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به خاطر فشارمشکالت از ملت 
عذرخواهی می کنم
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قصور در حادثه تروريستي
 اهواز قطعي است 

صفحه 6

  اصالح طلب ها می خواهند 
خودشان را از دولت جدا کنند 

صفحه 6

حج بايد برای جمهوری اسالمی 
آبروآفرينی کند

صفحه 6

گرداب سکوت!

ای،  رسانه  مهم  نظریه های  از  یکی 
تئوری »مارپیچ« یا »گرداب سکوت« 
است.  »مارپیچ سکوت« یک نظریه 
توسط  که  است  ارتباطات  علوم  از 
دانشمند آلمانی »الیزابت نوئل نیومن« 
بیان شده  و اظهار می کند  که »بر 
اساس قدرت رسانه ای می توان عقاید 
مخالف را مأیوس ساخت و اجازه داد 
فراموشی  به  سکوت«،  »گرداب  در 
سپرده شوند«؛  یعنی در فضای خبری 
و رسانه ای آنقدر از یک موضوع مهم 
چیزی نگفت و آنقدر در سکوت خبری 
به آن بی توجهی کرد که رفته رفته از 
ذهن مردم پاک شود! ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4179
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مجوز  برای 30  اقامتگاه  بومگردی
    صفحه 5

عکس:  صالحی مقدم

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خبر داد:

فروش 92 درصد  عروسک های دست ساز بانوان روستايي /5

انتظارات مچ طاليی های استان/3

 جوان همشهری نفر دوم جشنواره نوبل آسیايی/۲
افتخاری دیگر برای خراسان جنوبی
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جناب آقای مهندس سورگـی 
سرپرست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی موجب امیدواری 
همه بهره برداران بخش کشاورزی به آینده گردید 

ضمن عرض تبریک، موفقیت تان را آرزومندیم.

شرکت تعاونی تولیدی سپیددانه بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان 

 حجت االسالم حاج ابراهیم احمدی
جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 97/7/12  از ساعت 
2/30  الی 3/30 بعدازظهر در محل حسینیه 
 جدید التاسیس آیت ا...آیتی برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده احمدی و سایربستگان

ای دوست به پیکر شهیدان صلوات       بر قامت بی سر شهیدان صلوات 
از دامن زن مرد به معراج رود               بر دامن مادر شهیدان صلوات

در ایام اسارت عقیله بنی هاشم، پیام آور شهیدان کربال زینب کبری )س(، رهرو راه آن بزرگ بانوی اسالم

ام الشهیدين حاجیه کربالئیه فاطمه کبری بیک زاده 
به فرزندان شهیدش پیوست. فرزندانی که آنگونه پرورید که شهید سید محمد هادی 

با تاسی به باب الحوائج ، قمر منیر بنی هاشم در راه یاری مسلمین دست ها را تقدیم پیشگاه دوست نمود و 
 شهید سید محمد حسین در پیروی از جدّ  اطهرش، سید و ساالر شهیدان، بی سر به بارگاه معبود شتافت.

در سومین روز خاک سپاری مادر عزیزمان و به یاد شهیدان جاوید و پدر بزرگوارمان
 شادروان حاج سید حمزه نوربخش که الگوی تواضع و مردمداری بود، گرد هم آمده و با یادآوری 

معارف و مصائب اهل بیت علیهم السالم ، خاطر جاودان آن عزیزان را گرامی می داریم.
زمان : پنجشنبه 9۷/0۷/1۲ از ساعت ۲/30 الی 3/30 بعدازظهر  مکان: مسجد امام حسین )ع( 

خانواده شهیدين نوربخش و ساير بستگان

دلم تنگ است برای کسی که نمی شود او را از خدا خواست.
 نمی شود او را داشت. فقط می شود سخت برای او دلتنگ شد 

و بر مزارش عاجزانه گریست. 
همسر و پدر عزیزم جایتان تا ابد در قلب ما جاودانه است. 

پنجمین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان

 حاج محمد تقی اعتبـار
را با ذکر صلوات و فاتحه زنده نگه می داریم  

 سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد.
 همسر و فرزندان

 اهم سوابق کاری و آموزشی در حوزه ی مهندسی:
* دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت

* دارای پروانه ی نظارت و طراحی تاسیسات برق
* رئیس هیئت رئیسه ی گروه تخصصی برق استان

*پنج دوره بازرس نظارت عالیه ماده ی 35 قانون 
نظام مهندسی. 

نظام  سازمان  عالیه  نظارت  ی  کمیته  عضو   *
مهندسی ساختمان استان در ادوار گذشته.

مهندسی  نظام  سازمان  انرژی  کمیته  عضو   *
ساختمان استان.

* عضو هیئت موسسان انجمن صنفی مهندسین 
برق استان خراسان جنوبی.

* همکاری با سازمان جهاد کشاورزی به عنوان مشاور 
 فنی در امور تاسیسات برق از سال 1380تا 1392.

* تدریس در دانشگاه آزاد، دانشگاه فنی و حرفه ای 
ابن حسام، هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش.

اهداف و برنامه ها:
* باال بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر 

حسن اجرای خدمات.
 * شفاف سازی فعالیت ها و عملکرد هیئت مدیره ی

  سازمان.
* ارتقای کیفیت دوره های آموزشی با هدف 

ارتقای دانش فنی مهندسین و صاحبان حرفه ها.
* ارتقای کیفیت امکانات رفاهی برای اعضا.

* تعامل با اصناف مرتبط با صنعت ساختمان. 
ایجاد فضای مشارکت و روحیه جمعی جهت   *

ارتقای جایگاه سازمان. 
توسط  ملی ساختمان  مقررات  رعایت  به  الزام   *

پیمانکاران،مهندسین و بهره برداران.
 *جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها 

و صنوف ساختمان.

