیت پذیرایی 350 نفر
ورودی و حق سرویس رایگان

رستوران زیتون شعبه دیگری در سطح استان ندارد

دارای دوسالن مجزا

ساعت کاری:
11تا15:30 
 و  1۸تا 23

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران ارجمند که در مراسم تشییع و تدفین 
فرزندی عزیز، همسری مهربان و برادری فداکار 

شادروان کربالیی مهدی غالمی 
 )فرزند حاجی رجب غالمی بازنشسته آموزش و پرورش(

 شرکت فرمودند و موجب تسلی خاطر بازماندگان گردیدند، به اطالع می رساند: به مناسبت سومین روز 
 درگذشت آن عزیز سفرکرده جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/5/16 از ساعت ۴ الی 5 بعدازظهر 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما بزرگواران در این جلسه
 موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: غالمی ، بینا ، نوروزی و سایر بستگان 

لباقی 
هوا

ارائه دهنده انواع مانتو ، لباس مجلسی 
کت و شلوار ، اسپرت و کلیه لوازم 

آرایشی و بهداشتی و...
با خرید از این فروشگاه از تخفیف

 10 الی 15 درصد برخوردار گردید. 
ضمنا این فروشگاه آماده ارائه کلیه 

اجناس با اقساط 6 الی 12 ماهه می باشد

آدرس: بازار نو - پوشاک دادرس
32220655 - 09151630820 

زمان 15 الی 20 مرداد 96 
مکان: نمایشگاه بین المللی بیرجند 

ساعت بازدید 17 الی 22

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( 

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

شرح در صفحه آخر
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خطوط تلفن تا سقف بدهی ۳۰ هزار تومان قطع نمی شود

مهر- داود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران درباره نحوه قطع خطوط مشترکان بدهکار مخابرات توضیح داد.وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درصورتی 
که صورتحساب مشترکان خطوط اعتباری و دائمی در ۲ دوره به ترتیب به ۲۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان رسید، مخابرات مجاز است که ارتباط این خطوط را قطع کند. معاون 
شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: اما با این حال مخابرات ارتباط مشترکان را تا جایی که بشود قطع نمی کند و به مشترک اطالع می دهد که صورتحساب وی به سقف رسیده است.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

به بهانه ی برگزاری
  فستیوال فوتبال
 پسران افغانستانی در بیرجند

* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( چاه می کندند، بار می بردند، 

و زخم های سخت سالهای آوارگی را مرهم می 
گذاشتند. مردانشان پرکار و خستگی ناپذیر و پر از 
استعداد و زنانشان هنرمند و خانواده دوست و البته 
همیشه ُمهِر نامیمون آوارگی و فرودستی و سرباری 
بر پیشانی هایشان.ُغصه ی آن سالها و حتی این 
سالهای من همیشه این بود که واقعاً برای آنها چه 
کردیم؟ و چقدر از توانمندی ها و استعدادهایشان 
بهره گرفتیم؟ گاهی در مدرسه ای یا حوزه علیمه 
یا حتی کنار خیابانی، کودکانی از افاغنه ی ساکن 
بیرجند را میان حصار سؤالهای بی پایانم، گیر می 
و صمیمیت یک  با همان سادگی  او  و   انداختم 
افغانستان  در  ژنرالی  پدرش  افغانی می گفت که 
تاجری  یا  یا حتی سناتوری صاحب منصب  بوده 
بزرگ. همکالسی داشتم که مردی میانسال گاه به 
گاه برای سرکشی از او به مدرسه می آمد و کسی 
چندان توجهش نمی کرد، بعدها دوستی از همان 
مدرسه می گفت که او رئیس تعلیم و تربیت هرات 
بوده یا آن یکی پدرش معاون قوماندانی کابل  یا 
آن یکی ُولِسوال والیتی در مرز! سالها گذشت و 
نیمی بیشتر از این افاغنه به همراه همه ی خاطره 
های من از شهر رفتند. با خاطراتی خوش از ایران 
و با دلی سرشار از امید و محبت از مردم شهرم که 
هر چند گاهی با چاشنی تحقیر، کمکی به آنها می 
شد، اما شیرینی محبتش را فراموش نکرده بودند. 
پیرمرد دستفروش افغان در بازار بیرجند گاهی که 
مقداری بیشتر از پول جوراب های بساطش را کف 
دستش می گذاشتم، نگاه پرمحبتی می کرد و با 
همان لهجه ی شیرین پارسی دری و بلوچی می 
گفت: »به امید جبران«. و البته من نمی دانستم 
افغانی های سفره دار و پرمحبت و میهمان  این 
دوست، برای جبران محبت ایرانی، جان هم قرار 
است بدهند. سال قبل دوباره میانه ی بازار بیرجند 
هایش  عموزاده  از  و  دیدم  را  افغانی  دستفروش 
من  بساط  کنار  اینجا  که  همانی  گفت  پرسیدم. 
لباس می فروخت، چند ماه قبل در سوریه شهید 
شد! همه ی اینها را گذاشتم کنار اینکه از هفته 
قبل مدام در فضای مجازی علیه افغانی های ایران 
نشین تبلیغ کردند. آنقدر کلیپ و فیلم و عکس و 
متن فرستادند که خودشان هم خسته شدند، گفتند 
افغانی ها حق ایرانی ها را در اشتغال خوردند، گفتند 
نمک نشناسی کردند، نوشتند که 15 مرداد را روز 
بیرون کردن افغانی ها می نامیم و بیایید کمپین 
ضد افغانی تشکیل دهیم  و ویدئو پخش کردند که 
ایرانی توهین می  افغان به مقامات  اندکی جوان 
کنند تا مردم و مسؤولین را تحریک کنند...و من 
فقط می خندیدم به این حرکات کودکانه  و ابلهانه 
ای که مثاًل سازمان یافته بود و البته طراح اصلیش، 
نه ایرانی را شناخته بود و نه افغانی را. مرد افغان، 
بزرگ بود که برای سیر کردن شکم کودکانش، 
کار کرد،  و  کار کرد  و  کار کرد  ایرانی  برابر  چند 
زن افغان هم عزیز ماند که برای شرافت افغانی، 
عفتش را در میانه سخت ترین شرایط حفظ کرد و 
خانواده اش را در حصار امن عصمت گرفت؛ و او 
همان مجاهدی بود که دیروز در  دره پنج شیر در 
کنار »شیر احمد شاه مسعود« برای بیرون راندن 
کفر می جنگید و امروز برای تربیت فرزندانی که 
مدافع حرم باشند و هم او بود که می گفت »تا ما 
باشیم نمی گذاریم نگاه چپ به مرزهایتان بکنند«. 
فوتبال  فستیوال  اولین  برگزاری  شنبه،  عصر 
خوبی  فرصت  و  بهانه  بیرجند،  در  افغان  پسران 
ویژه  و  تر  عمیق  نگاهی  استان  مسؤولین  تا  بود 
تر به حضور جمعیت پرشمار افاغنه در شهر بیرجند 
شیعه  چه  سالهاست  که  ای  افاغنه  باشند.  داشته 
این  در  وحدت،  و  آرامش   کمال  در  چه سنی  و 
استان زندگی می کنند. به نظر می آید وقت آن 
فرا رسیده تا مسؤولین، رویکردها و نوع نگاهشان 
را از بسترهای خنثی و حتی نگاه تهدیدی و آسیبی 
فرصتی  نگاه  های  شاخصه  به  افاغنه  حضور  به 
از  پرشمار،  جمع  این  مدیریت  با  و  کنند  تبدیل 
توانمندی ها، ظرفیت ها و  استعدادهای فراوانشان 
استفاده نمایند. مهاجرت، آوارگی از جنگ و فرار از 
نابسامانی و قهر اجتماعی وسیاسی در یک کشور 
بحران زده، الجرم شرایط سختی را برای زندگی 
شرایط سخت  این  در  کند.  می  ایجاد  مردمانش 
هم می توان از فرصتها به بهترین نحو و در ابعاد 
مختلفش بهره ها گرفت؛ چه میهمان و چه میزبان.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(         

فراخوان مشموالن کاردانی، دیپلم 
و زیردیپلم در مرداد ماه سال 96

ایسنا-بر اساس گزارش پایگاه خبری پلیس، سازمان 
وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه 
مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم متولد 1۳55 تا 
پایان مرداد ماه 1۳78 که برگ آماده به خدمت به تاریخ 
96.5.19 دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+1۰( 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت 
و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند. گفتنی است 
عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، 
غیبت محسوب شده و برابر ماده 58 قانون خدمت 
وظیفه عمومی، محرومیت های اجتماعی را برای آنان 

در بر خواهد داشت.

سهم سوابق تحصیلی و وضعیت
 اعمال آن در کنکور96

تسنیم-سوابق تحصیلی در کنکور 96 تأثیر مثبت 
سازمان  رئیس  خدایی  ابراهیم  که  آنگونه  و  دارد 
سنجش می گوید: وضعیت تاثیر سوابق تحصیلی در 
کنکور 97 شهریور امسال مشخص می شود.حسین 
توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در رابطه با سهم 
سوابق تحصیلی در کنکور 96 گفت: اعمال تأثیر 
مثبت سوابق تحصیلی متفاوت از تأثیر قطعی است 
و این بدین معناست که اگر سوابق تحصیلی باعث 
افزایش نمره کل آزمون هر زیرگروه شد در آن اعمال 
خواهد شد و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر 
زیرگروه شود یعنی اثر منفی داشته باشد در آن زیرگروه 
اعمال نمی شود.وی افزود: میزان تأثیر نمرات دروس 
دیپلم با تأثیر مثبت و حداکثر ۲5 درصد و نمرات پیش 
دانشگاهی با تأثیر مثبت و حداکثر 5 درصد است.

طرح توزیع مواد مخدر دولتی
 در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد

ایلنا-محمد کاظمی )نایب رییس کمیسیون حقوقی و 
قضایی( در واکنش به اظهارات قائم مقام دبیرکل ستاد 
مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن طرح توزیع مواد 
مخدر دولتی در مجلس ضمن تکذیب این اظهارات 
کاهش  منظور  به  است  موظف  دولت  داشت:  بیان 
مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از 
استعمال مواد مخدر  از  ناشی  اجتماعی  آسیب های 
از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نفع 
صحیح رابطه مصرف کنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان 
کند. قطع  قانون  این  شدن  الزم االجرا  از  پس  را 

سرمقاله

تحلیف  مراسم  ماه  مرداد  روز شنبه 14  عصر 
دوازدهمین رئیس جمهور ایران برگزار شد.این 
دیدار بازتاب ها و واکنش های زیادی داشت که 

در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم.

از ابتدای مراسم تحلیف، صحبت بر سر معرفی 
پشت  روحانی  حسن  وقتی  بود.  داغ  کابینه 
تریبون قرار گرفت تا اولین سخنرانی اش را 
که  بود  مانده  خیره  ها  همه چشم  کند  ایراد 
ببیند آیا قرار است مانند چهار سال پیش کابینه 
دوازدهم همزمان با مراسم تحلیف به هیئت 
رئیسه تقدیم شود یا خیر؟ اما این اتفاق رخ نداد 
و گویا حسن روحانی ترجیح داد روز دیگری از 
لیست 18 نفره کابینه خود رو نمایی کند. از 
آنجایی که علی الریجانی جلسه بعدی مجلس 
را روز سه شنبه هفته جاری اعالم کرد، باید دید 
که آیا کابینه دولت نیز قرار است روز سه شنبه 

معرفی شود یا خیر؟!
از  بعد  دقایقی  روحانی  دکتر  توئیت  اولین 
مراسم تحلیف به اشتراک گذاشته شد. حسن 
روحانی در پست خود نوشت:»دولت دوازدهم 
دولتی مصلح است؛ چه در سیاست داخلی و 
چه در سیاست خارجی؛ که صلح را برجنگ 
می دهد«.پست  جمودترجیح  بر  را  اصالح  و 
دوم رئیس جمهور نیز حاوی این مطلب بود 
که:»همیشه اماده دفاع از ملت خود هستیم 
نمی دانیم.  ممکن  با سالح  فقط  را  دفاع  اما 
اما  هستیم  خود  مسلح  نیروهای  پشتیبان 

بزرگترین سالح را رای ملت می دانیم«.

رئیس قوه قضاییه خطاب به روحانی: 
از هیچ کمکی به شما دریغ نمی کنم 

رئیس قوه قضاییه از برنامه ها و راهبردهای نظام 
روحانی  به  و  گفت  اسالمی سخن  جمهوری 
تبریک گفت و افزود: نیک بنگرید که تالش ها 
و اقدامات شما در ترازوی نظام توحیدی چگونه 
است و هر قدمی که بردارید، مسئوالن نظام 
همکار شما خواهند بود. من به عنوان رییس 
قوه قضاییه هر خدمتی از من میسر باشد دریغ 
نخواهم کرد. خداوند در این طریق دشوار یار و 

مددکار شما باشد.

امید است دولت با رویکردی موشکافانه 
در توسعه همه جانبه موفق باشد 

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: امید است 
با رویکرد موشکافانه و دقیق و آگاهی درست 
همه  توسعه  در  جدید  دولت  کشور  مسائل  از 
سیاسی،  مختلف  عرصه های  در  کشور  جانبه 
اقتصادی و فرهنگی موفق باشد.الریجانی تاکید 
کرد:  مجلس شورای اسالمی از توسعه سرمایه 
گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات حمایت 
می کند و امید دارد دولت با تدبیر و نگاه واقع بینانه 
و رویکرد توسعه ای در مسیر پیشرفت و تعالی 
کشور موفق باشد و مجلس نیز در این مسیر 

نظارت خواهد کرد.

واکنش باهنر به تنفیذ و تحلیف روحانی 
محمدرضا باهنر با اشاره به برگزاری  مراسم های 
تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری در توییتر خود 
نوشت: حماسه 4۰ میلیونی، تنفیذ توسط رهبری 

و تحلیف در مجلس شورای اسالمی، به امید 
دولت  عالی.  تدابیر  بر  مبتنی  اساسی  اقدامات 

دوازدهم باید دولت تدبیر و اقدام باشد.

تأکید موگرینی برتعهد
 اتحادیه اروپابه برجام 

دفتر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه 
بیانیه ای حضور  با صدور  اروپا دیروز  اتحادیه 
موگرینی در تهران و دیدار و رایزنی با مقامات 
کشورمان را بسیار مفید ارزیابی و تاکید کرد: 
برجام ضامن ثبات منطقه ای و جهانی است. در 
این بیانیه که در تارنمای اداره کل امور خارجی 
دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتشار 
یافته است، آمده است: فدریکا موگرینی شش 
گزارش منتشره از سوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و نیز نتایج اقتصادی مرتبط با رفع تحریم 
ها را دو نشانه مسیر صحیح اجرای برجام عنوان 
کرد و پایبندی اتحادیه اروپا به این توافقنامه بین 
المللی را باردیگر مورد تاکید قرار داد.براساس 
این گزارش، موگرینی بر ضرورت اجرای موثر 
و کامل برجام تاکید کرده و پایبندی همه طرف 
های این توافق بین المللی را خواستار شده است.

خبرگزاری فرانسه با اشاره به حضور فدریکا 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  موگرینی 
اروپا در این مراسم گزارش داد: حسن روحانی 
رئیس جمهور میانه روی ایران روز شنبه در حضور 
مهمانان خارجی برای دومین بار سوگند یاد کرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با اشاره به 
حضور مقامات و نمایندگان کشورهای مختلف 
در این مراسم تاکید کرد:  این اولین بار است که 
این تعداد از مقامات خارجی در مراسم تحلیف 

ریاست جمهوری در ایران شرکت می کنند.
شبکه الجزیره نیز در گزارش خود درباره 
به  روحانی   حسن  تحلیف  مراسم  برگزاری 
حضور تعداد کثیر سران و نمایندگان کشورهای 
خارجی در این مراسم و به عالوه شرکت کردن 
خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی  فدریکا 

اتحادیه اروپا اشاره کرد.
خبرگزاری رویترز هم در این زمینه گزارش 
داد: حسن روحانی رئیس جمهور ایران که روز 
شنبه در حضور مقامات بلندپایه خارجی شامل 
مقامات ارشد اروپایی سوگند یاد کرد در حالی 
فعالیت خود را در این سمت برای یک دوره چهار 
ساله دیگر آغاز می کند که تالش هایش را برای 
محافظت از توافق هسته ای در برابر بازگشت 
واشنگتن به رویکرد خصمانه اش در قبال تهران 
افزایش داده است. این توافق بزرگترین دستاورد 

روحانی در اولین دوره ریاست جمهوری اش به 
شمار می آید.