به یـاد داشتــه باشیـم:  تعهـد معنایـی جـز کمتـر شعـار دادن و بیشتـر عمـل کـردن نـدارد
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موبایل ۲۰ درصد ارزان شد

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی خبر از کاهش قیمت ۲۰ درصدی گوشی های تلفن همراه در بازار موبایل داد و 
احتمال تداوم این روند را نیز داد. بعد از اوج گیری قیمت دالر و ایجاد التهاب قیمتی در بازار محصوالت وارداتی، از دیروز که شروع 
کاهش قیمت ها زده شده و اکثر مردم دالر به دست، متقاضی فروش شده اند، قیمت موبایل نیز روند کاهشی پیدا کرده است.

گرداب سکوت!    

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... یعنی در فضای خبری و 

رسانه ای آنقدر از یک موضوع مهم چیزی نگفت 
و آنقدر در سکوت خبری به آن بی توجهی کرد 
از ذهن مردم پاک شود! در استان  که رفته رفته 
خراسان جنوبی، دانسته یا نادانسته، این تئوری مهم 
رسانه ای زیاده از حد به کار آمده است. مروری گذرا 
و خالصه وار به مهم ترین رویدادهای یک ماهه 
یا یک هفته ای استان، تیترها و موضوعات بسیار 
مهمی را جلو چشمان هر خواننده دقیق و دلسوزی 
برجسته و آشکار می کند که هر کدامشان دارای 
درجه ای از اهمیت و شاید در برخی موارد سرنوشت 
ساز برای استان باشند؛ اما در قبالشان سکوت می 
شود و نتیجه ی حبس خبرها در این زندان اجباری 
و طوالنی، فراموش شدن آنهاست. سکوت و انفعال 
رسانه های استان در برابر وظیفه اهمیت دادن به 
رسانه  در  که  من  برای  گاهی  مهم،  اخبار  برخی 
فعالیت می کنم و از پیدا و پنهان البی ها و فشارها 
آگاهم، پذیرفتنی و بنا به اوضاع خاص استان به 
ویژه تنگ نظری های موجود، اندکی گریز ناپذیر 
است. سکوت معنادار مدیران و مسؤوالن استان هم 
در برابر رویدادها، هر چند نابخشودنی و خیانت بار، 
اما آنهم کاماًل قابل تصور است چرا که مهم تر از 
استان، میز و صندلی های مدیریتی و مهم تر از 
سرنوشت مردم، علی القاعده مدت زمان حکومت 
اداره یا سازمان  داری شان بر تاج و تاخت فالن 
انفعال،  اما  نیست!  انتظاری  هم  این  جز  و  است 
سکوت و گذر بی تفاوت مردم از اخبار و رویدادها 
و اتفاقات و فعل و انفعاالت استان، برای همه ی 
فرساست.  و طاقت  البته سخت  و  باورنکردنی  ما 
همین چند لحظه قبل اخبار مهم یک هفته اخیر 
استان را مرور می کردم و حداقل پنج خبر مهم و 
رویداد سرنوشت ساز و تصمیم های اساسی برای 
مردم استانم، باالتفاق از جلو چشمانم می گذشتند 
و من متعجب و مات و مبهوت از اینکه چرا هیچ 
واکنش مثبت یا منفی در قبال این خبرها، رویدادها 
و تصمیم ها از سوی مردم در جامعه ایجاد نشده 
است؟ یعنی تا این اندازه ما را گرفتار هیچ و پوچ 
و حاشیه های بی معنی کرده اند و تا  این حد بی 
تفاوتی و بی توجهی را به ما القاء و با ُدز باال در 
به عنوان مردم  ما  اند؟  تزریق کرده  رگ هایمان 
خراسان جنوبی سال هاست ناخواسته خودمان را 
از آن صحبت  ابتدا  در همان گرداب سکوتی که 
شد گرفتار کرده ایم. در چنین وضعی، قبل از آنکه 
کسی به ما توجهی کند خودمان عامل بی توجهی 
مقابل(  ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   ... ایم  شده  خودمان  به 

)ادامه سر مقاله( و با انفعال، سکوت و پشت سر انداختن 

سکه به روز مطالبه گری، لگد به بخت خودمان 
یاغی  مزدهای  به  قلم  ایم.  زده  فردایمان  ونسل 
فرصت  و  صفت  قورباغه  های  تیرکش  هفت  و 
طلب هم کم نیستند تا از این خصلت تاریخی و 
انعفال مرگبار اجتماعی و آب گل آلود بی تفاوتی 
های عمیق ما تحفه برگیرند. چه باید بکنیم؟ آیا 
این انفعال تاکنون به نفع ما بوده؟ آیا خرده ای یا 
خدشه ای بر آن وارد نیست؟ آیا قرار نیست تغییری 
ما مردم خراسان  رویه و خصلت عمومی  این  در 
آیا همین گرداب خودساخته،  ایجاد شود؟  جنوبی 
عامل بی خانمانی ذهن ها و سرنوشت های ما در 
انتخابات، در بودجه ریزی ها، در سمت و سو گرفتن 
سفرهای مسؤوالن، در نگاههای کالن مدیریتی، 
ما،  اقتصاد  انتصابها، در قفل شدن چرخ های  در 
در به جایی نرسیدن فریاد محرومیت ها و تبعات 
خشکسالی و مهاجرت های این استان، در مرگ 
تدریجی انگیزه ها و مرگ دسته جمعی امیدها و 
آرزوهای نخبگان ما و در مدفون شدن مطالباتمان 
در زیرخروار خروار خاک قبرستان بی مباالتی های 
مسؤوالن نشده است؟ برای مقابله با گرداب سکوت 
و برای گم  و غرق نشدن در مارپیچ بی تفاوتی ها، 
باید خانه های ذهن مردم استان خراسان جنوبی 
را تکانی داد و دوباره بر اساس داشته های مبتنی 
بر عزت نفسشان که سالهاست به دالیل مختلف 
زیرلگدهای مسؤولیت های غیرمتعهدانه ی برخی 
عناصر ناالیق له شدن است، ساخت. »نیومن« در 
زمان  گذشت  »با  گوید:  می  خود  نظریه  تکمیل 
برابر  در  نظری  ابراز  مردم  از  کمی  تعداد  فقط 
افکار عمومی غالب خواهند داشت. عقاید مخالف 
اما مردم  بین خواهند رفت.  از  در گرداب سکوت 
می توانند  آنها  می دهند،  تشکیل  را  اصلی  هسته 
فرایند گرداب جدیدی را آغاز کنند که در نهایت 
یک نظر دیگر نیز منقرض گردد« بنا براین ما و 
مردم باید قبول کنیم  که اگر تکانی نخوریم  و 
حق و حقوقمان را مطالبه نکنیم آنهم از کسانی که 
منادی خدمت به ما در استان ما هستند و دست بر 
گلوی استان برای بریدن نفسهایش دارند، فردا در 
مسلخی بی نشان  ودر میان همین گرداب سکوت، 
آبادانی  آرزوهای نسل فردا و توسعه و  عمران و 
و عزت و سربلندی مان را هم ذبح خواهند کرد. 
برای آغاز آن فرایند جدید، هنوز هم دیر نشده است.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
های روزنامه را به شماره ۰93۰4943831 ارسال 

فرمایید( 

سرمقاله

نسرین کاری - جایزه مصطفی)ص(، نشان عالی علم 
و فناوری جهان اسالم است که هر دو سال یک بار به 
می  اعطا  اسالم  جهان  برتر  پژوهشگران  و  دانشمندان 
به  و  اسالم )ص(  پیامبر  نام  احترام  به  این جایزه  شود. 
دلیل تأکید بسیار آن حضرت به علم آموزی، به نام یکی 
نامگذاری  ایشان، مصطفی، به معنای برگزیده  القاب  از 
شده است. این مسابقه برای پژوهشگران مسلمان، در پنج 
حوزه  سالمت، فناوری اطالعات و ارتباطات، آب و محیط 
زیست، انرژی و اقتصاد برگزار می  شود. ارائه راهکارهای 
مبتنی بر علم برای پاسخ به مسائل جوامع بشری یکی از 
ویژگی  های مهم جهت داوری آثار است. این جشنواره که 
پس از نوبل دومین جایزه معتبر علمی در جهان محسوب 
می شود هر ساله دانشمندان برتر جهان اسالم را معرفی 

می کند.
فناوری  بخش  دوم  نفر  بیرجندی  مخترع 

اطالعات جشنواره کنز
حسین نیک کار جوان بیرجندی با اختراعش به جمع 15 نفر 
نهایی  جشنواره “کنز” که زیر مجموعه جایزه مصطفی )ص( 
است، راه یافت و اکنون در بخش ICT نفر دوم می باشد  
در تاریخ استان اولین بار است که یک نفر به این مرحله 
راه پیدا کرده است. او در گفتگو با خبرنگار آوا می گوید: 
دانشجوی ترم آخر  دکترای PHD فیزیولوژی ورزش و 

اکنون مخترع و پژوهشگر هستم.
وی با بیان اینکه جشنواره کنز زیر مجموعه نوبل آسیایی 
مصطفی )ص( است، می افزاید:  امسال در این جشنواره  
15۰۰ پژوهشگر و ایده پرداز آثار و ایده های خود را ارائه 
دادند. نیک کار خاطر نشان می کند: در این مرحله ایده 
15 نفر برگزیده شد که به لطف خدا توانستم در بخش 

فناوری اطالعات نفر دوم شوم. وی با اشاره به اینکه کمتر 
از یک ماه در اختتامیه این جشنواره با داوری اساتید بزرگی 
از دانشگاه های صنعتی شریف، عالمه طباطبایی و امیر 
کبیر آثار داوری خواهد شد، می افزاید: در نهایت در هر 
بخش به سه نفر برگزیده جایزه شمش طال تعلق می 
گیرد. وی درباره چگونگی شرکت در این جشنواره یادآور 
می شود: ابتدا ثبت نام اینترنتی انجام و بعد از آن آثار و 

ایده ها ارسال می شد.

ایده ای که در استان رد شد در آسیا دوم 
شد!!

پژوهشگر جوان بیرجندی با اشاره به اینکه این اولین دفعه 
است که در استان فردی توانسته در این جشنواره مقام 
کسب کند، خاطر نشان می کند: مطمئنا دعای خیر پدر و 
مادرم نقش موثری در موفقیت من داشته است و امیدوارم 
با موفقیت های آینده ام از زحمات آن ها تشکر کنم. وی 
با اشاره به اینکه ایده “کیف کوله هوشمند کوهنوردی” 

توانست در جشنواره کنز توجه داوران را به خود جلب کند 
و خوشحالم که پذیرفته شد، ابراز تأسف می کند از این 
که: این ایده در استان از سوی مسئوالن رد شد! اما بعد از 
آن در هر فستیوالی که شرکت کردم، مقام آورد. نیک کار 
یادآور می شود: اکنون چون سن من زیر 45 سال است 
جایزه بزرگ مصطفی به من تعلق نمی گیرد اما امیدوارم 
در آینده بتوانم یکی از دانشمندان بزرگ جهان اسالم شوم 

و در این رویداد بزرگ شرکت کنم. 
پیشرفت  زمینه  معنوی  و  مالی  حمایت  با 

جوانان مستعد استان فراهم می شود 
بوروکراسی سخت  از  با گالیه  بیرجندی  مخترع  جوان 
مسئوالن بیرجندی و حمایت نکردن آنها از قشر فعال و 
پژوهشگر استان تاکید می کند: با حمایت مالی و معنوی 
از  و  شده  فراهم  استان  مستعد  جوانان  پیشرفت  زمینه 
استان جلوگیری  به خارج  زبده  افراد خالق و   مهاجرت 
آنچنانی  پاداش  انتظار  اینکه  به  اشاره  با  می شود. وی 
ندارم ولی حداقل انتظار داشتم بعد کسب از اینکه پرچم 
کشور را باال بردم خداقوتی از مسئوالن بشنوم، می افزاید: 
دوست دارم بتوانم مثل قبل با دانش آموزان کار کنم و 
نشان  خاطر  وی  کنم.  منتقل  آنها  به  را  خود  تجربیات 
می کند: جا دارد از روزنامه مردمی آوای خراسان جنوبی 
که در انتشار فعالیت ها و خالقیت های جوانان  استان 
و  تشکر  کند، صمیمانه  نمی  فروگذار  هیچ کوششی  از 

قدردانی کنم.
روزنامه آوای خراسان جنوبی هم آرزوی موفقیت برای 
همه جوانان کوشا و فعال استان و مخصوصا برای این 
جوان مخترع دارد و امیدواریم ایده ایشان در مرحله نهایی 

هم حائز رتبه برتر شود.