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور 
در واکنش به عکس سلفی نمایندگان با موگرینی 
نوشت: مشکل سیاسی نیست، فرهنگی است. 
ای کاش با تک تک نمایندگان محترم حاضر 
در آن تصویر سلفی، مصاحبه ای عمیق گرفته 
شود.حقیقت پور مشاور رئیس مجلس شورای 
اسالمی  نیز گفت: نمایندگان ملت اگر خالصه 
و عصاره ملت و تجمیع نخبگان جامعه هستند، 
باشند. داشته  را  ملت  وجاهت  و  نجابت  باید 

این  بررسی  بر  مبنی  هم  هایی  زنی  گمانه 
شود. می  شنیده  مجلس  در  نمایندگان  رفتار 

در حال سلفی گرفتن  نمایندگان که  از  یکی 
تلگرامی  کانال  در  نیز  است  بوده  مجلس  در 
خود ضمن عذرخواهی از مردم نوشت:ابوعلی 
غلط  کار  یک  برای  اگر   «  : گوید  می  سینا 
هزار دلیل بیاوری می شود هزار و یک غلط«

بازخوانی مراسم تحلیف در یک نگاه

بازتاب مراسم تحلیف
 در رسانه های خارجی 

من و روحانی از لحاظ فکری یکسان هستیم

میرسلیم با بیان اینکه روحانی ذاتا اصولگرا است، 
تاکید کرد: به طور 1۰۰ درصد در دور اول رفتار 
اصولگرایی نداشت اما امیدواریم در دور دوم بیشتر 
بر اصول پای بند بماند. بنده و آقای روحانی از لحاظ 
فکری یکسان هستیم اما به عملکرد دولت یازدهم 
نقد داریم.وی خاطرنشان کرد: بینش روحانی جنبه اصولگرایی داشته و 

سعی کرده رویه هاشمی را ادامه بدهد.

روحانی مشی مرحوم آیت ا...  هاشمی را پیش بگیرد

با  ایلنا  با  گفت و گو  در  پیشه  فالحت  ا...  حشمت 
درباره سخنرانی حجت االسالم حسن روحانی در 
لحاظ  از  رییس جمهور  اگر  گفت:  تحلیف  مراسم 
رفتاری و دولت داری مشی مرحوم آیت اهلل هاشمی 
را در پیش بگیرد قطعا موفق خواهد بود.وی گفت: 
اگر روحانی با توجه افرادی که به او رای دادند کابینه معرفی کند، کسی 

که قصد مقابله با او را دارد نمی تواند بصورت جناحی با او مقابله کند.

اصولگرایی بدون »خودانتقادی« یعنی مرگ زودرس

حجت االسالم مصطفی پورمحمدی در پاسخ به این 
سئوال که آیا اصولگرایان خود انتقادی دارند؟ اظهار 
کرد: بله حتما خودانتقادی دارند و باید خودانتقادی 
سیاسی  جریان  یک  شود  می  مگر  باشند.  داشته 
خودانتقادی نداشته باشد اگر این اتفاق نیفتد آن جریان 
دچار مرگ زودرس خواهد شد. گروه ها و جناح های سیاسی باید به بازسازی، 

هماهنگی درون مجموعه ای و تقویت خودشان فکر و توجه کنند.

حاشیه های چند سلفی!

تحلیف بدون کابینه

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های 
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کرکره،  سکوریت اتومات(
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    علـی آبادی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950046 به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیرجند شرکت 
آجرسفال بیرجند محکوم است به پرداخت مبلغ 351/439/411 ریال به عنوان الباقی مطالبات و پرداخت مبلغ 1/500/000 

بابت هزینه حق الزحمه کارشناسی در مرحله اجرا، در حق محکوم له آقای مرتضی صادقی فرزند نظر، لذا مقرر گردیده است مقدار چهار 
ساعت )دیگر( آب از چاه شرکت سفال واقع در حومه روستاهای تقاب و معصوم آباد خوسف که توسط محکوم له معرفی و توقیف شده 
است و با وصف اینکه: حسب نظر کارشناس فعال چاه فعال نیست ولی آبدهی چاه موتور 25 لیتر در ثانیه و کیفیت آب لب شور می باشد، 
فعال هر ساعت آب بر مدار 12 شبانه روز می باشد، موتور چاه برقی است، مدیریت چاه موتور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که هر 
ساعت آب به مبلغ 90/000/000 ریال و چهار ساعت آب مجموعا 360/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با 
قیمت کارشناسی در تاریخ 1396/6/5 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش 
می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن 
معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه 
را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادره کننده حکم، 
اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960916 اجرایی آقای رضا امیرآبادی زاده فرزند محمد محکوم به پرداخت مبلغ 
68/819/250 ریال در حق آقای نرجس سارائی و مبلغ 636/500 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال 
بدهی محکوم علیه خودرو سمند سورن مدل 1387 به شماره انتظامی 942 ب 15 ایران 52 به رنگ بژ متالیک به شماره 
شاسی 70902503 شماره موتور 12486228593 وضعیت داخلی 80 درصد و چراغ جلو چپ شکسته احتیاج به تعویض 
دارد و درب موتور و گلگیر جلو چپ هر دو به اندازه یک کف دست احتیاج به صافکاری دارد و خودرو بیمه ندارد و تخفیف از 
سال 1387 به بعد توقیف و به مبلغ 170/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 
1396/6/5 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16و14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 

مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950091 اجرای احکام مدنی شهرستان خوسف آقای محمدرضا کریم دادی فرزند حسن 
محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 240/000/000 بابت اصل خواسته 2- مبلغ 7/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- مبلغ 

41/339/207 ریال بابت تاخیر تادیه از مورخ 1394/07/15 4- پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در مرحله اجرا در حق 
محکوم له آقای محمد حسین نخعی مقدم فرزند محمد 5- مبلغ 12/000/000 ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت؛ با عنایت به 
اینکه محکوم علیه جهت تادیه بدهی خود، یک دستگاه خودروی وانت تویوتا به شماره 37 د 211 ایران  45 مدل 1992 به رنگ سفید به 
شماره شاسی 0015576 به شماره موتور  0364921 نموده که توقیف شده است )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری به میزان 
80/000/000 ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل 
قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 96/6/1 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبالغ فوق الذکر به فروش برساند. طالبین و خریداران 
می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. 
مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایست مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا 
پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر 
کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد 
خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد 
پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد 

قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.
مهدی اسماعیلی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی خوسف

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

۰9155612287 - ۳242۳766  سعیدی

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف ، دیوار پوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی ، بازسازی منازل

مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 58

09155610111

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

 09153637507
 حسینی 

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

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
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فروش ویالی ارزان 
باغ منزل به مساحت 750مترمربع با130مترزیربنا 

در2طبقه شیک کف ودیوارسرامیک)علمک گاز نصب 

شده است( واقع درمعصوم آباد بانیم  ساعت آب چاه

مبلغ توافقی 09151414210جاللی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*16 مرداد 1396* شماره 3851

وزش گرد و خاک در شرق خراسان جنوبی؛هوا گرمتر می شود
مهر-مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از وزش باد و گرد و خاک در استان به ویژه در شرق خبر داد.خندان رو بیان کرد: 
آسمانی صاف همراه با وزش باد و برخی اوقات گرد و خاک را برای ۲۴ ساعت آینده هوای خراسان جنوبی پیش بینی می کنیم.
وی با اشاره به وضعیت دمایی هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: طی دو روز آینده افزایش نسبی دما را خواهیم داشت.

و  مخابرات  مسئوالن  این  به  نیست  باسالم.یکی 
ایرانسل و همراه اول که انقدر شب و روز تبلغاتشون 
تو تلوزیون پخش میشه که چند صد تا شهر و روستا 
زیر پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته بگه  تا 
حاال اسم آبگرم لوت به گوششون خورده ؟ اگه یه 
بدبختی شب تو اون بیابون گیر کنه ماشینش خراب 
شه  چیکار باید بکنه  از چه راهی باید درخواست 
به هیچ وجه  اونجا  تلفن همراه  کمک کنه وقتی 
آنتن نمیده.  شاید  باید مثل زمانای قدیم از کبوتر 
نامه بر  یا مثل سرخ پوستا  از آتیش استفاده کنه 
تا یکی پیداشه کمکمش کنه. واقعا که فقط حرف 

حرف حرف
910...۲۴9
چرا استانداری و فرمانداری این .... را از بیرجند به 
جای دیگری منتقل نمی کنند آنقدر جسور شده اند 
که گفته اند .... ما اکثر کشورها را به پناهندگی قبول 

می کند ما شهید نداده ایم که عاقبت این شود
915...556
سالم خدمت کارکنان محترم روزنامه آوا ، تا امروز 
پیامهای زیادی در مورد دستفروشان میوهء ابتدای 
بازار سرپوش بچاپ رسیده است. ماموران شهرداری 
هم تاکنون اقدامی انجام نداده اند، خواهش میکنیم 
این  از  بازدیدی  ازمعاونین  یکی  یا  شهردارمنطقه 
محل)جمهوری اسالمی 10و1۲( داشته باشند .واقعا 
وضعیت این قسمت بازار بابت چند دستفروش میوه 
باعث شرمساری است .از شما بزرگواران خواهش 
دستفروشان  این  با  همیشه  برای  یکبار  میکنیم 
میوه که افراد” مشخص واز یک خانواده” هستند 
برخورد قاطعی نمایید. پیشنهاد میکنیم ضمن گرفتن 
تعهد کتبی، انها را مثل دیگر دستفروشان میوه به 
پارکینگ مصلی انتقال دهید.در ضمن لطفا جهت 
نمایید  استفاده  دیگری  افراد  از  باایشان  برخورد 
دستفروشان  این  با  شهرداری  فعلی  ماموران  زیرا 
برخورد نمی کنند !و فقط وقت خود را با نشستن 
! ! جلو تعاونی اعتبار جانباز و بانک تجارت جمهوری 
وتعریف لطیفه! ! سپری می کنند. منتظر اقدامتان 

هستیم.
937...390
واقعا دست دوستی که از درختان خشکیده  پشت 
پادگان عکس گرفتن و به شورای شهر بردند درد 
پیام  دفعه  چندین  پیش  سال  چهار  از  من  نکنه 
دادم اما هیچ مسئولی پیگیری نکرد،این رو بدانید 
همین  به  بیرجند  آینده  حیاط  از  زیادی  قسمت 
درختان بستگی داره،آوای عزیز پیگیر درختان مرکز 
کشاورزی محمدیه هم باش که کم کم داره خشک 
بهش  اب  که  مشخصه  درختان  اطراف  از  میشه 

نمیدن
915...۴۴3
با سالم و از اداره محترم راه و شهرسازی بابت نصب 
گارد ریل در جاده رکات به دهستان براکوه )گل( 
تشکر فراوان می شود چون این محور کوهستانی 
می باشد این کار خیلی ضرورت داشت، از طرفی 
هنوز بعضی نقاط هست که احتیاج به محافظ دارد 

خواهشمند است این طرح را کامل تر بفرمایید.  
 915...135
امیدواریم شوارای شهر جدید با انتخاب یک شهردار 
تجربه  با  و  پستشان  معاونینی در حد  خوش فکر 
جهان دیده و طراح چهره شهر را در خور مرکز استان 
نمایند. رفع مشکل خیابان عدل و تعیین تکلیف پس 
از انتقال مشاغل آالینده، تعریض خ طالقانی مدرس 

ارتش اولین برنامه شان باشد.
915...38۴
باسالم چرا اداره آب روستایی بیرجند وضعیت کوچه 
امام علی 17 روستای حاجی اباد رو مشخص نمی 
دهیاری  به   !! خوردیم  خاک  پس  از  مردیم  کنه!! 
حاجی اباد مراجعه می کنیم می گن تا اداره اب لوله 
ها رو درست نکنه ما نمی تونیم کوچه رو اسفالت 
این  ؛ شما رو خدا کمی حال مردم محروم  کنیم 
منطقه رو درک کنید اگر از دست شما خدمتی به 
خلق ا... براید و شما انجام ندهید فردای قیامت به 

پیشگاه مردم باید جواب باشید.
939...165

با سالم لطفا مسوالن شرکت برق مشکل تاریکی 
خیابان ذکریای رازی ۴  که باعث بروز مشکالت 
زیادی شده است  را با نصب چند چراغ مرتفع نمایند. 

با تشکر
915...07۴
باسالم خدمت کارکنان روزنامه آوا قابل توجه اداره 
از  من  زیست  محیط  وطرفداران  زیست  محیط 
ساکنان روستای کاهی هستم می خواستم عرض 
های  زباله  آوری  بعدازجمع  اوقاف  اداره  که  کنم 
مزارکاهی انها رادرپشت کوه به باد میدوهمه دشت 

پراز پالست و زباله شوده است
 ارسالی به تلگرام آوا
دارد  فرهنگ  ادعای  که  شهری  این  براي  باید 
یغمایي  مهدي  حالیکه  در  که  خورد  افسوس 
وگروهش براي مرکزمعلوالن این شهرمجاني میان 
را  باشگاه  در  بیرجند  واماکن  برگزارکنند  کنسرت 
پلمپ میکنند. جالب است  اون آقا غریبه هستن 
این کنسرت   است   قرار شده  آقابیرجندي.   واین 
باحمایت شما درمحل مرکز معلوالن برگزارمي شود
ارسالی به تلگرام آوا
بازرگانی  اتاق  دستگاه های متولی مثل گمرک و 
و ... دست به دست هم بدهند و برای افرادی که 
ندیده  آموزش  ولی  دارند  استان  در  توان صادرات 
اند و از وضع قوانین و مقررات الزم برای صادرات 
دانند  نمی   را  الزم  استانداردهای  و  محصولشان 
پیشنهاد میکنم جلسه و کالس های آموزشی قوانین 
گذاری  اثر  خیلی  بگیرند،آموزش  فرا  را  مقررات  و 
باالیی دارد.اگر به فکر استان هستین به این فکر کنید
ارسالی به تلگرام آوا
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تور خبری رسانه ها به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک

بازدید از سه واحد تولیدی احیاء شده در شهرک صنعتی بیرجند
ای  رسانه  خبری  تور  در  قاسمی-  سمیرا 
که به مناسبت مناسبت ۲1 مرداد  روز حمایت 
واحد   3 از  بود،  برگزار شده  از صنایع کوچک 
تولیدی که به تازگی احیاء شده بوده اند، بازدید 
کردیم که اولین واحد تولیدی مربوط به تولید 

نایلون و نایلکس بود. 

صادرات 90 درصدی انواع نایلون
 به افغانستان  و پاکستان

بلوچستان  و  سیستان  از  که  ریگی  عبدالعزیز 
و  بود  آمده  ما  استان  به  گذاری  برای سرمایه 
نصیب  خوش  شرکت  در  پیش  سال   5 حدود 
تجارت با برند” آشینا پالست “سرمایه گذاری 
کرده است. در گفت و گویی که باوی داشتیم، 
اظهار کرد: محصوالتی که در این واحد تولید 
می  نایلکس  و  نایلون  انواع  شامل  شود  می 
 90 حدود  گفت:  تأسف  اظهار  با  وی  باشد. 
درصد کاالهای خود را به افغانستان و پاکستان 
در  استقبال  نبود  دلیل  به  ولی  کنم  صادر می 
دارد.  داخلی  توزیع  آن  درصد   10 تنها  استان 
واقعی  تولید  ظرفیت  که  کرد  تأکید  »ریگی« 
شرکت 1۲0 تن در ماه است ولی اکنون فقط 
استفاده می کنیم و به  از 30 درصد ظرفیت  
به 50 تن می رسد. وی تصریح  دلیل  همین 
 ۴00 و  میلیارد  یک  حدود  کنون  تا  که  کرد 
های  سال  در  و  شده  هزینه  تومان  میلیون 
دلیل  به  ولی  داشتیم  نیرو  نفر   30 ابتدایی 
مشکالت و رکود بازار االن فقط 8 نفر در این 

به  وی  گفتۀ  به  کنند.  می  کار  تولیدی  واحد 
معدن  و  صنعت  و  ها  شهرک  شرکت  جز  به 
و بانک توسعه صادرات کسی در رابطه با حل 
مشکالت ما کمکی نکده است و این شاید به 
باشد.مدیرعامل  خودمان  نبودن  پیگیر  دلیل 
کرد  تصریح  تجارت”  نصیب  “خوش  شرکت 
که برای توسعه واحد خود درخواست تسهیالت 

500 میلیون تومانی داده ایم.

دیوارپوش  استان:  در  بار  اولین  برای 
های پی وی سی و یو پی وی سی

»یوسفی«  با  داشتیم  که  دیگری  بازدید  در 
مهندس ناظر کارخانه “سیمین پالس ایرانیان” 
صحبت کردیم که محصول تولیدی آنان انواع 
دیوار پوش پی وی سی بود. وی در مورد این 
سرمایه   87 سال  در  که  کرد  عنوان  کارخانه 
بر  تکیه  و  چینی  همراه  هیئت  با  قبلی  گذار 
موفق  ولی  کرد  اندازی  راه  آن  خارجی  دانش 
با   95 سال  اسفند  در  ما  داد:  ادامه  وی  نبود. 
اولیه  منابع  پشتیبانی  و  فنون  دانش،  به  اتکاء 
 ۴ در  اکنون  که  کردیم  کار  به  شروع  داخلی، 
رنج اصلی دیوار پوش ها در 70 طرح مختلف 
که  کرد  تأکید  »یوسفی«  کنیم.  می  تولید  را 
این صنعت برای اولین بار در خراسان جنوبی 
احیاء شده است و از آنجا که استان های یزد، 
خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان هم این 
با  از ما خرید می کنند. وی  ندارند  را  فناوری 
بیان اینکه مردم استان از این طرح ها استقبال 
خوبی کرده اند، گفت: اکنون صادرات به خارج 
کشور  با  رایزنی  حال  در  اما  نداریم،  کشور  از 
خود  توسعه  طرح  در  که  هستیم  افغانستان 
در  وی  گفتۀ  به  باشیم.  داشته  صادرات  حتما 
غیر  نفر   60 و  مستقیم  نفر    35 کارخانه  این 
مستقیم مشغول به کار هستند و تا پایان سال 
باعث  انجام خواهد شد،  توسعه ای که  با  هم 
اشتغال زایی 1۲0 نفر می شود. وی بیان کرد 
 55 و  استان  در  درصد   ۴5 ما  که محصوالت 

درصد نیز در سایر استان ها توزیع می شود.

ترغیب مردم
 به استفاده از تولیدات داخلی

کردیم  بازدید  آن  از  که  سومی  تولیدی  واحد 
از  که  بود  )البان(  قهستان  لبنیات  مجموعه 

سال 8۴ تأسیس شده بود ولی به دلیل رکود 
بازرا ورشکست و در سال گذشته سرمایه گذار 
مشکالت  تمام  رفع  با  و  احیاء  را  آن  جدیدی 
شروع  را  خود  کار  امسال  اردیبهشت  از  عماًل 
کرده است. »محمدی« مدیرعامل این شرکت 
در  کارخانه  این  اندازی  راه  با  که  کرد  اظهار 
شأن  خور  در  محصوالتی  که  هستیم  تالش 
مردم استان تولید کنیم و عامل محرکی برای 
باقی افراد از جمله تولید کننده ظروف و عامل 
بیان  با  وی  باشیم.  استان  دامداران  و  پخش 
هستیم،  کارخانه  این  توسعه  فکر  به  اینکه 
ماست،  آینده  در  خواهیم  می  که  کرد  عنوان 
پنیر و خامه و ... هم تولید کنیم و تا جایی که 
بتوانیم از تمام ظرفیت های استان خود استفاده 
نفر در کارخانه  اکنون 15  به گفتۀ وی  کنیم. 
به کار هستند و 1۲0 تن روزانه شیر  مشغول 
تولید می کند. »محمدی« تأکید کرد که باید 

واقعا  چون  کنند  کم  خیلی  را  تسهیالت  سود 
مردم  همچنین  و  است  سخت  آن  پرداخت 
استان را نیز باید ترغیب کنیم که محصوالت 

داخلی و استانی خود را در اولویت قرار دهند.

مشکل اصلی واحدهای تولیدی
 مواد اولیه پتروشیمی 

استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
که  کرد  اشاره  دیدارها  این  حاشیه  در  هم 
برخی  و  تولیدی  واحدهای  این  اصلی  مشکل 
مواد  به  وابسته  را  صنعتی  واحدهای  از  دیگر 
داخلی  بازار  افزود:  و  دانست  پتروشیمی  اولیه 
ولی  نبود  تولیدی  واحدهای  جوابگوی  هم 
 9۲ سال  قبل  ولی  شد  ثابت  قیمت  برجام  در 
نوسانات قیمتی زیاد بود تا دیگر نمی توانستند 
در صادرات کار کنند. »جرجانی« بیان کرد که 

تامین  تعاونی  تشکیل  پیگیر  راستا  همین  در 
تا  هستیم  استان   نیاز  مورد  پتروشیمی  مواد 
تولید کنندگان مواد اولیه خود را با قیمت ارزان 

تری خریداری کنند.

سهم اشتغال صنایع کوچک
 در خراسان جنوبی ۵۴ درصد است

استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
روز گذشته در نشست خبری که در پایان این 
بازدید برگزار شد، اظهار کرد: 5۴ درصد اشتغال 
صنایع خراسان جنوبی در بخش صنایع کوچک 
می باشد. »جرجانی« افزود: 3۲1 واحد دارای 
صنعتی  شهرک های  در  بهره برداری  پروانه 
استان ما مستقر شده اند و اکنون ۲1 شهرک و 

ناحیه صنعتی در استان وجود دارد.
با  کار  و  ساختمان کسب  اینکه  بیان  با  وی   

جذب اعتبار در هفته دولت افتتاح خواهد شد، 
واحدهای صنعتی  درصد   9۴ که  کرد  تصریح 
صنعتی  واحدهای  جزو  جنوبی  خراسان 
درصد   63 وی  گفتۀ  باشند.به  می  کوچک 
برداری  بهره  پروانه  دارای  تولیدی  واحدهای 
شهرک های  شرکت  باشند.مدیرعامل  می 
سال  رد  که  رونق  طرح  به   اشاره  با  صنعتی 
گذشته اجرایی شد، عنوان کرد: در طرح رونق 
پیشرفت  درصد   60 باالی  های  طرح  امسال 
کنند  دریافت  تسهیالت  توانند  می  فیزیکی 
برسانند.»جرجانی«  برداری  بهره  به  را  آن  تا 
خاطر نشان کرد که در بعضی از شهرک ها و 
امکانات  اینکه  وجود  با  استان  نواحی صنعتی 
زیرساختی در آن فراهم بود ولی تقاضا محور 
جلساتی  برگزاری  با  دلیل  همین  به  و  نبود 
شهرک  این  در  انتفاع  حقوق  شد  مصوب 
برای  تشویقی  تا  یابد  کاهش  درصد   80 ها 

ها  شهرک  این  در  استقرار  و  گذاری  سرمایه 
فراهم شود.

 
در سال گذشته 100 درصد تسهیالت 
تولیدی  واحدهای  به  رونق  طرح 

کوچک پرداخت شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
نیز در این جلسه با بیان اینکه با ثبت نام هایی 
که در طرح رونق انجام شد، ۲30 میلیارد تومان 
آن برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده 
بود، اظهار کرد: 100 درصد این تسهیالت به 

به صنایع کوچک داده شده است. 
واحد   63 تاکنون  که  کرد  بیان  »شهرکی« 
تولیدی از ابتدای سالل جاری در سامانه بهین 
 ۴۲ تعداد  این  از  که  اند  کرده  نام  ثبت  یاب 
طرح و واحد صنعتی با تسهیالت مورد نیاز 57 
میلیارد تومانی در کارگروه استانی به تصویب 
اند و برای بررسی به بانک ها معرفی  رسیده 
شده اند.وی با اشاره به اینکه رقم حقوق دولتی 
معدن کاران در سال 96 نسبت به سال گذشته 
افزایشی نداشته است، افزود: تأمین منابع مالی 
و  دارد  قرار  کار  دستور  در  نیز  معادن  بخش 
معدنی  تءکید  های  فعالیت  امور  تسهیل  بر 
داریم. به گفتۀ وی در حوزه تجارت استان ما 
نیازمند حمایت و پشتیبانی می باشد و به زودی 
تسهیالتی  و  شد  خواهد  ابالغ  حمایتی  بسته 
برای بازارچه های مرزی نیز فراهم شده است.

 صادرات گاز تا یک ماه آینده 
از بازارچه مرزی استان 

خاطر  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
نشان کرد که صادرات گاز تا یک ماه آینده از 
بازارچه مرزی ماهیرود استان عملیاتی می شود 
میلیون دالر  و هدف گذاری سال جاری ۲00 
صادرات از استان و همچنین 900 میلیون دالر 
افغانستان  به  جنوبی  خراسان  از  کاال  خروجی 
اندازی  راه  به  اشاره  با  باشد.»شهرکی«  می 
بازارچه های تعطیل استان هم بیان کرد: اکنون 
امکانات صادارت مرغ استان از بازارچه دوکوهانه 
با  امیدواریم   و  فعال شده  یکطرفه  به صورت 
این کار مسئوالن کشور افغانستان راغب شوند 
تا امکانات الزم را در این مرز مستقر کنند. وی 
پروانه  امید صدور  و  تدبیر  دولت  در  داد:  ادامه 
تعداد، 3 درصد در  های صنعتی ۲۲ درصد در 
سرمایه گذاری و ۴0 درصد در اشتغال  استان 
رشد داشته است و در حوزه پروانه های معدنی 
نیز در تعداد 53 درصد و در سرمایه گذاری ۲ 
درصد و در ذخایر معدنی ۲5 درصد رشد داشته 
افزایش  به گفتۀ وی در سال جاری هیچ  ایم. 
قیمتی در زمین شهرک های صنعتی در استان 
از  توانند  می  تولید  واحدهای  و  ایم  نداشته 
بخشودگی 80 درصد زمین در صورتی که در 
سال 96 به بهره برداری برسند، استفاده نمایند.

از صادرات واحدهای  ۴0 میلیون دالر 
صنعتی استان مربوط به صنایع کوچک

شرکت  کوچک  صنایع  معاون  همچنین 
 ۴0 اینکه  بیان  با  استان  صنعتی  شهرک های 
صنعتی  واحدهای  صادرات  از  دالر  میلیون 
استان در سال گذشته مربوط به صنایع کوچک 
به  کمک  راستای  در  کرد:  اظهار  است،  بوده 
توسعه واحدهای صنعتی برای تسهیل شرایط 
صندوق  اجرایی  های  برنامه  توسعه  آنان، 
ضمانت در صنایع کوچک می باشد که شاهد 
نامه های صادره  رشد 6۲0 درصدی ضمانت 
هستیم و 18 بانک با صندوق ضمانت صنایع 
برای  داد:  ادامه  دارند.عابدینی  قرارداد  کوچک 
تأمین مالی واحدهای صنعتی موضوع پذیرش 
واحدهای صنعتی در فرابورس مطرح است که 
به عنوان روش نوین تأمین مالی می تواند در 

واحدها مورد استفاده قرار گیرد.

روح تازه در واحد های تولیدی دمیده شد

عکس:احسان توال
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پسر 9 ساله خواستار کار در ناسا شد!

ایسنا- یک پسر بچه 9 ساله از نیوجرسی نامه ای دست نویس را به ناسا ارسال کرد و طی آن از این آژانس درخواست کرد تا تا سمت “افسر حفاظت سیاره ای” را به وی بدهند. او در این نامه اشاره کرد که 
به رغم سن کمی که دارد، می تواند ایده های مناسبی را برای این کار ارائه دهد. جک در نامه ای که با متن کودکانه ای نوشته شده بود بیان کرد که دلیل من از این درخواست این است که خواهرم من را یک 
موجود فضایی دانسته و من به تماشای فیلم های مرتبط با فضا و موجودات بیگانه عالقه دارم. گفته می شود که در آمد افسر حفاظت سیاره ای در ناسا ، در حدود 124,406  تا 187,000  دالر در سال است. دوشنبه *16 مرداد 1396 * شماره 3851

اداره کل دامپزشکی استان مرزبان بهداشتی کشور است
در نشست خبری مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور مطرح شد:

خراسان جنوبی قطب کنترل بیماری هاری شرق و جنوب شرق کشور می شود

بهداشت  دفتر  مدیرکل  خبری  نشست  دیروز  صبح  حسینی- 
بررسی  و  مبارزه  دفتر  معاون  و  دامی  های  بیماری  مدیریت  و 
کل  مدیر  شد.  برگزار  کشور  دامپزشکی  سازمان  های  بیماری 
اطالع  اهمیت  بر  تاکید  با  جلسه،  ابتدای  در  استان  دامپزشکی 
کرد:  عنوان  قربان  عید  به  نزدیک  ایام  در  خصوص  به  رسانی 
با  دام،  کردن  قربانی  مانند  مستحبی  عمل  نباید  داریم  اعتقاد 
ذبح دام در مکان های عمومی و منازل، بهداشت را قربانی کند. 
گزارشی  حتی  است  پیاپی  سال   4 که  این  به  اشاره  با  رفیعی 
ادامه داد: به  درباره مورد مشکوک به تب کریمه کنگو نداشتیم 
دامپزشکی  سازمان  بهداشت  دفتر  مدیرکل  های  حمایت  دلیل 
همیشه  استان  این  استراتژیک  و  بیولوژیک  مواد  انبار   ، کشور 
غنی بوده و حتی پیش بینی چندماه آینده واکسن را نیز داریم. 
برای  اقتصادی  خطرناک  العاده  فوق  را  برفکی  تب  بیماری  وی 
در  استان  اشتغال  درصد   40 حدود  افزود:  و  دانست  دامی  حوزه 
بیماری ها همین حوزه دچار  با وجود  حوزه دام و طیور است و 

خسارت های جبران ناپذیری خواهد شد. 

تیم دامپزشکی این استان به لحاظ علمی، فنی و 
تالش و کوشش در کشور زبان زد است

سازمان  دامی  های  بیماری  مدیریت  و  بهداشت  دفتر  مدیرکل 
استان  این  از حضور در  اظهار خرسندی  با  نیز  دامپزشکی کشور 
بیماری های  استانی موفق در کنترل  بیان کرد: خراسان جنوبی 

علمی،  لحاظ  به  استان  این  دامپزشکی  تیم  و  بوده  کشور  دامی 
پیما«  است. »جهان  زد  زبان  کشور  در  و کوشش  و تالش  فنی 
سال   4 توانسته  کل  اداره  این  مجرب  کادر  که  این  بر  اعتقاد  با 
استان را عاری از بیماری تب برفکی نگه دارد اضافه کرد: خراسان 
بهداشتی  مرزبان  یک  خود،  استقرار  موقعیت  لحاظ  به  جنوبی 
برنامه ملی ریشه  به گفته وی 2 سال است که کشور در  است. 
این  و  بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک قدم گذاشته  کنی 
استان نیز عملکرد مناسبی در مقابله با این بیماری داشته است. 
بازدید  به  دامی  های  بیماری  مدیریت  و  بهداشت  دفتر  مدیرکل 
به  امکانات  آنقدر  افزود:  و  کرد  اشاره  زیرکوه  شهرستان  از  خود 
منطق پدافند در این منطقه ایجاد شده که احساس غرور و شعف 
می کنم، امکانات زیربنایی برای واکنش سریع، تجهیزات درمانی 

پیشرفته و کلینیک مجهز آن قابل تقدیر است.