عکس: رضایی

 جوان همشهری نفر دوم جشنواره نوبل 
آسیایی

افتخاری دیگر برای خراسان جنوبی

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز 
بانک مرکزی در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد. مصوب 
شد تا بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی باشد. 
بانک مرکزی موظف است تمهیدات و تسهیالت الزم را برای خرید و 
فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فوالد و دیگر محصوالت 
صادراتی که توسط صادر کنندگان عرضه می شود، در بازار ثانویه ارز فراهم 

نماید. بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز می باشد و می تواند برای 
اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره 
توسط دولت اقدام نماید. شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور تشویق 
سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی، تصویب کرد اتباع دولت های خارجی 
در صورتی که حداقل ۲5۰ هزار دالر جهت سرمایه گذاری در ایران، به 
کشور وارد کنند، می توانند از امتیاز مجوز اقامت 5 ساله برخوردار شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از شارژ کارت یارانه 11 میلیون نفر از نیازمندان برای خرید 
کاالهای اساسی خبر داد. عزیزی افزود: بسیاری از مردم امروز در تنگناهای معیشتی قرار دارند و 
کمر تعداد زیادی از خانواده ها به خصوص طبقات ضعیف جامعه زیر بار سنگین هزینه های زندگی 
خم شده است. وی همچنین اظهار کرد: مجلس با توجه به شرایط موجود به دولت فشار آورد تا در 
جهت کمک به رفع مشکالت مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه قدم های موثری بردارد. 
نماینده مردم شیروان گفت: خوشبختانه با برگزاری جلسات مختلف بین دولت و مجلس در نهایت 
دولت قانع شد در فاز نخست بسته حمایتی جهت کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه را تهیه کند 
البته ناگفته نماند این طرح فاز دوم هم دارد. این بسته حمایتی هیچ ربطی به یارانه یا مستمری 
افراد زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد ندارد. عزیزی همچنین از شارژ کارت یارانه 11 میلیون 
نفر از افراد زیرپوشش بهزیستی و کمیته امداد اعم از مستمری بگیران و پشت نوبتی ها خبر داد 
و گفت: از این تعداد دو میلیون و 7۰۰ هزار نفر مربوط به بهزیستی، پنج میلیون نفر متعلق به 
کمیته امداد و سه میلیون و 3۰۰ هزار نفر مربوط به موردی بگیران این نهادهای حمایتی هستند.

کارت یارانه 11 میلیون نفر شارژ شد

مصوبه ای که دالر را ارزان تر می کند

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

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

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

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان  خراسان جنوبی  در نظر دارد : پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومي يک مرحله اي )تجديد دوم( همراه با ارزيابی کيفی به پيمانکاران واجد شرايط در رشته 
آب يا کشاورزی پايه 5 و به شرح ذيل واگذار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا 
ارسال پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
مبلغ ضمانت نامه بانکیمبلغ ریز مترهنام پروژهردیف

1
اجرای عملیات آبخیزداری مشارکتی
 با آورده مردمی در حوضه آبخیز 

سد نهرین شهرستان طبس
8,977,417,۰9۰448,87۰,854

1- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  مورخ 1397/07/11 می باشد. 2- مهلت زمانی دريافت اسناد 
مناقصه از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تا ساعت 19 روز 
پنجشنبه مورخ 1397/07/12 می باشد. 3- آخرين مهلت بارگذاری اسناد، پيشنهاد قيمت در سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت و تحويل ضمانت نامه ها تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/07/23 
 و گشايش پيشنهادها راس ساعت 9 روز دوشنبه  مورخ 1397/07/23  مي باشد. 4- آخرين مهلت 
تحويل اسناد ارزيابی فنی پيمانکاران به صورت فيزيکی تا تاريخ 1397/07/21 به دبيرخانه کميسيون، 
واقع در اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری  و بارگذاری در سامانه تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1397/07/23  می باشد. 5- پرداخت از محل صندوق توسعه ملی درصورت تخصيص به 
صورت نقدی می باشد. 6- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها 
است. 7- آخرين مهلت اتمام پروژه و تحويل موقت تاريخ 1397/08/30 می باشد. 8- در راستای 
اطالع رسانی و افزايش آگاهی های عمومی حداکثر يک درصد از کل مبلغ قرارداد برای ترويج، آگاهی 
سازی و فرهنگ سازی پروژه های منابع طبيعی و آبخيزداری هزينه خواهد شد. شرح خدمات اين 
ماده توسط روابط عمومی اداره کل با هماهنگی و تاييد معاونت آبخيزداری تهيه و حين اجرای پروژه 
به پيمانکار ابالغ می گردد. 9- تحويل پيشنهادها، از طريق سامانه فوق الذکر و گشايش پاکت ها 
 در اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان  خراسان جنوبی به نشاني بيرجند - خيابان ارتش

 سه راه معلم صورت می پذيرد.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

د  
دو

مح
  و

ژه
 وی

ش
رو

ف درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

 ۰9159639۰65- علـی آبادی 

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی 3647  363  0915

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

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

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

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139760308002000183 - 1397/06/15 هيئت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاين تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حميد دشتگرد فرزند علی به شماره شناسنامه 164 
صادره از قاين به شماره ملی 0889035784 در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 48/17 مترمربع در قسمتی از پالک 1102- اصلی 
)به شرط تجميع با ملک مجاور برابر پاسخ استعالم شماره 1141 مورخ 1397/4/18 اداره محترم راه و شهرسازی( بخش 11 قاين واقع در 
قاين خيابان امام خمينی - روبروی بانک قرض الحسنه مهر ايران خريداری از ورثه آقای محمد حسين ساالری مالکين رسمی محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/۲6     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/7/11
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

  غذا آماده 
برادران خزیمه

اکبر جوجه 12 هزار تومان
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100
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آغاز برداشت ذرت علوفه ای 

صداوسیما-  ذرت کاران خراسان جنوبی برداشت ذرت علوفه ای را از 750 هکتار زمین کشاورزی آغاز کردند. معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان  پیش بینی کرد: از این اراضی 32 هزار تن محصول به ارزش 9 میلیارد و 600 میلیون تومان 
برداشت شود.عصمتی پور افزود: شهرستان طبس بیشترین سطح زیر کشت ذرت علوفه ای در استان را به خود اختصاص داده است.