شروع کار با بودجه استانی خواهد بود و در ادامه 
قطعا بودجه های ملی تدارک دیده می شوند

شرق  هاری  بیماری  کنترل  قطب  اندازی  راه  از  پیما«  »جهان 
شد:  یادآور  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان  در  کشور  شرق  جنوب  و 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  و  استانداری  های  مساعدت  با 
امیدواریم این مرکز احداث، تجهیز و تامین نیرو شده و به عنوان 
همکار اصلی پاستور ایران و WHO ) سازمان جهانی بهداشت( 
مطرح شود. وی علت انتخاب این استان را کفایت علمی و فنی 

اداره دام پزشکی خراسان جنوبی عنوان و بیان کرد: شروع کار با 
بودجه استانی خواهد بود و در ادامه قطعا بودجه های ملی تدارک 
دیده می شوند.مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی 
در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که هیچ کشوری در 
خاورمیانه به اندازه ایران برای بهداشت جمعیت انسانی و جمعیت 
دامی خود هزینه نمی کند، خاطرنشان کرد: به همین علت سازمان 
دامپزشکی ایران به عنوان مدیر منطقه ای برای ارتقا فنی و کنترل 

بیماری ها در منطقه انتخاب شده است. 
نماینده  با  ها  صحبت  طی  که  این  به  اشاره  با  پیما«  »جهان 
بین  پایلوت  صورت  به  ای  برنامه  شد  قرار  افغانستان  در  فائو 
برای  ایران  هدایت  با  ایران  و  پاکستان  تاجیکستان،  افغانستان، 
کرد:  عنوان  اجرا شود  به طور خاص  دامی  های  بیماری  کنترل 
نتیجه پژوهش ها در فائو به عنوان الگوی جهانی مطرح خواهد 
بهداشت  دفتر  در  طرحی  راستا،  همین  در  وی  گفته  به  شد. 
در  کیلومتر   20 عمق  با  کشور  دامی  های  بیماری  مدیریت  و 
افغانستان  با  و  مطرح  امن  منطقه  ایجاد  برای  مرزی  منطقه 
 ، بودن  رو  پیش  دلیل  به  جنوبی  خراسان  شد.  انجام  مذاکرات 

تاثیر بسازایی در اجرای این تفاهم نامه خواهد داشت.

دامپزشکی تنها بخش دولتی 
همیشه همراه با دامداران

های  حمایت  تمام  رغم  علی  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان مجلس، هیئت دولت، 
ریزی  برنامه  پایه  متاسفانه   ، دامپزشکی  سازمان  از  وزیر  حمایت 
مالی این سازمان ضعیف بوده و متناسب با حجم کاری باالخص 
پرداخت  رعایت  پیما«  نیست. »جهان  دام  بیماری های  در حوزه 
هماهنگ حقوق را عامل تضعیف حق خانواده های این سازمان 
دانست و افزود: با این حال تنها ارگانی هستیم که ارائه خدمات 
مالی  منابع  از  را  آن  و  نکرده  متوقف  را  خود  ای  یارانه  و  رایگان 
خود سازمان تامین می کنیم. وی با اعتقاد بر این که تنها بخش 
مرزی  صفر  نقطه  در  حتی  دامداران  با  همراه  همیشه  دولتی 
هستیم ادامه داد: ولی اگر یکی از همکاران ما دچار بیماری های 

مشترک با دام شود، هیچ قانون حمایتی برای وی وجود ندارد.
مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی با بیان این 
ریزی  برنامه  قالب  در  کرده  تالش  کشور  دامپزشکی  سازمان  که 
بیماری تب برفکی را کنترل کند، اضافه کرد: مقاطعی پیش می 
یا  که  این  جمله  از  رسد،  نمی  سازمان  به  کار  ملزومات  که  آید 
پول نمی رسد که واکسن را خریداری کنیم، یا واکسن به تعداد 
کافی در کشور وجود ندارد که به موقع استفاده شود و یا حتی در 

مقاطعی که تولید دچار مشکل است نتوان واردات کرد.

تخصیص 100 میلیارد تومان
 برای تهیه واکسن تب برفکی

»جهان پیما« به برنامه هایی طوالنی مدت سازمان، برای خارج 

موسساتی  کار  شروع  و  تولید  انحصار  از  رازی  موسسه  کردن 
ماه  مهر  در  دوز  میلیون   1/5 از  بیش  تولید  با  پسوک  مانند 
های  واکسن  ثبت  دنبال  به  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  امسال، 
های  تالش  با  راستا  همین  در  و  هستیم  دنیا  در  موثر  و  جدید 
مجلس،  نمایندگان  های  مساعدت  و  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
تب  واکسن  تهیه  برای  تومان  میلیارد   100 مبلغ  به  اعتباری 

کرد.  پیدا  برفکی تخصیص 
فاز  در  آن  تخصیص  اولین  برای  امیدواری  اظهار  با  وی 
 500 و  میلیون   4 برای  و  امسال  شهریور  در  پیشگیری  دوم 
بتوانیم  تخصیص  این  با  داد:  ادامه  سنگین،  دام  راس  هزار 
در  نه  گر  و  دهیم  قرار  دامداران  اختیار  در  رایگان  را  واکسن 
مشارکت  با  واکسن  هزینه  پرداخت  اعتبار،  تامین  عدم  صورت 

بود.  خواهد  ها  اتحادیه  و  دامداران 
سازمان  های  بیماری  بررسی  و  مبارزه  دفتر  معاون  امیری، 
عوامل  درصد   61 که  این  به  اشاره  با  نیز  کشور  دامپزشکی 
کرد:  عنوان  هستند  دام  و  انسان  بین  مشترک  زا،  بیماری 
برای  کار  این  متولی  واقع  در  کشور  دامپزشکی  سازمان 

است.  بیماری  نوع   800 با  مبارزه 
مساحت  و  جمعیت  این  با  و  راستا  این  در  که  این  بیان  با  وی 
داشت  درصدی   100 عملکرد  توان  نمی  اندک  بودجه  و  کشور 
بهداشت  خدمت  در  سازمان،  این  پرسنل  ولی  کرد:  تصریح 
کنگو،  کریمه  تب  مانند  هایی  بیماری  از  پیشگیری  و  عمومی 

تب برفکی و مش مش و ... نهایت تالش خود را می کند.

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324438- 32324738

رزرو نمایید
از همین االن 

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، خدمات مجالس به صورت بوفه باز 
بیشترین تنوع غذایی و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی  

پالستیک، اکرولیک مولتی 
کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری

09150912340

برق خورشیدی )220×12(
برق جهت چاه ، کفکش، روشنایی

 باغ و ویال  
09151631498
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درمان تنهایی

جایگزین اینکه تنهایی و ترس از تنها ماندن را یک نقص 
یا یک خصوصیت غیرقابل تغییر شخصیتی بدانید این است 
که بفهمید تنهایی چیزی قابل تغییر است. همچنین خیلی 
مهم است که بدانید تنهایی و ترس از تنها ماندن تجربیاتی 

بسیار متداول هستند. 
اولین قدم این است که قبول کنید با تنها ماندن مشکل 
دارید و می خواهید احساس و رفتارتان تغییر کند. یادتان 
باشد، همه ما نقاط قوت و ضعف هایی داریم و مخفی 
کردن ضعف هایمان انرژی بسیار بیشتری می برد تا اینکه 

بخواهید روی آنها کار کرده و بر آنها غلبه کنیم.
مشکل  این  برای  که  درمانی  روش  نوع  متداول ترین 
استفاده می شود، درمان شناختی-رفتاری، واقعیت درمانی 
و  متخصصین  با  کردن  کار  با  است.  رفتاردرمانی  و 
و  رفتاری  رویکردهای  می توانید  باتجربه  روانشناسان 
یاد  خاصی  تکنیک های  و  جدید  ارتباطی  مهارت های 
بگیرید که کمکتان می کند با اضطراب و افسردگی تان کنار 
بیایید.تکنیک های ریلکسیشن و تمدداعصاب معمواًل در 
کنار روش های درمانی دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. 
این تکنیک ها شامل روش های خاص تنفس، تمرینات 
صحبت  و  ذهنی  تصویرسازی  عضالت،  ریلکسیشن 
کردن با خود است. مدیتیشن هم می تواند مورداستفاده قرار 
گیرد. بااینکه اینها ترس از تنها ماندن را درمان نمی کنند 
اما می توانند موقتاً عالئم آن را بهبود بخشند.یک روش 
درمانی دیگر برای تنهایی و افسردگی، به ویژه در افراد 
میانسال، درمان به وسیله حیوانات خانگی است. بعضی 
تحقیقات و مطالعات نشان می دهند که وجود یک حیوان 
می تواند احساس افسردگی و تنهایی را بهبود بخشد. طبق 
حیوان  یک  داشتن  بیماری ها،  کنترل  مرکز  یافته های 

خانگی فواید بسیار زیادی برای سالمتی افراد دارد.

 آش نذری ناصرالدین شاه

پخت  می  نذری  آش  بار  یک  سالی  شاه  ناصرالدین 
تا  یافت  و خودش در مراسم پختن آش حضور می 
تهیه آش جمع  برای  مملکت هم  رجال  ببرد.   ثواب 
می شدند و هر یک کاری انجام می دادند. خالصه هر 
کس برای تملق وتقرب پیش ناصرالدین شاه مشغول 
ایوان می نشست و  باالی  بود. خود شاه هم  کاری 
سر  بود.  کارها  گر  نظاره  باال  از  و  کشید  می  قلیان 
آشپزباشی ناصرالدین شاه در پایان کار دستور می داد 
به در خانه هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده می 
شد و او می بایست کاسه آن را از اشرفی پر کند و به 

دربار پس بفرستد
کسانی را که خیلی می خواستند تحویل بگیرند روی 
است  پرواضح  ریختند.  بیشتری می  روغن  آنها  آش 
آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد 
کمتر ضرر می کرد و آن که مثال یک قدح بزرگ آش 
که یک وجب روغن رویش ریخته شده دریافت می 

کرد حسابی بدبخت می شد.
به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی با یکی 
گفت  می  او  به  شد  می  دعوایش  وزرا  یا  اعیان  از 
بسیار خوب بهت حالی می کنم دنیا دست کیه... آشی 

برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.

هر چیزی شگفتی های خود را دارد،
 حتی تاریکی و سکوت. من آموخته ام

 که در هر وضعی قرار بگیرم، خرسند باشم.

موفقیت تصادفی نیست؛ کار سخت، پشتکار، یادگیری، 
مطالعه، فداکاری، و مهمتر از همه، عشق به چیزی 

است که انجام می دهید یا یاد می گیرید تا انجام دهید.

از دوست بجز وفا نمي دانستید
او را از خود جدا نمي دانستید
پایان تمام دوستي ها را من

مي دانستم ، شما نمي دانستید

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های
 پریان است که توسط اژدها محافظت می شود: 

باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم.

اگر بتوانی کاری که بهتر از همه انجام می دهی 
و خوشحال هستی را انجام دهی، در زندگی

 از بیشتر مردم بسیار جلوتر خواهی بود.

دوست تان با کلی ذوق و شوق به شما می گوید که یک 
خانه بزرگ و زیبا خریده. به جای آن که خوشحال شوید، 
آهی می کشید و اخم های تان درهم می رود. ماشین تازه 
افسوس می خورید  و  پنجره می بینید  از  را  همسایه تان 
روی  دنیا  ناگهان  ندارید.  اتومبیلی  چنین  شما  چرا  که 
سرتان خراب می شود.همه اینها بهانه های خوبی برای 
»حسادت « هستند. ممکن است در موقعیت هایی مشابه 
این موارد چنین احساسی به شما هم دست بدهد که 
شاید اغلب ما کم و بیش آن را تجربه کرده باشیم. گاهی 
اوقات این احساس آنقدر شدت می گیرد که می تواند به 
شما و اطرافیان تان صدمه بزند؛بنابراین اگر فرد حسودی 
هستید بهتر است عزم تان را جزم کنید و این عادت را 

کم کم کنار بگذارید. 
روز اول:اعتماد به نفس تان را تقویت كنید

در اولین روز از برنامه باید با خودتان روراست باشید و درباره 
احساس حسادت در وجودتان به درستی قضاوت کنید. 
برای بیشتر افراد حسادت مقطعی و زودگذر است اما گاهی 
اوقات آنقدر شدید می شود که شادی و نشاط زندگی را نابود 
می کند. پس خاطرات گذشته را مرور کنید و روزهایی را به 
یاد بیاورید که از شدت حسادت، ناراحت و دمق بوده اید و 
حتی به موفقیت ها و پیشرفت های صمیمی ترین دوست تان 

هم حسادت کرده اید.یکی از مهم ترین قدم ها برای دور 
شدن از حس حسادت این است که اعتماد به نفس تان را 
تقویت کنید. پس هر کاری که از دست تان برمی آید، انجام 
دهید تا اعتماد به نفس تان به تدریج بیشتر و بیشتر شود. 
به طور مثال می توانید از همین امروز تصمیم بگیرید که در 
یک یا چند زمینه مختلف متخصص شوید، ورزش را در 
برنامه روزانه تان بگنجانید و با یادآوری موفقیت های خوب 

گذشته سعی کنید آنها را با انگیزه بیشترتکرار کنید. 
روز دوم:توانایی های تان را بشناسید

در گام بعدی خودتان را از گذشته بیشتر دوست داشته 
باشید و به وجودتان بها دهید. با کمی فکر کردن حتما 
توانایی های تان  و   بشناسید  بهتر  را  خودتان  می توانید  
هم  »من  بگویید:  خودتان  به  مدام  برسانید.  اوج  به  را 
می توانم با سعی و کوشش به هر چه می خواهم برسم.  
دلیلی ندارد حسادت کنم.« در راه رسیدن به خواسته های 
معقول تمام تالش تان را به کار ببرید و حسابی عزم تان 
را جزم کنید. حسادت در افرادی بیشتر ایجاد می شود که 
به جای پرورش توانایی های خود، مدام زندگی دیگران را 
جست وجو می کنند تا ببینند زندگی آنها چه نتایجی داشته 
است. اگرخودتان را فردی توانا بدانید، به دست یافته های 

دیگران حسادت نمی کنید.

روز سوم:من چقدر خوشبختم
حتی اگر فکر می کنید همای سعادت روی شانه های یکی 
قاطع  به طور  نمی توانید  هم  باز  نشسته،  نزدیکان تان  از 
بگویید او کامال خوشبخت است. خوشبختی واژه ای است 
که خیلی از ما برای داشتن آن به دیگران حسادت می کنیم 
اما باید یاد بگیریم بدون حسادت به دیگران هم می شود 
خوشبخت بود. خوشبخت بودن فرمول ساده ای دارد. اگر از 
داشته ها و چیزهایی که در زندگی به دست می آورید، لذت 
ببرید، شما هم خوشبخت می شوید. پس همین حاال یک 
قلم و کاغذ  بردارید و خوشبختی های کوچک و بزرگ تان 
را یادداشت کنید؛ هر روز به آنها نگاه کنید و در ذهن تان 

تکرار کنید:»بی نیاز از حسادت به دیگران، خوشبختم.«
تشدید  را  شما  حسادت  می تواند  که  راه هایی  از  یکی 
بین  که  باشد  یادتان  است.  بدبینی  و  بدگویی  کند، 
صحبت های دو یا چند نفره زمینه خیلی از حسادت ها 
شکل می گیرد چون ممکن است نسبت به یک شخص 
این  سایرین  حسادت  یا  کنید  پیدا  منفی  نظر  خاص 

حس را در شما هم بیدار کند. 
روز چهارم:شكرگزار باشید

قدر نعمت ها و داشته های تان را بدانید و همیشه شکرگزار 
باشید. اگر در زندگی چیزی را به دست نیاورده اید شاید 

حسادت  حال  هر  نکرده اید.به  کوشش  کافی  اندازه  به 
فایده ای ندارد. امشب قبل از خواب یک برنامه ویژه دارید. 
چند دقیقه وقت بگذارید و تمام چیزهای خوبی را که در 
دنیا دارید، یکی یکی به یاد بیاورید. بعد به خاطر تمام 
این نعمت ها از خدا تشکر کنید. هر وقت در شرف یک 
حسادت درست و حسابی بودید، این نعمت ها را که برخی 
از آنها فقط منحصر به شماست، از ذهن تان بگذرانید و از 

داشته های تان راضی تر باشید.
روز پنجم:مقایسه ممنوع

تحت هیچ شرایطی خودتان را با دیگران مقایسه نکنید 
همیشه  می زند.  دامن  شما  حسادت  کاربه  این  چون 
خودتان  توانایی های  و  استعداد  به  توجه  با  را  شرایط 
بسنجید و از اینکه شبیه دیگری نیستید، غصه نخورید. 
و  کنید  اعتماد  درون تان  نیروی  به  مقایسه  جای  به 

حسرت به دل زندگی دیگران نباشید.
 نسبت به ارزش های واقعی خودتان آگاهی داشته باشید. 
جایگاه و شرایط اجتماعی تان را بپذیرید و به آنچه در 
حسادت  صورت  این   در  کنید.  افتخار  دارید،  زندگی 
وجودتان کم کم خاموش می شود و دیگران به زندگی 
شما غبطه می خورند.یادتان باشد که دنیا همیشه روی 

انگشتان شما نمی چرخد   
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو من بشری چون شمایم جز اینکه به من وحی می  شود که خدای شما خدایی یگانه است 
پس مستقیما به سوی او بشتابید و از او آمرزش بخواهید و وای بر مشرکان. سوره فصلت/ آیه ۶

حدیث روز  

سه چیز از کارهاي نیکان است: انجام واجبات الهي، ترك و دوري از گناهان، مواظبت و رعایت مسائل و احکام دین.
 امام جواد - علیه السالم

سبک زندگی

در 5 روز حسادت را کنار بگذارید

طراح: نسرین کاری                         

مسجد  آن  دیگر  نام   -1 افقی: 
کوهی  نام    - است  جهانشاه 
زندگی   -2 کرمانشاه  در  معروف 
بخش سفره هفت سین -  اشاره 
آقایان  برای  نامی   -3 چرک   -
و  متحیر   - معروف  گیر  کمان   -
ناشنوا   - بیشتر  زمانی   -4 حیران 
بچه   -5 روییدن   - عرب  مادر   -
زدن، گردش  دور  اجداد -  آهو - 
ضمیر   -6 آخر  توان   - کردن 
مفعولی - بردگی - طرف چپ 7- 
غرور -  نویسنده سوئیسی- آماده 
سخن   - مهیا  8-آماده،  کردن 
عضوی   -9 بهره   - سرپوشیده 
در صورت - قابلمه بزرگ - کوم 
سرداران  از   -10 ریخته  هم  در 
پسوند   - دشنام   - افراسیاب 
شباهت 11- سو، جهت - کادو - 
منگ   -12 قبر  پشت سر-  عقب، 
- رودی اروپایی - کافی - گیاهی 
شود  می  استفاده  رنگرزی  در  که 
 - روان  جان،   - دار  13- عطش 
و  شهر   - دستور   -14 بالشت  
محله - نامی برای حضرت فاطمه 
از  هیاهو-  معرکه،   -15 )س( 

وسایل آشپزخانه - زین، نمد

باستانی  آثار  از   -1 عمودی: 
به  مدرسه  اولین   - کرمانشاه 
دشنام  بیرجند 2-  در  سبک جدید 
آن  زیرا - دست عرب -  دادن - 
مردانگی  برای  گذارند  می  گرو  را 
و  دریا - سست  3- خشکی روی 
ده  قفس، النه 4- جمع   - ناتوان 
پرنده خوشبختی   - آب  گذرگاه   -
 - کمیاب   - تمام  و  همگی   -5
فراری  6- دفعه - آش - دشمنی 
7- ضمیر غایب - در اداره کار می 
شدن  هالک   -8 دوستی   - کند 
- تفاوت داشتن، مخالف هم بودن - 

مربع  متر  دهنده  9- صد  بشارت 
و  ایران  اساطیری  پادشاهان  از   -
دور   به  اشاره   - کیانیان  سلسله  از 
10- خوشحالی - راس و باالنشین 
- همراه زن 11- برابر و مساوی - 
از لبنیات - وزیری، اداره عالی12- 
نقره - پیشوا - دور کردن و راندن 
13- برگه ای که روی پاکت نامه 
 - کردن  خطر   - چسبانند  می 
منسوب به گناه  14- فصیح ، زبان 
- صورت  جدا   - عرب  او    - آور 
در  شهری  مرغزار-   -15 چهره  و 

استان اصفهان
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  123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
نواعتینیمادمحا1
جاملیدیراکهزیر2
اراتنکادریدب3
بیسسیپاامهرا4
تتهراوهاموراب5
هدرارامینابر6
پوگیفریجاماج7
یازدیلربدتدو8
مسرانوسرگنسع9
اتسارررشیارس10
نردمالوکاردلپ11
کاتمهراسیگیل12
ابقوانفکراما13
راوسهلیپناوراک14
یدلابیراگسیدنت15

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

را تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

 تاالر درویش 
به چند نفر خانم یا آقا متعهد 

به کار جهت آشپزی، مهمانداری 
و کارهای خدمات نیازمندیم.

با حقوق مکفی و بیمه
فقط  حضوری

آدرس: خیابان محالتی ، اول 
سپیده کاشانی ، تاالر درویش

کار خوب اتفاقی نیست

خرید و فروش پیاز زعفران در بیرجند
09۳081۴9۴52-09105۴8۴۳1۷

فروش سوپر مارکت 
در مهرشهر

با بیش از 6 سال سابقه
091586599۷0

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو 
با سابقه دیرینه به یک همکار آقا
 و شراکت در کار نیازمند است.

 0915825۴1۷2

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  091516۳۳90۳ - دهشیبی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

اکرولیک،  مولتی کالر،  کنیتکس 
کناف و... با قیمت مناسب   

091566۳۳2۳0- برگی

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    0915865116۷ - شهریاری

مفقودی
موافقت اصولی واحد پرورش شتر مرغ 
پرواری به ظرفیت ۳00 قطعه به شماره 

6۷۴6515۴ به تاریخ صدور 1۳96/2/2 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط  می باشد.

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
۳0 درصد صرفه جویی در مصرف 

آب و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک ۷۷
  ۳22۳1۷۷۷  

 09155611896 - چاجی

به دو نفر خانم جهت همکاری در پوشاک نیازمندیم.حقوق و مزایای باال 
بازار نو - پوشاک دادرس     ۳2220655

بازرگانی حسینیان 
نماینده انحصاری پوشاک 
مای بی بی  و ایزی الیف 

در استان های خراسان جنوبی ، 
رضوی و شمالی جهت تکمیل تیم 
های فروش خود ویزیتور باتجربه 
تحت پوشش شرکت معظم زرین 
سلولز تهران استخدام می نماید. 
 افراد واجد شرایط به شماره های

  056۳2255699 
  09196۷۷9089
 0915۳616۷19
تماس حاصل نمایند.

رهن و اجاره
قابل توجه کلیه ادارات، ارگان ها، 

نهادها و ...
ملکی در 2 طبقه با زیربنای 650 متر 

مفید، دارای 6 خواب، دوهال، دو 
پذیرایی، سرویس بهداشتی مجزا و 
پارکینگ وسیع حدفاصل فلکه اول و 

دوم مدرس )شرقی( 5 میلیون رهن و ۳ 
میلیون تومان اجاره  0915562۳1۴1

آگهي استخدام
عطاویچ شعبه بیرجند جهت تکمیل پرسنل خود از افراد واجد شرایط 

استخدام به عمل مي آورد:
صندوقدار خانم لیسانس با روابط عمومي باال یک نفر- سالن کار خانم 

2نفر- کانتر کار خانم یک نفر- با حقوق ثابت و بیمه
متقاضیان با شماره 09125۳5810۴تماس حاصل نمایند.

)ساعت تماس از12ظهر تا 15(
آدرس:مدرس 65      تلفن:۳2۴۴1۳8۷



ضد  کرم  از  استفاده  با  کنیم  می  سعی  ما  اغلب 
آفتاب، کاله آفتابی و ... ، از رسیدن اشعه خورشید به 
پوست جلوگیری کنیم. اما نمی توان به طور کامل 
جلوی اشعه های خورشید را گرفت. اما باید بدانید 
مصرف موادغذایی حاوی آنتی آکسیدان، می تواند 
به سالمت پوست کمک کرده و از آن در برابر نور 

خورشید و ... ، محافظت نماید: 1. انواع چای: البته 
فقط چای سبز این خاصیت را ندارد. بابونه نیز دارای 
خواص ضد التهابی و مرطوب کنندگی پوست است 
و در عین حال منجر به بهبود خاصیت ارتجاعی 
پوست می شود. 2. عسل: جای تعجب نیست که 
عسل می تواند پوست خشک را به زندگی بازگرداند 

3. شکر قهوه ای: دارای مقداری اسید گالیکولیک 
مهم  بسیار  سالم  پوستی  داشتن  برای  که  است، 
است 4. گیالس: از پوست در مقابل اشعه فرابنفش 
خورشید محافظت می کند. )دشمن آفتاب سوختگی( 
5. قارچ: از آسیب به سلول های پوستی که به واسطه 
اشعه خورشید پیش می آید پیشگیری می کند.

سالمترین مراقبان پوست، در آشپزخانه شما هستند!
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درخشش خراسان جنوبی 
در مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور

خراسان جنوبی در مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بر سکوی سوم 
ایستاد. خراسان جنوبی به عنوان پر افتخارترین تیم این مسابقات معرفی 
شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، تیم 4 نفره 
جوانان خراسان جنوبی با ترکیب رزاقی، دانشمند، حسین زاده و یوسفی 
بر سکوی سوم مسابقات شمشیربازی اپه قهرمانی کشور ایستاد و مدال 
برنز را از آن خود کرد. همچنین در بخش انفرادی که با شرکت 59 
شمشیرباز از 16 استان برگزار شد، حمید رزاقی مدال نقره را به ارمغان 
آورد و محمد عارف دانشمند مدال برنز را برگردن آویخت. تیم خراسان 
جنوبی هفته گذشته نیز در رده نوجوانان با کسب مقام سوم مدال برنز 
این مسابقات به عنوان پر  را کسب کرده بود که به همین دلیل در 
افتخارترین تیم کشور معرفی شد. رقابت های شمشیربازی قهرمانی 
نوجوانان و جوانان کشور از 9 تا 14 مرداد به میزبانی اراک برگزار شد.

پارا دو و میدانی جوانان جهان؛ 
طالهای کاروان ایران به 11 مدال رسید

تعداد مدال های طالی کاروان ایران در مسابقات پارادوومیدانی جوانان 
جهان به عدد 11 رسید. به گزارش ایرنا، روز گذشته و در روز پایانی 
این رقابت ها که به میزبانی سوییس در حال برگزاری است، نمایندگان 
متوالی  طالی  مدال  سه  به  و  داشتند  توجهی  قابل  درخشش  ایران 
دسست یافتند. »علی سپهوندی« در ماده پرتاب نیزه کالس ادغامی 
F42-47 با پرتاب 41 متر و 41 سانتیمتر به مدال طال رسید. سپسس، 
»هاجر صفرزاده« در ماده دوی 400 متر موفق به کسب مدال طال شد 
 13-T11 و دهمین طالیی ایران لقب گرفت. وی در کالس ادغامی
موفق شد با زمان یک دقیقه و 5 ثانیه و 87 صدم ثانیه صاحب مدال طال 
 47-F42 شود. در ادامه، »نیره سالمتیان« در پرتاب نیزه کالس ادغامی
رده سنی زیر 20 سال موفق شد با پرتاب 21 متر و 49 سانتی متر به 
مدال طال برسد. ایران با 24 ورزشکار در این رقابت ها شرکت کرده است.

دو کشتی گیر فرنگی کار ایران به فینال رسیدند

ایرنا- »امین کاویانی نژاد« و »آرمان علیزاده عبدولی« به دیدار فینال 
وزنهای 66 و 84 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در فنالند 
رسیدند. رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در چهار وزن 
دوم صبح روز گذشته در شهر »تامپره« فنالند برگزار شد. در وزن 55 
کیلوگرم »محمدجواد رضایی« در دور نخست اوکراین را با نتیجه 9 بر 
صفر شکست داد وی در دور دوم در برابر قزاقستان با نتیجه 9 بر صفر به 
پیروزی رسید. در وزن 66 کیلوگرم »امین کاویانی نژاد« پس از استراحت 
در دور اول در دور دوم با نتیجه 4 بر یک فنالند را شکست داد وی در 
دور سوم در مقابل قرقیزستان در یک کشتی نزدیک با نتیجه 10 بر 9 
به پیروزی رسید. در وزن 84 کیلوگرم »آرمان علیزاده عبدولی« نیز مقابل 
بلغارستان با نتیجه 3 بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

 بیماریهایی که با مصرف اشتباه ماست 
به آن مبتال می شوید! 

خوردن ماست کنار غذا برای خیلی ها یک عادت 
شده اما بدانید که طبیعت ماست، سرد و تر بوده 
و اسید الکتیک موجود در آن ، خطرات زیادی 
به دنبال دارد و اسیدوز در بدن ایجاد می کند؛ این 
اسیدوز شدن به چند قسمت از بدنتان آسیب 

می رساند : ریه، کلیه ها و مغز و اعصاب. برای 
مصرف ماست  تدابیری باید در نظر گرفته شود. 
می توان  چکیده نشده  ماست  مضرات  دیگر  از 
کودکان،  در  شب ادراری  استخوان،  پوکی  به 
یبوست، ناراحتیهای اعصاب و روان، صرع، عرق 
کردن زیاد و ... اشاره کرد. برای کم کردن این 
عوارض آن را با مصلحاتی چون موسیر، نعناع، 
پونه، زنیان، کاکوتی و گل محمدی مصرف کنید.

 سبزی که شما را مبتال به 
آلزایمر می کند! 

پرخاصیت  بسیار  سبزی های  از  یکی  اسفناج، 
منفی  اثر  نوعی  می تواند  که  است  بدن  برای 
به یکی  افراد  ابتالی  بر مغز گذاشته و سبب 
شود.  حاضر  قرن  بیماری های  شایع ترین  از 
مصرف  اند  دریافته  تازگی  به  کارشناسان 

سبزیجات حاوی آهن از جمله اسفناج می تواند 
زدگی سطح  زنگ  به  شبیه  فرآیندی  مغز  در 
فلزات ایجاد و زمینه ساز ابتال به بیماری آلزایمر 
شوند. بیماری آلزایمر از جمله رایج ترین اشکال 
زوال مغزی است که اکنون دردنیا میلیون ها نفر 
تخمین  کارشناسان  و  هستند  مبتال  آن  به 
می زنند در صورت عدم برنامه ریزی صحیح 
در آینده به یک چالش جهانی تبدیل شود.

25فقره سرقت در پرونده سارق لوازم خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از دستگیری سارق لوازم خودرو و کشف 25 فقره سرقت در این شهرستان 
خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا امیرآبادی زاده گفت: با دریافت گزارش چند 
فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در مناطق مختلف شهر بیرجند، دستگیری سارق و یا سارقان به 
طور ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت. وي افزود: مأموران انتظامي بیرجند با انجام اقدامات اطالعاتي 
و پلیسي به فردی مظنون شدند و وي را تحت تعقیب قرار دادند. فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند تصریح 
کرد: متهم شناسایی شده توسط مأموران کالنتری 13 در عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و مقادیر 
زیادي اقالم سرقتي شامل مدارک شناسایي خودرو، ابزار آالت و قطعات خودرو کشف شد. وي ادامه داد: در 
بررسي هاي به عمل آمده سارق به 25 فقره سرقت لوازم خودرو اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت 
سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد. سرهنگ امیرآبادي زاده به شهروندان توصیه کرد:ضمن 
توجه به هشدارهاي پلیس از قرار دادن اشیاء و اموال قیمتي و مدارک شناسائي در داخل خودرو خوداري 
کنند و در صورت مشاهده موارد با افراد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت هاي پلیسي 110 گزارش کنند.