جناب آقای شهردار با توجه به تصویب ایجاد فضای 
سبز و پارک در طرح شهری جهت خیابان مهزیار 
در بلوار شهید رجایی خواهشمند است با توجه به 
وجود مجتمع های مسکونی و جمعیت زیاد کودکان 
نسبت به بررسی ایجاد فضای سبز در خیابان مهزیار 

دستور فرمائید.
جمعی از اهالی خیابان مهزیار
چرا مخابرات قانون خدمات شرکت های خصوصی 
اینترنت را نادیده گرفته و با انحصارطلبی مشترکین 
سایر شرکت های اینترنت را مجبور به ثبت نام در 
مخابرات می کنند؟ آیا قطع شدن تلفن و اینترنت 

ضایع کردن حق الناس نیست؟
915...891
شهرداری با توجه به زمان اندک باقی مانده تا کنگره 
شهدا و نوروز تمرکز خود را بر زیباسازی و نورپردازی 
سه بلوار امام رضا )ع(،عبادی و خلیج فارس قرار دهد.
915...254
محترم مخصوصا  از شورای شهر  تشکر  و  سالم 
بخاطر  اهمیت  دادن و پیگیری هایشان برای جمع 
کردن آهن آالت و از داخل کوچه و فضای سبز 
پیگیری  از طرف شهرداری  بار  چندین  که  محله 
کردیم و دریغ از یک توجه. ان شاا... خدا خیرشان 
بدهد و شهرداری هم در راستای کمک به مشکالت 

مردم بیشتر توجه کند.
یک شهروند

جوابیه های شهرداری بیرجند

*احتراما در جواب مطلب مندرج  در ستون  پیام 
شما بنا بر اعالم منطقه 2 شهرداری در خصوص 
پیاده رو سازی و زیباسازی مسیر آوینی به نارنج و 
بلوار دانشگاه به استحصار می رساند: پیاده روسازی 
خصوص  در  تعهدی  شهرداری  و  بوده  مالک  با 

بهسازی پیاده روها ندارد.

*احتراما در جواب مطلب مندرج  در ستون  پیام 
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  اعالم  بر  بنا  شما 
فضاهای شهری شهرداری در خصوص وضعیت 
بلوار توحید به استحضار می رساند: موزائیک کاری 
بلوار توحید از مورخ 97/6/31 شروع شده و تا آخر 

مهر به پایان خواهد رسید.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- کسب سه مدال طالی مسابقات مچ اندازی توسط 
بانوان خراسان جنوبی، نشان داد که ورزشکاران بانوی استان 
در این رشته نیز حرف برای گفتن بسیار دارند. این در کنار 
افتخارآفرینی های گذشته مردان استان در رشته مچ اندازی که 
5 سال متوالی قهرمان کشور بودند، ضرورت توجه به این رشته و 

ایجاد ظرفیتی برای ظهور استعدادها را بیشتر کرده است.
مهمانان نشست ورزشی این هفته روزنامه آوای خراسان جنوبی، 
بانوان مچ انداز استان به همراه نایب رئیس بانوان، دبیر و رئیس 

هیئت بدنسازی و پرورش اندام بودند.
 

تعریف غلط از بدنسازی در بین بانوان بیرجندی
 

صباغ نایب رئیس هیئت در بخش بانوان که خود از سال 
 88، ورزش بدنسازی را شروع کرده است، با بیان این که 
»بدنسازی« در جامعه بانوان به خصوص در بیرجند به نوعی 
کامال متفاوت و اشتباه تعریف شده است، اضافه کرد: بسیاری 
تصور می کنند بدنسازی فقط برای کاهش وزن استفاده می 
شود در همین راستا استعدادیابی را از دانش آموزان  و دوره 
اول متوسطه در مدارس شروع خواهیم کرد تا ابتدا تعریف 
بدنسازی تصحیح شود. وی ارتقای سطح مربیان بدنسازی 
را گام دیگر این هیئت در بخش بانوان اعالم کرد و افزود: 
با استفاده از ارتباطی که با مربیان سطح باالی فدراسیون 
داریم ، سمینارهای آموزشی و دوره های تخصصی را برای 
مربیان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی پس از این دوره ها 
فقط مربیانی که آموزش ها را فراگرفته باشند حق مربیگری 
دارند. صباغ اضافه کرد: ایجاد تیمی آماده برای مسابقات و 
ارائه آموزش های تخصصی از دیگر برنامه ها در هیئت است.

 
هیئت برای جذب حامی تیم بانوان اقدام کند

 
مربی و سرپرست تیم بانوان مچ انداز استان نیز با اشاره به 
این که تا قبل از این مسابقات چندین مسابقه استانی برای 
بانوان برگزار شده بود، بیان کرد: با حضور آقای کهنسال به 
عنوان رئیس هیئت، مسابقات انتخابی تیم استان برگزار شد. 
به گفته همروان در این مسابقات 25 نفر شرکت کردند که 
از بین آن ها 3 نفر با احتمال مدال آوری بیشتر انتخاب شدند. 
سرپرست تیم با بیان این که در مسابقات کشوری، 252 نفر 

شرکت کننده از 18 استان حضور داشتند، خاطر نشان کرد: 
توانستند  استان  بانوان  اما  بود،  باال  بسیار  مسابقات  سطح 
رسانی  اطالع  خواستار  همروان  کنند.  مدال طال کسب   3
توسط هیئت برای جذب اسپانسر مالی تیم بانوان استان شد.

 
به قهرمانی امیدوار بودیم

 خواجه عبداللهی از بانوان مدال آور تیم مچ اندازی بانوان استان 
با بیان این که ورزش بدنسازی را از سال 90 شروع کردم ، ادامه 
داد: در این سال ها، چندین مقام از جمله اول کشوری در رشته 
طناب کشی، مقام اول در بازی های بومی و محلی و مسابقات 
بین المللی گرمسار و 3 مدال طالی کشوری ورزش های بومی 
و محلی کسب کرده ام. وی با اشاره به این که برای مچ اندازی 
فقط 4 ماه تمرین تخصصی داشتم، اضافه کرد: با روحیه ای که 

مربی به ما داده بود به قهرمانی امیدوار بودیم ، حتی با وجود این 
که سایر استان ها سال ها تمرین داشتند.

با ناداوری حذف شدم

 حمیده فرازی از دیگر ورزشکاران تیم که همسرش نیز از 
برای تمرین زمان  اندازی است، عنوان کرد:  قهرمانان مچ 

بسیار کمی داشتم اما توانستم در مسابقات استانی مقام اول را 
کسب کنم. وی از فرصت یک ماهه برای آمادگی در مسابقات 
کشوری ارومیه سخن گفت و بیان کرد: با این که در مسابقات 
و در بازی ها کسی نتوانست مچ مرا بخواباند، اما با ناداوری 
های انجام شده به نفع بازیکن تهرانی و خطاهایی که غیر 
منصفانه به من دادند، حذف شدم. فرازی با تاکید بر این که 
قصد دارم روی سرعتم کار کنم تا فرصتی به داوران داده نشود، 
خاطرنشان کرد: قطعا برای مسابقات بعدی بیشتر تمرین خواهم 

کرد و امیدوارم نتایج بهتری به دست آورم.

به مکانی اختصاصی برای تمرینات تیمی نیاز داریم

آرزو حسینی دیگر مدال آور مسابقات، با بیان این که 2 سال 
است در رشته مچ اندازی فعالیت دارم، اضافه کرد: در این مدت 

4 مدال طالی استانی ، 2 مدال طالی مسابقات شرق کشور و 
2 مدال طالی مسابقات کشوری در سال 97 را کسب کرده ام. 
وی همچنین از مقام اول استان در رشته چوب کشی بازی های 
بومی و محلی خبر داد و افزود: مشوق، حامی و حریف تمرینی من 
همسرم آقای فرازی از ورزشکاران رشته مچ اندازی استان هستند.

حسینی مهم ترین درسی که از مسابقات اخیر گرفته بود را 
درس اخالق عنوان کرد و گفت: یاد گرفتم باخت هایم را از 

بردهایم بیشتر دوست داشته باشم زیرا انگیزه ای برای تالش 
بیشتر می شوند.وی مهم ترین مشکل و مانع بانوان مچ انداز 
استان را نبود مکانی اختصاصی برای تمرین دانست و یادآور 
شد: اکنون هر کسی در باشگاهی جدا تمرین می کند، اگر 
مکانی تامین شود، می توانیم به عنوان یک تیم جامع کنار هم 
تمرین کنیم. به گفته وی ، رئیس هیئت ، پایگاه قهرمانی استان 
را پیشنهاد کرده است اما برای استفاده از آن جا نیز ابالغیه ای 
الزم است تا این ورزش شناخته شود و به راحتی بتوان تمرین 
کرد. مدال آور مسابقات قهرمانی کشور، دیگر مشکل فعلی را 
نبود مربی برای بانوان استان بیان کرد و ادامه داد: همچنین 
بانوان هنگام مسابقه با استرس فراوانی رو به رو می شوند و 

نیاز به روانکاوی دارند.
 

کاهش محدودیت ها برای بانوان

 علی کهنسال رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام هم در 
ابتدای سخن با اشاره به کسب 3 مدال طالی آقایان و 3 مدال 
طالی بانوان در مدت 6 ماه گذشته، خاطرنشان کرد: این نتایج 
ماحصل کار یک نفر نیست و زحمات ورزشکاران و کادر اجرایی 
هیئت منجر به کسب این موفقیت ها شده است. وی در ادامه 
با بیان این که انتظار نداریم برگزاری مسابقات مچ اندازی بانوان 
به اندازه آقایان مورد استقبال قرار بگیرد، عنوان کرد: سعی در 

آشناسازی مردم با این ورزش و کاهش محدودیت ها برای 
بانوان را داریم. رئیس هیئت با اشاره به این که این بانوان اولین 
مدال های طالی کشوری در عمر مچ اندازی بانوان استان را 
کسب کرده اند، افزود: خراسان جنوبی در ورزش مچ اندازی در 
دهه 80 قطب کشور بود و چندین دوره مسابقات کشوری نیز 
در استان برگزار شد. کهنسال به 5 دوره قهرمانی کشور استان 
اشاره کرد و گفت: 5 نفر از خراسان جنوبی نیز عضو تیم ملی 
بودند و من نیز به عنوان مربی تیم ملی به مسابقات اعزام شدم.

 
پایگاه قهرمانی، مکانی برای

 کالس های توجیهی و اردوهای تیم مچ اندازی
 

وی با تاکید بر این که سعی داریم مچ اندازی آقایان را به 
جایگاه قبلی برسانیم، خاطرنشان کرد: البته این کار زمان 

بر است.کهنسال به خواسته بانوان مچ انداز مبنی بر داشتن 
برنامه  اشاره کرد و گفت:  برای تمرین  اختصاصی  مکانی 
ریزی کردیم تا در باشگاه های خودشان تمرینات مدون را 
داشته باشند اما به صورت متمرکز پایگاه قهرمانی که متعلق 
به اداره کل ورزش و جوانان است را می توان برای اردو یا 

کالس توجیهی در اختیارشان گذاشت. 