قتل به دلیل دخالت خانوادگی ؛ قاتل دستگیر شد

ایلنا- مردی به دلیل دخالت های خانواده  همسرش، همسر و مادر 
همسرش را با چاقو به قتل رساند. محمد شهریاری گفت: صبح 
روز شنبه مأموران کالنتری 133 شهرزیبا خبر قتل دو نفر در بلوار 
تعاون را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند. به سرعت 
هویت  تشخیص  اکیپ  با  همراه  تهران  جنایی  امور  بازپرس 
آگاهی در صحنه جرم حاضر شدند. او ادامه داد: مردی با مراجعه 
به منزل پدر همسرش با این ادعا که آنها در زندگی خانوادگی 
وی دخالت می کردند همسر و مادر همسر خود را با ضربات چاقو 
به قتل رسانده و پدرزنش را زخمی می کند. سرپرست دادسرای 
بیمارستان  به  این حادثه  امور جنایی خاطرنشان کرد: مصدوم 
منتقل و فرد ضارب دستگیر و تحویل نیروهای قضایی می شود.

سربازی که ده ها نفر را به رگبار بست 

قطره- عصر روز گذشته، صدای تیر اندازی در بخش »کهریزک« شنیده شد که این 
امر سبب وحشت مردم منطقه شده است. بر اساس این گزارش، تیر اندازی در پادگان 
نظامی نیروی هوایی ارتش واقع در 60 متری »شورآباد« به گوش رسیده است. در این 
تیراندازی که در داخل پادگان رخ داد یک سرباز هم خدمتی هایش رابه گلوله بست. 
براساس نقل قول های موجود تعداد زیادی ازسربازان و هم خدمتی های این فرد مجروح 
شده اند اما هنوز از تعداد کشته ها خبری در دست نیست. این صدا سبب ایجاد وحشت در 
مردم منطقه شده است. بر اساس اظهارات افراد محلی، تعدادی از مجروحین این حادثه 
به بیمارستان هفتم تیر ری منتقل شده اند. یکی از عوامل اورژانس بیمارستان هفتم تیر 
شهرری، ضمن تایید انتقال مجروحین پادگان نیروی هوایی ارتش به بیمارستان هفتیم تیر، 
اظهار داشت: تعداد 10 مجروح به بیمارستان هفتم تیر منتقل شدند. به نقل از مهر، رئیس 
شورای کهریزک خبر داده است: 4 نفر در این حادثه کشته و 12 نفر زخمی شدند.

مصرف باالی قند، افسردگی می آورد

مطالعات جدید نشان می دهد بین رژیم غذایی 
ارتباط  روانی  اختالالت  و  دارد  باال  قند  که 
زیادی وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی نیز 
روزانه  مصرف  فردی  هر  که  می کند  توصیه 
قند اضافی )یعنی انواع قند، به استثنای قندی 
که به طور طبیعی در میوه ها، سبزیجات و شیر 

یافت می شود( خود را به کمتر از 5 درصد از 
کل مصرف انرژی خود کاهش دهد. براساس 
تحقیقات جدید، مصرف بیش از حد قند، نه تنها 
باعث افزایش وزن می شود، بلکه افسردگی و 
اضطراب را به همراه خواهد داشت. مصرف قند 
عالوه براینها، اثرات دیگری همچون سرکوب 
سیستم ایمنی بدن، اختالل در عملکرد بافتها، 
پیری زودرس و بسیاری بیماری های دیگر دارد.

شش فایده دویدن با سرعت کم

افراد زیادی تصور می کنند که دویدن حتما باید 
با سرعت زیاد انجام شود تا تاثیرگذار باشد. اما 
دویدن با سرعت کم فواید زیر را به همراه دارد: 
1. احتمال آسیب دیدگی  کمتر می شود )دویدن 
با سرعت زیاد به بدن فشار زیادی وارد می کند 
و ممکن است باعث آسیب دیدگی  تاندون ها و 

استخوان ها شود و در مدت زمان زیاد احتمال 
دارد که این آسیب دیدگی ها باقی بماند( 2. بدن 
تاندون ها،  کار  )این  می کند  عادت  دویدن  به 
رباط ها، مفاصل و عضالت را به تدریج قوی 
می کند( 3. تاثیرات مثبت ذهنی )باعث کاهش 
اعتماد به نفس می شود( 4.  افزایش  استرس، 
افزایش سالمت قلبی - عروقی 5. می توانید در 
هر مکانی ورزش کنید 6. جایگزینی برای تفریح

رایج ترین قسمت های پوست که 
در برابر آفتاب محافظت نمی شوند!

محققان دانشگاه واشنگتن آمریکا دریافتند اکثر 
افراد مناطقی چون روی بینی، دور گوش، کنار 
چشم ها، دست ها، و روی پلک ها را هنگام 
پوشش دهی با کرم ضد آفتاب فراموش می 
کنند و این سبب می شود تا این قسمت ها از 

پوست بدون حفاظ در معرض تابش شدید نور 
خورشید در فصول گرم سال قرار بگیرد: پلک ها 
)استفاده از عینک آفتابی(، لب ها ) محصوالت 
چرب کننده لب حاویSPF(، پل بینی )استفاده 
از ضد آفتاب(، گوش ها )استفاده از کرم های 
ضد آفتاب(، پوست سر )استفاده از کاله های 
های  کرم  از  )استفاده  ها  دست  سرپوشیده(، 
ضد آفتاب(، پاها )استفاده از جوراب و کفش(.

روز گذشته، واژگونی یک دستگاه تریلر در محور فردوس - بجستان ؛  خبرگزاری صدا و سیمای مرکز استان
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   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

لیست مراکز فروش خیابان غفاری و آوینی روزنامه آوای خراسان جنوبی 
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فروشگاه آقای حسینی/ خیابان غفاری- بین بیست 
متری جرجانی و غفاری28 )سوپرمارکت مهران( 

09151636913 

فروشگاه 
آقای تقدیری
 خیابان غفاری

بین خ فرهنگ وسمن
)سوپرمارکت حامد(

09375615800

فروشگاه
 آقای بوشادی
 خیابان غفاری

 بین غفاری12-14 
)سوپرشادی(

09155612983 

فروشگاه آقای اسحاقی  /  نبش غفاری 11  )سوپرمارکت شبانه(

فروشگاه آقای نوری مقدم/ خیابان غفاری-بلوار زکریای رازی)سوپرمارکت امیرمحمد(  09157609638

فروشگاه آقای حسینی / خیابان غفاری-شهرک گلها  )سوپرمارکت حسینی( 09156662186 

فروشگاه آقای خوشرو  / خیابان غفاری-شهرک گلها )سوپرمارکت شهروند( 09153612557 

فروشگاه آقای شاهین نژاد/ خیابان غفاری- نبش خیابان جرجانی- )فروشگاه ابنوس( 09151614897

فروشگاه آقای  غالمی / خیابان غفاری-بین خ جرجانی وغفاری26 )سوپرمارکت شبدیز(      09151647044

فروشگاه آقای افشاری/ خیابان غفاری-بین غفاری27- 25)هایپرمارکت بهمن(09198244728 

فروشگاه آقای فاطمی / خیابان غفاری-خ نسرین )سوپرمارکت فاطمی(    09380636395

09309573037 فروشگاه آقای   فنودی/ خیابان غفاری-نبش سمن8 )رزمارکت( 

فروشگاه آقای فوالدی/ خیابان آوینی- نبش نیلوفر1 )سوپرمارکت قیمت شکن( 09157927330 - 09156044563 

فروشگاه آقای رمضانی / خیابان آوینی- انتهای پامچال8 )سوپرمارکت نیلوفر( 09157210818

فروشگاه آقای مرادی/ خیابان آوینی- بین نیلوفر12-10 )سوپرمارکت مرادی( 09153622687

فروشگاه آقایعلی آبادی/ خیابان آوینی- نبش نارنج9  )هایپرمارکت نارنج( 09157235838

فروشگاه آقایشبان/ خیابان نارون- نارون2 )سوپرنارون( 09151603589 

فروشگاه آقاینوفرستی/ خیابان غفاری نبش خیابان ظفر)سوپرمارکت نوفرستی(09151634032
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7
دانش آموز بیرجندی جزو برترینهای کنکور

گروه خبر- دانش آموز بیرجندی با کسب رتبه هشتم گروه علوم انسانی کنکور سراسری 96، جزو 10 رتبه برتر کشور قرار گرفت. مرتضی 
ضیائی نسب دانش آموز دبیرستان نمونه تربیت بیرجند است که موفق شد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز عالی، رتبه هشتم 

کشور در گروه علوم انسانی را کسب کند.وی در گفتگو با خبرنگار ما رمز موفقیت خود را  تالش، توکل به خدا و ائمه اطهار )ع( اعالم کرد.

تخصیص یک میلیارد و 508 میلیون تومان 
برای مرمت قنات های شهرستان سربیشه

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 
از تخصیص 878 میلیون تومان برای مرمت قنات 
های شهرستان خبر داد و عنوان کرد: این اعتبار از 
3 سرفصل طرح توسعه شهرستان، اعتبارات تملک 
و دارایی و 3 درصد نفت و گاز تامین خواهد شد، 

همچنین 630 میلیون تومان هم اعتبار ملی برای 
این کار تخصیص پیدا کرده است که البته هنوز هیچ 
کدام تامین اعتبار نشده است. رضوی به مرمت7 
قنات از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: از 
این تعداد دو قنات در حال اجرا و کار 5 قنات کامل 
شده است. وی با بیان این که احیا و مرمت قنات 
سید روستای برکوه اخیرا به اتمام رسیده است اضافه 
کرد: این قنات 413 متر طول و آبگیری 4 تا 5 لیتر 
در ثانیه که 17 هکتار سطح اراضی زیر کشت دارد. 
به گفته رضوی، اعتبار دولتی برای مرمت این قنات، 
51 میلیون و 688 هزار تومان و 9 میلیون و 120 

هزار تومان نیز مشارکت مردمی بوده است.

اجرای5 کیلومتر از
 شبکه فاضالب مهر  شهر بیرجند

و  آب  شرکت  توسعه  و  مهندسی  تسنیم-معاون 
فاضالب  شبکه  کیلومتر   20 از  گفت:  فاضالب 
مهرشهر بیرجند که بیشترین مشکل دفع فاضالب 
را دارد، تاکنون پنج کیلومتر شبکه فاضالب اجرا شده 
است. ناصری در بازدید از طرح های فاضالب بیرجند 
اسناد خزانه  از محل  تومان  میلیارد  اظهار کرد: 6 
اجرای  و  تجهیزات  خرید  برای  ملی  مهر  مسکن 
فاضالب  و  آب  شرکت  به  فاضالب  های  شبکه 
خراسان جنوبی تخصیص یافت.وی  گفت: بر اساس 
پرداخت 6 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات آب 
و فاضالب موافقت نامه مسکن مهر ملی ، ساالنه 
مبلغی برای تأمین زیرساخت های الزم مسکن مهر 
اختصاص می یابد که امسال این اعتبار به صورت 
اسناد خزانه اسالمی تخصیص یافت.معاون مهندسی 
و توسعه شرکت آب و فاضالب  افزود: با این اعتبار 
برخی از طرح های نیمه تمام تکمیل و بخشی از 
مطالبات پیمانکاران مسکن مهر به ویژه فاضالب 
شود. می  پرداخت  بیرجند  مهرشهر  مهر  مسکن 
ناصری گفت: این اعتبار برای تأمین هزینه های 
سربیشه،  پمپاژ  ایستگاه  تجهیزات،  و  لوازم  خرید 
کیلومتر   13 خرید  و  فردوس  مخزن  حصارکشی 
شبکه آب برای فاضالب مهر شهر بیرجند هزینه 
و  آب  توسعه شرکت  و  مهندسی  شود.معاون  می 
فاضالب افزود: از 20 کیلومتر شبکه فاضالب مهر 
شهر بیرجند که بیشترین مشکل دفع فاضالب را 
داشتند، تاکنون پنج کیلومتر شبکه فاضالب اجرا 
شده است و15 کیلومتر شبکه فاضالب در مهر شهر 

بیرجند در حال اجرا است.

13 مرداد، رکورد پرترددترین روز
 در جاده های خراسان جنوبی

صدا و سیما-بیشترین تردد خودروها در جاده های 
استان از آغاز امسال تاکنون، در 13 مرداد به ثبت رسید. 
جانشین رئیس پلیس راه با اشاره به بازگشت زائران 
علی بن موسی الرضا )ع( در این روز گفت: سیزدهم 
مرداد  170 هزار تردد انواع خودرو توسط دوربینهای 
تردد شمار ثبت شد که این تعداد پیش از این به طور 
 میانگین روزانه  80 تا 100 هزار تردد بوده است.

افزایش روشنایی و نورپردازی پارک 
گردشگری تون فردوس

صدا و سیما-در راستای تجهیز و بهسازی پارک ها 
و تامین روشنایی مطلوب فضای سبز شهری، پارک 
شهردار  شد.  نورپردازی  فردوس  تون  گردشگری 
فردوس گفت:روشنایی این پارک به دلیل قرارگرفتن 
در ورودی شهر برای استفاده هرچه بهتر شهروندان 
و مسافران از فضای آن با نصب 9 عدد پایه روشنایی 

و 8 عدد پایه چراغ چمنی افزایش یافت.

جریمه 13 میلیون تومانی
 وارد کننده تلفن همراه

صدا و سیما-وارد کننده 10 تلفن همراه در قاین 13 
میلیون تومان جریمه شد.انصاری مدیر کل تعزیرات 
استان گفت: پس از بررسی پرونده این فرد در شعبه 
بر  عالوه  قاین  ارز شهرستان  و  کاال  قاچاق  ویژه 
ضبط کاال،  وی به پرداخت 13 میلیون و 640 هزار 

تومان جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.

اهداء یک تن و 500 کیلوگرم انگور
 برای زکات

صدا و سیما-کشاورزان روستای محمد آباد زیرکوه، 
یک تن و 500 کیلوگرم انگور تولیدی خود را برای 
ادای فریضه زکات به نیازمندان اهداء کردند. مدیر 
کمیته امداد شهرستان زیرکوه گفت: این انگورها 
از 12 هکتار از تاکستانهای 17 کشاورز این روستا 

برداشت و بین 200 خانوار نیازمندان توزیع شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

همه مردم مسئله »امنیت« را احساس می کنند؛ 
نیروهای امنیتی و مسلح»چرخ حرکت« 
کشور هستند

تسنیم-نماینده ولی فقیه نماینده گفت: نیروهای 
امنیتی و مسلح چرخ حرکت کشور هستند و در 
همه مسائل علمی، اقتصادی و غیره سهیم هستند.
آیت ا... عبادی در دیدار با مسئوالن عقیدتی سیاسی 
نیروهای مسلح مستقر در خراسان جنوبی اظهار کرد: 
همه مردم مسئله امنیت را احساس می کنند و به 
آن توجه دارند و دنیا نیز روی آن حساب می کند.
کشور  بخواهد  اگر  کرد:  بیان  فقیه  ولی  نماینده 
محفوظ بماند براساس آنچه در دین، قانون اساسی 
و قوانین مصوب داریم مرکز فصل الخطاب یک 
نقطه است نه چند نقطه و نباید حزب، گروه، باند و 
غیره نقش داشته باشند.عبادی خطاب به مسئوالن 
عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح اظهار کرد: مسئله 
اصلی که می تواند نقش شما برای ایجاد روحیه در 
این نیروها داشته باشد نقش شکیبایی در برابر انواع 
آسیب ها و موج های مختلف مانند تهدید، وسوسه و 
غیره است.وی افزود: همواره خارج از اسناد دینی نیز 
در تجربه بشری به گونه ای است که رمز پیروزی ها 
هیچکس  و  بود  خواهد  و  بوده  شکیبایی  و  صبر 
این صبر  بدانیم  اما الزم است  ندارد  در آن تردید 
و شکیبایی را چگونه ایجاد کنیم.نماینده ولی فقیه 
هدف جست وجو  در  می توان  راستا  این  در  گفت: 
که هدف  می آید  وجود  به  زمانی  یعنی صبر  کرد 
داشته باشیم و اگر بتوانیم در هر مسئله ای هدف 
ایجاد کنیم با صبر همراه خواهد شد.نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی افزود: در دنیا نیروی مسلح زیاد 
است و نوع آموزش ها و ابزار آنان مشابه هم است اما 
مکتب و هدف آنان 180 درجه با هم فرق داند مانند 
نیروهای مسلحی که کار مزدوری برای زورگویان و 
شکم پرستان را انجام می دهند و برای اینکه برده 
خوبی باشند از هر جنایتی فروگذار نیستند و قربانیان 

آنان مردمان مظلوم هستند.