انتظارات مچ طالیی های استان
برای تمرینات تیم به مکانی اختصاصی نیاز داریم

نی
سی

: ح
س 

عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

تعویض روغن و خدمات الستیک
آدرس :خیابان قدس، روبروی فروشگاه رفاه  
   09156047100 - چاجـی

 امالک و 
مستغالت

باغ ویال زمین ۷۰۰ متر،بنا ۷۰ 
متر،تراس ۵۰ متردیوارآالچیق 
تازه ساز،آب، برق ،گاز، سند 
تک برگ  ۰91۵۵616۵98

مغازه فروشی در کوچه بازار 
سرپوش 

شماره تماس 
  ۰9۳۳۰۷۵1696

فروش امتیاز واحدآپارتمان، 
تعاونی مسکن فرهنگیان صیاد 
شیرازی، ۴۰م )یا معاوضه با 
اتومبیل(  ۰91۵۳621۴۳۴  

یک قطعه زمین 6۰ متری 
تجاری حاشیه صیاد شیرازی 

با موقعیت خوب 
به فروش می رسد.   

۰91۵16۳۴۳82

فروش زمین شهرک بعثت 
)علی آباد لوله روبروی ایستگاه 

واحد(
  ۰9۰۳۵26۷۷۴6

زمین 12۰ متری بسیجیان 
دشت علی آباد، سند با 

دفترچه سهام فی: توافقی یا 
معاوضه با خودرو یا موبایل 
فروشی ۰91۵۵616۳22 

 
زمین مسکونی حاجی آباد 
بین خلیج فارس 1۰ و 12 

متراژ 16۰ متر، جنوبی، فقط 
۳۵ میلیون   ۰91۵16۰1286

سوله فروشی در شهرک 
صنعتی بیرجند، با ۴۰۰۰متر 
زمین و حدود 1۷۰۰ متر 

مربع زیر بنا، ارتفاع 8متر، سند 
ششدانگ   ۰91۵16۰۳۷۴۰  

منزل مسکونی فروشی
 واقع در روستای کوشه سفلی 

از توابع خوسف
 در حد سفت کاری 
  ۰91۵16۰۳۰۷۳

 
باغ فروشی

 با شرایط عالی ، تقاب 
 قیمت ۷۰ میلیون
۰91۵۳6128۵8

جویای کار

جویای کار:
طراح فتوشاپ با 1۰ سال 

سابقه کار طراحی
۰91۵6۷۰۵۳1۳

جویای کار:
تعدادی راننده با ماشین
 جهت کار در آژانس 

نیازمندیم 
۰91۵۵619۰۷2

شاگرد سنگ کار 
نیازمندیم  
تلفن تماس:

۰91۵۳61۳۷۵8

جوانی ۳2ساله مجرد
جویای کارپاره وقت برای 

بعدازظهرهستم ساعت 16 الی 
۰91۵86۵1۰۳۴         2۰

راننده پایه2 دارای مدارک 
کامل آماده همکاری هستم

تلفن تماس:
  ۰9۰۳96۴۴1۵2

به تعدادی راننده با ماشین 
برای آژانس بیمارستان با

زنگ خورباالوکارکردتضمینی 
نیازمندیم ۰91۵6۰۴۰۳۷۳  

نیازمند راننده تمام وقت یا 
پاره وقت با ماشین جهت کار 

در آژانس شمال شهر)شعبانیه( 
  ۰91۵26۴۴8۴2

جویای کار آشپز تخته کاری 
آماده همکاری

 درشیفت بعدازظهر
۰9۳۷۰۰8۰96۴

به تعدادی راننده با خودرو 
جهت کار در آژانس با زنگ 
خور باال برای دو شیفت 
صبح و عصر نیازمندیم  

۰919۵۷1۵۳8۰

لوازم التحریر واقع در 
خیابان معلم برای تکمیل 
کادر پرسنلی خود به یک 
همکار خانم نیازمند است 

۰91۵۳612۷۵۴

جویای کار سرویس مدارس 
دارای گواهینامه پایه 2 

و سواری پراید  
۰91۵86۰۵281

تاکسی سرویس با زنگ خور 
باال نیاز به تعدادی راننده

  با خودرو دارد
  ۰99۰۵6۳۷28۳

حمل بار با وانت 
به تمام نقاط شهر
با نازلترین قیمت

۰91۵۵61۵۰9۴ سلیمانی

خودرو

خریدار پژو پارس دوگانه 
 کارخانه

 مدل 9۵ یا 96 یا 9۷ هستم
  ۰91۵9629۳۷۰

متفرقه

فروش لپ تاپ لنوو بسیار 
تمیز و سالم قیمت ۴ میلیون

 تلفن تماس: 
  ۰91۵۵616۳22

فروش فوری ساندویچی
 با تمام تجهیزات درحال کار

تلفن تماس:
۰9۳9۵62۵96۰

یخچال بستنی در حد نو 
دارای ظرف مخصوص به 
فروش می رسد. فی: توافقی

  ۰91۵۳61۰128 

فروش زیر قیمت آجرسالم 
کارنشده حدود۳ کمپرسی 
معصومیه درصورت نیازپیام 

بدین  ۰9۳9161۳91۵



معدن بازالت سربیشه  داده نما

کاهش سکته با خواب
 و ورزش منظم

به گفته محققان، افرادی که به طور منظم 
ورزش می کنند و خواب شبانه کافی و منظم 
سکته  بروز  ریسک  معرض  در  کمتر  دارند 
الی 8  به طور منظم 7  افرادی که  هستند. 
ساعت در روز می خوابند 25 درصد کمتر از 
سایرین به سکته دچار می شوند. بیشترین خطر 
برای افرادی گزارش شد که مدت بسیار زیاد یا 

بسیار کمی را در رختخواب می گذرانند. 

چگونه انگیزه داشته باشیم

شما نباید صبح ها افسرده و بی میل از خواب بلند شوید. نباید فردی 
همیشه خسته و اخمو باشید و از کارهایی که در طول روز می کنید نفرت 
داشته باشید. شما نباید تمام انرژی خود را صرف تحمل کردن رئیس 
و دیگر اطرافیانتان بکنید. شما نباید هر روز جمله »این زندگی کردن 

نیست« را با خود تکرار کنید.
شما باید خوشحال باشید که باز صبح شده است. اشتیاق و عالقه تان 
هر چیزی که باشد، سرگرم آن شدن به شما انرژی می  دهد و با انگیزه 
بیشتری هدفتان را دنبال کنید. کاری که برایتان مثل تفریح و سرگرمی 

است دوست دارید ساعت ها برایش وقت بگذارید.

موفقیت و انرژی

انگیزه خود را افزایش دهیم

چگونه انگیزه خود را افزایش دهیم

گرفتن نظر  در  زندگی  برای  انگیزه  ایجاد  های  راه  از  دیگر   یکی 
موفقیت های هر چند کوچک و لذت بردن از آنهاست. یک دفتر تهیه کنید 
و تمام موفقیت های قبلی زندگیتان، موفقیت هایی که بعداً به آن دست 

پیدا می کنید و شادی های زندگیتان را در آن ثبت کنید.
 گاهی وقت بگذارید و نوشته هایتان را بخوانید، این می تواند منبع انگیزه 

خوبی برای شما باشد.
چگونه انگیزه خود را حفظ کنیم ؟

هر رویایی که در سر دارید احتمال اینکه افراد موفق در آن زمینه وجود 
داشته باشند زیاد است. پس به دنبال افرادی باشید کاری را که می خواهید 
 انجام دهید را قبال انجام دادند. اگر در اطرافتان نیست بدنبال آن در کتابها، 
فیلم های آموزشی و یا وب سایت های شخصی بگردید و از اشتباهات، 

شکست ها و پیروزی های آنها استفاده کنید.
اینکه دیگران هم همین راه را رفته باشند و به موفقیت رسیده باشند به شما 
انگیزه زیادی می دهد. مثاًل فردی تعریف می کرد همسرم به بیماری سرطان 
مبتال شد. با اینکه در ابتدا از لحاظ روحی ضربه شدید خورد اما بعد از مدتی گفت: 
»من فالنی را که قباًل سرطان داشت اما االن خوب شده تجسم می کنم. او 
توانست از پس این بیماری بر بیاید بنابراین من هم می توانم.« او با این روش 

انگیزه و امید خود را برای مبارزه با بیماری اش چندین برابر کرد.
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درد مزمن دارید 

دیگران را ببخشید!
از قدیم گفته اند »در عفو لذتی است که در انتقام نیست«. حاال اما 
پژوهشگران کشف کرده اند که »عفو و بخشش«، نه تنها لذت و 
حالوت خاص خود را دارد، بلکه با افزایش تحمل و تاب آوری، دردهای 

مزمن جسمی را نیز کاهش می دهد!
دردهای مزمن از جمله مشکالتی هستند که درصد نسبتا زیادی از 
جوامع مختلف به نحوی به آن ها دچار می باشند. آمار نشان می دهد 
بین 15 تا 47 درصد از جمعیت عمومی جهان دچار درد مزمن هستند 
و این آمار در کشور ما بین 9 تا 21 درصد گزارش شده است. این گونه 
دردها به دلیل ویژگی هایی نظیر عود و استمرار، موجب مراجعات 
مکرر افراد به مراکز درمانی گردیده و بدین ترتیب عالوه بر تحمیل 
هزینه های زیاد، مشکالت زیستی، روانی و اجتماعی را به همراه دارند.

برای مقابله با دردهای مزمن و کاهش فشار جسمی ناشی از آن ها 
اغلب از روش های دارویی استفاده می شود. ولی امروزه توجه به 
رویکردهای روان شناسی مثبت گرا برای کمک به درمان این گونه 
دردها توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است. در این روش ها 
 روی استعداد و توانمندی انسان به جای ناهنجاری و اختالل تاکید 
می شود. در این راستا یافتن روش هایی برای افزایش تاب و تحمل 

انسان نسبت به درد اهمیت ویژه ای دارد.
گروهی از محققان کشورمان در همین رابطه و در پژوهشی جالب، 
تاثیر »بخشیدن دیگران« را بر افزایش تاب آوری و تحمل به درد و 
شدت آن در بیماران مبتال به دردهای مزمن مورد بررسی قرار داده و 

به نتایج بااهمیتی دست یافته اند.
عفو و بخشش 

دردهای مزمن جسمی را نیز کاهش می دهد 
طبق تعریفی که این پژوهشگران ارائه داده اند، بخشودگی انتخابی 
آزادانه برای رهاکردن انتقام و خشم نسبت به کسی است که باعث آزار 
شده و در واقع تالشی است برای پاسخ سخاوتمندانه، دلسوزانه و همراه 
با مهربانی نسبت به آن شخص که البته بدون انکار، تبرئه، کوچک 

کردن و یا حتی فراموش کردن اشتباهات او انجام می شود.
نتایج این پژوهش که روی 218 نفر از بیماران زن و مرد مبتال به درد 
مزمن انجام شد، نشان می دهد که بین بخشیدن دیگران و میزان تاب 
آوری بیماران فوق، رابطه ای معنی دار و مثبت وجود دارد. به عبارت 
دیگر بخشیدن دیگران باعث می شود که تاب آوری و تحمل بیماران 
نسبت به درد مزمنی که به آن دچار هستند به طور قابل توجهی 

کاهش یابد.
همچنین نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که 
افزایش تاب آوری نیز به نوبه خود در کاهش درد بیماران تاثیر به 
سزایی دارد. یعنی هرچه تاب آوری در چنین بیمارانی افزایش یابد، 

شدت درد در آن ها کاهش می یابد.

یک لحظه مکث کن . . . 

مشکل بی خوابی با استفاده
 بی رویه از گوشی و رایانه

گوشی  از  کاربران  استفاده  ساعات  تعداد 
هوشمند و رایانه ارتباط مستقیمی با مشکالت 
چندان  آن ها  دارد.  آن ها  بی خوابی  و  خواب 
محو استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی 
موارد مهم ترین  از  بسیاری  در  می شوند که 
کارهایشان نظیر صرف وعده های غذایی را 
فراموش کرده و با مشکالتی نظیر بی خوابی 

و کم خوابی مواجه می شوند.

عالئم پوکی استخوان

کاهش تراکم استخوان ها با افزایش سن امری 
طبیعی است؛ ولی برخی عوامل از جمله کم 
تحرکی، استفاده نکردن