آموزش الزم در بسیاری از چالش های 
اجتماعی وجود ندارد

ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان جنوبی گفت: یکی از مسائلی که در بسیاری 
نبود  دارد،  وجود  کشور  اجتماعی  های  چالش  از 
آموزش مورد نیاز است.حسینی در کارگاه آموزشی 
بیرجند  در  نهاد  مردم  های  سازمان  توانمندسازی 
افزود: بخش مهمی از تصمیم هایی که باید برای 

مربوط  انجام شود،  معنوی کشور  و  مادی  توسعه 
به آموزش صحیح است.وی بیان کرد: 50 درصد 
سازمان های مردم نهاد خراسان جنوبی از استانداری 
و فرمانداری ها مجوز دارند، فرهنگ جامعه پذیری و 
احساس مسئولیت در این استان وجود داشته اما به 
لحاظ ضعف مالی امکان انجام کارهای بزرگ برای 
سمن ها وجود ندارد.مدیرعامل موسسه خیریه امام 
علی )ع( شهرری هم گفت: امروز به برکت حضور 
با  نهاد  مردم  های  سازمان  تعامل  دوزادهم  دولت 
بهتر شده  دستگاه های دولتی مثل وزارت کشور 
است.سید اکبر کسا افزود: استان هایی مثل خراسان 
و  بوده  روبرو  اقتصادی  و  اجتماعی  فقر  با  جنوبی 
خشکسالی چندین ساله خسارت هایی فراوانی به 
این استان زده است.وی اظهار کرد: در چنین استان 
هایی وظیفه دولت و سمن ها بیشتر است و همه 
باید با همکاری یکدیگر محرومیت را از چهره استان 
اقتصادی  گفت: مشکل  بزداییم.وی  محروم  های 
موجب خالی شدن روستاهای مرزی خراسان جنوبی 
شده که در آینده ممکن است مشکالتی را برای 
استان ایجاد کند.کسا افزود: دولت دوازدهم برنامه 
های خوبی در حمایت از سازمان های مردم نهاد 
به  برای خدمت  ایجاد شده  باید ظرفیت  که  دارد 
مردم و محرومان استفاده کرد.موسسه خیریه امام 
توانمندسازی  برای  تالش  هدف  با  شهرری  )ع( 
خانواده های محروم، بی سرپرست، ایتام کم درآمد 

و کاهش فقر از سال 1373 کار خود را آغاز کرد.

386 تن انجیر از باغات خراسان جنوبی 
برداشت می شود

ایسنا-رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: پیش بینی می شود امسال 386 تن انجیر در 
خراسان جنوبی برداشت شود.هاشم ولی پورمطلق 
اظهار کرد: سال گذشته 439 تن اتجیر در استان 
تولید شد که پیش بینی می شود امسال، این میزان 
تولید به علت سرمازدگی به 386 تن برسد. وی 
افزود: در سال گذشته،  314.8 هکتار از زمین های 
استان شامل 122هکتار آبی و192هکتار دیم، زیر 

کشت انجیر بوده است.

فعالیت 160 باشگاه مجوزدار 
در خراسان جنوبی

ایسنا-مدیرکل ورزش و جوانان گفت: طی سال 
گذشته فعالیت 160 باشگاه دارای مجوز در استان 
چهار  طی  اظهارکرد:  پور  است.افضل  شده  ثبت 
سال اخیر در دولت یازدهم، تعداد مدال های کسب 
با  المللی  بین  استان در مسابقه  شده ورزشکاران 
رشد سه برابری از 2 مدال به هشت مدال رسیده 
مسابقات  در  شده  کسب  مدال  افزود:  وی  است. 
کشور  قهرمانی  و  المللی  بین  آسیایی،  جهانی، 
توسط ورزشکاران استان در سال 92 از 54 مدال با 

70 درصد افزایش به 92 مدال رسیده است.
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

دادرس مقدم-استاندار در دیدار مشاوران امور 
عنوان  استان   تابعه  هاي  فرمانداري  بانوان 
کرد مسئوالن ذي ربط  باید از ظرفیت وتوان 
استفاده  خوبی  به  ها  عرصه  همه  در  بانوان 
از  کاملي  اطالعاتي  بانک  تهیه  کنند.وی 
زنان و بانوان توانمند در عرصه هاي سیاسي، 
اقدامی  را   ورزشي   ، اجتماعي  فرهنگي، 
الزم   برای استفاده از نهایت ظرفیت بانوان   
دانست.سید علي اکبر پرویزي، با بیان اینکه 
استفاده از توان و ظرفیت بانوان ، نیازمند تغییر 
نوع نگاه و نگرش جامعه نسبت به این قشر 
مهم و تاثیرگذار است، افزود: باید نگاه ها به 
این موضوع عوض شود تابتوان اقدامات جدي 
توان  از  استفاده  زمینه  در  تري  اساسي  و  تر 

موجود به انجام رساند.
اولویت ها و سیاست  از مهمترین  وی یکي 

از  استفاده  را  دوازدهم  دولت  کاري  هاي 
دانست  جامعه   در  زنان  هاي  توانمندي 
وبیان کرد این در حالیست که کادرسازي و 
نیروسازي باید از رده هاي پایین و در استان 
باالي  هاي  رده  در  تابتوان  بگیرد  ها شکل 
مدیریتي از این عزیزان بیشتر وبهتر استفاده 
کرد.مقام عالی دولت در استان، ضمن تاکید 
بر انجام کارهای پژوهشي در زمینه مشکالت 
باید  ها  پژوهش  این  گفت:  بانوان،  و  زنان 
سطح  ودر  بوده  نیاز  اساس  بر  و  کاربردي 
جامعه به مرحله عمل گذاشته شود و بتواند 

گرهي ازمشکالت موجود باز کند.
جمله  از  را  زنان  اشتغال  موضوع  پرویزی، 
و  دانست  دولت  های  دغدغه  مهمترین 
حوزه  هاي   محدودیت  به  توجه  با  افزود: 
از ظرفیت هاي موجود  استفاده  باید  دولت  

در حوزه صنایع دستي و نیز اشتغال هاي خرد 
و خانگي در دستور کار قرار گیرد تا بتوان با 

کمترین امکانات و اعتبارات به اشتغال پایدار 
دست یافت.استاندار با بیان اینکه امسال بالغ 
بر یک میلیارد و 500 میلیون دالر از محل 
اشتغال  براي  ملي  توسعه  صندوق  اعتبارات 
گرفته  نظر  در  محروم  و  روستایي  نقاط  در 

بنیاد  با  که  توافقاتي  با  افزود:  است،  شده 
امام)ره(  شده  اجرایي فرمان  برکت و ستاد 

در  اعتبارات  نیز  تومان  میلیارد  بر 300  بالغ 
روستائیان  به  اشتغال  تسهیالت  ارائه  زمینه 
پایین  کارمزد  با  عشایري  و  مرزي  نقاط  و 
اختصاص یافته است.وی ادامه داد: در زمینه 
اشتغال های خرد وخانگي و نیز صنایع دستي 

ظرفیت ها و توانمندي هاي بسیار خوبي در 
توان  آن جمله مي  از  دارد که  استان وجود 
به وجود سنگ هاي تزئیني ، صنایع دستي، 
بوم گردي و نیز قالي بافي و صنایع وابسته  
بازاریابی  بر  جدی  تاکید   با  کرد.وی  اشاره 
محصوالت تولیدي  افزود: یکي از مواردي 
که همواره مورد بحث و پیگیري قرار داشته 
موضوع بازاریابي محصوالت و تولیداتي بوده 
که توسط زنان توانمند و بانوان عالقه مند در 
این رابطه تولید شده است.مقام عالی دولت 
اولویت  از  را  روستایي  زنان  بیمه  استان،  در 
هاي کاري دولت دوازدهم دانست و تصریح 
تفریحي  و  ورزشي  هاي  ظرفیت  باید  کرد: 
نحوي  به  دارد  وجود  ها  شهرستان  در  که 
و  زنان  استفاده  امکان  که  شود  ساماندهي 

بانوان نیز از آنها وجود داشته باشد.

باید از ظرفیت و توان بانوان در همه عرصه ها به خوبي استفاده شود

حسینی- مدیر کل گمرکات استان با بیان این 
ابتدای  ماهه  استان در 4  میزان صادرات  که 
سال بیش از 57 میلیون و 530 هزار دالر با 
کیلوگرم  هزار  میلیون 939  حدود 421  وزن 
بوده است عنوان کرد: ارزش صادرات نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش، 
ولی به نسبت وزن آن 54 درصد افزایش داشته 
است. خاشی علت را صادرات بیشتر کاالهایی 
مانند سیمان که وزن باالتر و ارزش پایین تری 
دارند دانست و افزود: میزان واردات به استان 
نیز در این مدت 426 هزار و 430 دالر بوده 
که با کاهش 92 درصدی نسبت به سال قبل 

مواجه شده است.
واردات  سهمیه  دوبرابری  افزایش 

مرزنشینان استان در سال جاری

کم  به  دولت  تاکید  که  این  به  اشاره  با  وی 
عمده  کرد:  اضافه   ، است  واردات  کردن 
وارد  مرزنشینان  را  استان  وارداتی  کاالهای 
می کنند، البته امسال چند شرکت نیز برای 
انجام این کار ورود پیدا کرده اند. به گفته مدیر 
کل گمرکات تا تقریبا 2 هفته قبل، سهمیه 
مرزنشینان در سامانه صنعت و معدن مشخص 
را  واردات  امکان  علت  همین  به  بود  نشده 
کرده  پیدا  کاهش  شدت  به  آمار  و  نداشتند 
بود. ولی سهمیه مرزی هر نفر مرزنشینان کل 
کشور در سال جاری از سوی هیئت مدیران 
75 دالر اعالم گردیده ولی این سهمیه برای 
برای  )محروم(  یافته  توسعه  کمتر  مناطق 
آینده  ماه های  و در  نفر 150 دالر شده  هر 
شاهد رشد چشمگیری در واردات خواهیم بود. 

خاشی عمده اقالم صادراتی را سیمان، کاشی 
و سرامیک، خوراک کامل طیور و رب گوجه 
فرنگی عنوان کرد و افزود: برنج ، شکر، شتر و 
دستگاه عمل آوری بسته بندی قیر تنها اقالم 

وارداتی از ابتدای سال هستند.

صادرات صنایع دستی کار سخت
 و شق القمری نیست

وی همچنین درباره امکان راه اندازی گمرک 
تخصصی صنایع دستی عنوان کرد: بر اساس 
گمرک  توسط  دستی  صنایع  صادرات  قانون 
مرکز استان قابل انجام است و طبق اعالمیه 
استان  مراکز  گمرکات  ایران،  گمرک  سایت 
ها همان گمرک تخصصی صنایع دستی هم 
هستند. مدیر کل گمرکات با اشاره به این که 

خیلی ها نمی دانند و یا تصور می کنند که 
 صادرات صنایع دستی کار سخت و شق القمری
عنوان  به  استان  مرکز  افزود: گمرک  است،   
یکی از 16 گمرکی که کار صادرات سوخت 
را به بهترین نحو انجام می دهد، کار صادرات 
است.  تر  راحت  برایش  قطعا  دستی  صنایع 
امکان  گمرک،  این  در  که  این  به  خاشی 
از فرش  به غیر  تمام صنایع دستی  صادرات 
دستباف وجود دارد اشاره و اضافه کرد: صادرات 
از  نیاز دارد و  فرش، دو کارشناس تخصصی 
آنجاییکه در سال های اخیر نیز دوره فرشی 
برگزار نشده تا همکاران این تخصص را فرا 
وجود  فرش  امکان صادرات  بنابراین  بگیرند، 
ندارد ضمن این که تاکنون نیز هیچ درخواستی 
از سوی اشخاص مبنی بر تقاضای صدور فرش 

دستباف به گمرک داده نشده است. به گفته 
اگر دوره فرشی  بارها مکاتبه شده که   ، وی 
در هر کجای کشور برگزار شد اعالم کنند تا 
کارشناس بفرستیم ولی تاکنون اعالمی نشده 
است. مدیر کل گمرکات با بیان این که حتی 
تقاضا کردیم تا از کارشناسان فرش دادگستری 
استفاده شود تصریح کرد: این درخواست نیز 
به دلیل تاکید بر وجود نیروهای خود گمرک 
به عنوان کارشناس رد شد. خاشی با اعتقاد بر 
این که تعریف دقیقی از صنایع دستی موجود 
نیست و کاالهای مشابه صنایع دستی نیز زیاد 
است خاطرنشان کرد: اول تعریف جامعی به 
ما از صنایع دستی و اقالم آن بدهند تا میزان 

صادرات آن نیز مشخص شود.
)Ava.news13@gmail.com(

کاری-دومین جلسه هماهنگي پروازهای حج 
ساماندهی  و  برنامه ریزی  هدف  با   96 تمتع 
حضور  با  گذشته  مصوبات  پیگیری  و  امور 
ها،مدیر  فرودگاه  مدیرکل   ، بیرجند  فرماندار 
مدیرحج  استانداری،  امنیتی  و  انتظامی  کل 
و زیارت  در فرودگاه بیرجند برگزار شد.مدیر 
کل فرودگاه ها خدمت به حجاج را از توفیقات 
هرچه  هماهنگی  خواستار  و  برشمرد  الهی 
به  در خدمت رسانی  مرتبط  ارگان های  بیشتر 
زائران و همراهانشان به بهترین شکل ممکن 
شد .فرماندار بیرجند  نیزبا تاکید به فشردگی 

و  موقع  به  انجام  خواستار  حج    پروازهای 
بدون تاخیر پروازها و همچنین اطالع رسانی 
به موقع از انجام پروازها و یا تاخیرات احتمالی 
به صورت آنالین به همه واحدهای ذیربط و 
همچنین زائران شد. ناصری نحوه ارسال بار 
غیر همراه مسافر را مورد تاکید قرار داده و همه 
و  همکاری  به  دعوت  را  مرتبط  های  ارگان 
مساعدت در امور حجاج نمود.مدیر کل فرودگاه 
اولویت  اینکه  اعالم  با  جلسه  این  در  نیز  ها 
فرودگاه بیرجند، انجام به موقع پروازها و تسهیل 
در عملیات پروازی اعزام زائران بیت ا... الحرام 

است، گفت: با انسجام و آمادگی کامل، عملیات 
حج امسال را مدیریت خواهیم کرد و با توسعه 
افزایش   ، خودروها  پارکینگ  مانند  امکاناتی 
صندلی های ترمینالی ، بهسازی نمازخانه و 
بهسازی   ، بهداشتی  سرویس های  افزایش 
گیت های  افزایش  دستی ها،  چرخ  افزایش  و 
بازرسی و گذرنامه، زیباسازی محیطی و نصب 
بنرهای راهنمای زائران و مستقبلین، راه اندازی 
سامانه اطالع رسانی حج تمتع 96 در پرتال 
فرودگاه ، در پی ارائه خدمات مطلوب  هستیم. 
سالمی گفت: طبق برنامه اعالمی اولیه زائران 

خراسان جنوبی اول و دوم شهریور طی 6 پرواز 
از فرودگاه بیرجند عازم سرزمین وحی خواهند 
شد.مدیر حج و زیارت استان نیز ضمن اعالم 
اینکه خراسان جنوبی سومین استان متقاضی 
حضور در سرزمین وحی می باشد گفت:  باتوجه 
به اینکه عربستان برنامه پروازها را به صورت 
هفتگی اعالم می کند ساعت دقیق پروازهای 
از  پس  و  است  نگردیده  قطعی  فرودگاه  این 
اعالم شرکت هواپیمایی ایران ایر اطالع رسانی 
خواهد شد. نوفرستی افزود: تعداد زائران استان 
1600 نفر می باشد  که با توجه به درخواست 

به  تشرف  برای  ها  استانی  هم  مکرر  های 
سرزمین وحی در حال مذاکره با سازمان حج 
و زیارت  جهت هماهنگی اعزام تعدادی دیگر 
از زائران هستیم که در صورت توافق طی دو 
پرواز از فرودگاه مشهد و امام خیمنی )ره( این 
زائران نیز به حج تمتع  خواهند رفت.در جلسه 
مذکور مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری 
با تاکید بر انجام ماموریت های امنیتی ارگان 
های درگیر،تسهیل و خدمت رسانی مطلوب به 
زائران بیت ا... الحرام را سرلوحه کار همه ارگان 

های درگیر در عملیات حج دانست .

پیشه ور - دستاورد مدرس و دانش آموخته 
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد 
نمایشگاه  نخستین  در  بیرجند  دانشگاهی 
بیست  در  فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای 
عنوان  به  دانشگاه  فعالیت  سال  پنجمین  و 
شناخته  کشور  جامع  دانشگاه  برتر  دستاورد 
مخترع  افشارکهن«  »امیرحسام  شد.طرح 
و  جنوبی  خراسان  برتر  پژوهشگر  برتر، 
گیاهی  یکبار مصرف  : ظروف  کشور گفت 
بهینه سازی شبکه های بی سیم  و  کاه  از 
ادهاک )Ad_hoc(در نخستین نمایشگاه 

دانشگاه های  دستاوردهای  و  توانمندی ها 
برتر  مقام  کشور  کاربردی  علمی  جامع 
ظروف  طرح  افزود:  .وی  آورد  دست  به  را 
و  کشور  در  کاه  از  گیاهی  مصرف  یکبار 
داخلی  نمونه  که  چرا  است  بی نظیر  دنیا 
کرد:  عنوان  .افشارکهن  ندارد  خارجی  و 
ماه  سه  مدت  ظرف  ظروف،  این  برگشت 
خط  انرژی  حداکثری  کاهش  طبیعت،  به 
تولید، کاهش قیمت تمام شده این ظروف، 
قابلیت استفاده مجدد با حفظ کاربرد قبلی و 
بازیافت سریع در طبیعت و خوراک مستقیم 

از جمله  استفاده  از  بعد  و  استفاده  قبل  خاطرنشان دام  است.وی  طرح  این  سیم مزایای  بی  های  شبکه  سازی  بهینه  کرد:  
طول  برد،  فضای  بهبود  به  مربوط  ادهاک 
انجام   ... و  برد  مساحت  فرکانس،  موج، 
که  هایی  شبکه  است  شده  باعث  که  شده 
قبال تا سقف 9 کیلومتر فضای برد داشتند 
اکنون تا سقف 6000 کیلومتر مربع اینترنت 
وایرلس ارائه کنند.همچنین گفتنی است، در 
این نمایشگاه، 281 مرکز علمی کاربردی با  
از 27 استان کشور شرکت  1200 دستاورد 

کرده بودند.  
)Ava.news14@gmail.com(

آمیز  اعتراض  )تجمع  خبر  کدخدائی-پیرو 
روستائیان افین جلوی استانداری( چاپ شده 
مرداد   15 یکشنبه  تاریخ  به  آوا  روزنامه  در 
96 ضمن عذرخواهی اصالحیه بدین منظور 
منعکس می گردد.صبح شنبه تعدادی از اهالی 
روستای افین شهرستان زیرکوه در اعتراض 
از  ناشی  احتمالی  مشکالت  که  آنچه  به 
ساخت سازه بتنی بر روی رودخانه این روستا 
و  کرده  تجمع  استانداری  مقابل  می خواندند 

خواستار توقف اجرای این طرح شدند.
در  معترضین  از  یکی  زادگان  یوسف  رضا 
کیلومتر   18 کرد:حدود  اظهار  آوا  با  گفتگو 
اسفدن  روستای  افین  روستای  از  تر  پایین 
سازمان  مسئوالن  تصمیم  با  که  دارد  قرار 
آب و فاضالب استان قراراست سازه ای روی 
این  مسأله  اما  شود  ساخته  افین  رودخانه 
است که این رودخانه متعلق به افین است و 
از وسط روستا و باغات می گذرد که ساخت 

مزارع،  برای  بدی  تبعات  قطعا  سازه  این 
قنوات و باغ های روستا خواهد داشت.وی با 
اشاره به اینکه در دولت قبلی هم سازه هایی 
احداث که باعث خشکی چندین قنات شده 
است ، افزود:اکنون نیز با ساخت سازه جدید 
و همچنین  چاه های کشاورزی  و  قنات ها   ،
آب آشامیدنی روستا خشک می شوند که این 
اتفاق خسارت زیادی به منابع آبی و اراضی 
روستاهای  و حتی  افین  روستای  کشاورزی 
پایین دست همچون خطیبی و حتی بمرود 
تجمع  مردم  از  برخی  اتفاقا  که  شد  خواهد 
تصریح  هستند.وی  روستاها  این  از  کننده 
آب  شدن  خشک  باعث  کار  این   : کرد 
اشامیدنی ، قنوات ، باغها و درختان زرشک 
کشاورزان و همچنین وجود خطر سیالب که 
درختان و باغهای مردم را خراب خواهد کرد.
روخانه  تنها  که  رود  معترض گفت:این  این 
دائمی در استان ماست و به خاطر وجود این 

گردشگری  هدف  روستای  عنوان  به  رود 
از بین خواهد رفت و این  ایم  شناخته شده 
سازه بتنی قطعا بر نابودی این روستای زیبا 

و هدف گردشگری خواهد شد. 

مکاتبات پی در پی ولی بی نتیجه
اشاره  با  نیز  اهالی  از  دیگر  یکی  اسماعیلی 
اهالی  بی ثمر  و  مکرر  های  پیگیری  به 
مراجعه  از  کرد:  عنوان  مورد،  این  در  روستا 
و  ادارات  با  بی پاسخ  و  مکرر  مکاتبات  و 
چرا  ایم  شده  خسته  ذی ربط  سازمان های 
این  ساخت  در  که  اداراتی  تمام  به  که 
هیچ  اما  زده ایم  نامه  دارند  نقش  پروژه 
که  نکرده ایم  دریافت  قانع کننده ای  پاسخ 
تصمیم گرفتیم به مرکز استان آمده و مقابل 
استانداری تجمع کنیم.وی افزود: ما از دیار 
همچنین  و  ایم  آمده  کمیلی  شهید  سردار 
تمدن  و  تاریخ  با   ، متدین   ، اصیل  مردمی 

چند هزار ساله هستیم که برای انقالب 12 
شهید داده ایم.این معترض ادامه داد: اکنون 
فاضالب شهرستان  و  آب  سازمان  اینکه  با 
قاین تعدادی حلقه چاه آب، در دشت اسفدن 
اما  این روستا حفر کرده  است،  اهالی  برای 
با این حال می خواهند با اعمال نفوذ خود ، 
آب رود افین را نیز به سمت اسفدن هدایت 
روستا،  اهالی  اعتراضات  علی رغم  و  کنند 
هیچ مسئولی در این زمینه پاسخگو نیست 
و برای انجام این پروژه هیچ نظرخواهی  از 
اهالی افین صورت نگرفته است چرا که ما 
منابع  نابودی  با  طرح  این  اجرای  معتقدیم 
همراه  افین  روستای  حیات  تبع  به  و  آبی 
این  در  ما  کرد:  تاکید  بود.اسماعیلی  خواهد 
مورد کوتاه نخواهیم آمد و این مسئله را در 
و  مطرح  نیز  کشوری  مسئولین  با  و  تهران 
این  معتقدیم  که  چرا  کرد  خواهیم  پیگیری 

مسله ملی است . 

و  اجازه  بدون  ای  سازه  گونه  هیچ 
خواسته مردم افین ایجاد نمی گیرد

مردم  نمایندگان  از  یکی  زادگان  یوسف 
استانداری  مسئوالن  با  که  جلسه  پایان  در 
ای  منطقه  آب  مدیر   گفت:امامی  داشت 
قول داده است که هیچ گونه سازه ای بدون 
و  نشود  ایجاد  افین  مردم  خواسته  و  اجازه 
با  مشکل  و  بوده  مطالعاتی  بیشتر  طرح 
توافق بزرگان دو روستا حل شود.وی ادامه 
برای  را  این طرح  های  آسیب  ما  داد:وقتی 
مسئوالن بیان کردیم قول داده شد که حتی 
طرح مطالعاتی نیز فعال انجام نشود چرا که 
طرح مطالعاتی برای پروژه ای که مشکالت 
اقتصادی  حتی  اجتماعی  محیطی،  عدیده 
دارد آن هم در عصری که تجارب تلخی از 
زدن سد و پروژه های مشابه در سایر استان 

ها داشته ایم ضرورتی ندارد.
)Ava.news25@gmail.com( 

امکان صادرات تمام صنایع دستی غیر از فرش دستباف وجود دارد

دومین جلسه هماهنگی پروازهای حج تمتع در فرودگاه بین المللی بیرجند

معرفی طرح دانش آموخته علمی کاربردی به عنوان دستاورد برتر دانشگاه جامع کشور

تجمع اعتراض آمیز روستائیان افین مقابل استانداری

عکس:اینترنت

عکس:اکبری
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
أرَوُح الرُّوِح الَیأُس َعِن الّناِس

خوش ترين آسايش، نومیدى از مردم است.
)مشكاة األنوار، ص 324(

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی:

 توجه به ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی، امکان جذب سرمایه گذاری در استان را مهیا می کند

قوسی- امروزه مقوله اشتغال بسیار با اهمیت است که اذهان همه مسئولین را به خود متوجه 
ساخته است و سیاستگذاران در حوزه هاى مختلف به اين مهم توجه می کنند. مدير کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اين موضوع در مراسم معارفه مديريت واحد کار و 
خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبی به تبیین اهمیت اشتغال در جامعه پرداخت 
کاربردى  و  ريزى صحیح  برنامه  موجود الزمه  از وضعیت  دقیق  و  تحلیل درست  داد:  ادامه   و 
می باشد که شناسايی و مديريت مزيت ها و ظرفیت ها می تواند ما را در اين مهم يارى نمايد. 

وى افزود: تحوالت جمعیتی و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار و هرم سنی جمعیت بايد 
مورد توجه ويژه مسئولین در برنامه ريزى ها قرار گیرد. 

مدیریت صحیح جمعیت، عاملی موثر در جهت نیل به شاخص های بزرگ اقتصادی 
سنجرى گفت: در حال حاضر کشور با پنجره فرصت جمعیتی مواجه است که در صورت مديريت 
و برنامه ريزى صحیح می تواند در ارتقا ، بهره ورى و رسیدن به شاخص هاى کالن اقتصادى موثر 
باشد. مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی زمان حاضر را حساس ترين زمان به 

لحاظ سیاستگذارى در حوزه منابع انسانی و اشتغال دانست که نیاز به برنامه ريزى دقیق و اصولی 
دارد. سنجرى، کاهش جمعیت روستايی و مهاجرت به شهرها، کاهش سهم کشاورزى در اشتغال 
و کاهش مزيت هاى طبیعی در استان را منجر به افزايش فرصت هاى شغلی و سرمايه گذارى 
در حوزه خدمات با توجه به زود بازده بودن و کم هزينه بودن آن دانست. تغییر ساختار بازار کار و 
مناسب سازى آن براى ورود فارغ التحصیالن و توجه به کیفیت فرصت هاى شغلی ايجاد شده 
در کنار توجه به کمیت ها و همچنین ايجاد اشتغال متناسب با سرمايه و نیروى انسانی موجود از 

موضوعاتی بود که مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بر آن تاکید کرد.
سنجرى ضمن اشاره به تقارن شروع اجراى برنامه ششم با شروع به کار دولت دوازدهم در جهت 
 اجراى کامل و دقیق برنامه، گفت: افزايش شاخص هاى کالن اقتصادى در برنامه ششم توسعه ،

منجر به ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بیكارى کشور به 10/2 درصد خواهد شد.
سنجرى، منطقه ويژه اقتصادى را فرصت خوبی در جهت جذب سرمايه گذارى دانست و راه اندازى 
واحد کار و اشتغال را به عنوان بازوى مشاوره اى و اجرايی براى مجموعه دانست و افزود: اين واحد 

با هدف تنظیم بازار کار و نظارت به مباحث ايمنی و بهداشت کار و ارائه خدمات مشاوره اى به 
کارفرمايان و سرمايه گذاران می باشد.

کارگزاران با همه توان در خدمت کارگران و کارآفرینان باشند
کريم ياورى مدير کل حمايت از مشاغل و بیمه بیكارى وزارت متبوع ضمن قدردانی از زحمات 
مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی؛ اهتمام به امر اشتغال و تكريم کارآفرينان و 
سرمايه گذاران را مورد توجه قرار داد و به بیان تاريخچه قوانین و مباحث حمايت و تنظیم روابط 

کارگر و کارفرما پرداخت.
ياورى هدف تشكیل واحد کار و خدمات اشتغال را به منظور تسهیل امور کارآفرينان، کارفرمايان و 
کارگران دانست و خواستار به کارگیرى همه توان در جهت خدمت به کارگران، کارآفرينان و سرمايه 

گذاران توسط کارگزار اين حوزه شد.
الزم به ذکر است، حكم مديريت واحد و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبی با 

امضاى وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجتبی قاسمی پور ابالغ گرديد.

عكس : توال

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات انجام می شود 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی
 و صعب العالج می گردد.

32227177 - 09155618482

همایش بزرگ آشنایی با رشته ها و دانشگاه های کشور 
ویژه داوطلبان کنکور 96 )رایگان(

با حضور اساتید برجسته تعلیم و تربیت و مشاوره تحصیلی دانشگاه
جناب آقای دکتر حسینایی- جناب آقای دکتر محسن آیتی

سرکار خانم دکتر راستگو مقدم- جناب آقای ابوالفضل زمینی 
جناب آقای سید محمدرضا اصغری

دختران: یکشنبه 96/5/15 ساعت 5 بعدازظهر
پسران: دوشنبه 96/5/16 ساعت 5 بعدازظهر

آدرس: میدان ابوذر- خیابان شهید اسد زاده - نبش اسدزاده 3  تلفن: 32232943
آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

پذیریش دختران کم توان ذهنی و جسمی و ناشنوا  

در کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان

 موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
 با مجوز سازمان بهزیستی

  صد در صد رایگان
 صرفا با معرفی از اداره بهزیستی 

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
کارگاه حمایتی تولیدی دستان پر توان

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد براتی 
شهردار محترم منطقه یک بیرجند

جناب آقای مهندس ترابی
رئیس محترم اداره بهره برداری برق شهرستان بیرجند

سرگرد مهدی هرمزی  فرمانده محترم کالنتری 13 شهرستان بیرجند
و فرماندهی محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بیرجند

جدیت و تالش شما مدیران محترم و همکاران گرامی تان در برگزاری جشن والدت امام رضا )ع( 
را ارج نهاده، توفیق روز افزون تان را از درگاه احدیت خواستاریم.

هیئت امنای مسجد امام رضا )ع( بیرجند

آگهـي مناقصـه عمومـي )یک مرحله اي( شماره )96-25(
دستگاه برگزار كننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

بیرجند 
موضوع مناقصه: واگذاري حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشجویان

شرايط شركت در مناقصه: كلیه شركت هاي داراي مجوز و داراي صالحیت از 
مراجع ذیصالح

مدت انجام كار: 10 ماه شمسي از تاریخ عقد قرارداد 
مدارك الزم جهت خريد اسناد مناقصه : 

الف( واریز مبلغ 150/000ریال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي 
)سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

 http://iets.mporg.ir  ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس 
ج( جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره 32395251 تماس حاصل فرمایید. 

مبلغ  به  بانکي  معتبر  نامه  ضمانت  مناقصه:  در  تضمین شركت  مبلغ  و  نوع 
14/500/000 ریال یا چك تضمین شده بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 
2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شركت در مناقصه(

مهلت خريد اسناد: از تاریخ 96/05/16 لغایت 96/05/21
مهلت تحويل اسناد: تا تاریخ 96/05/31

محل تحويل اسناد: خراسان جنوبي - دبیرخانه مركزي دانشگاه علوم پزشکي 
بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

بازگشايي  فرآيند  شروع  محل  و  تاريخ 
پاكت ها : ساعت 9 صبح 96/06/01 - سالن 

جلسات معاونت توسعه دانشگاه 
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا 
قبول یك یا كلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
توجه: جهت دریافت پیامك های مناقصات حمل و نقل درون شهری و برون شهری 

می توانید عدد 29 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند


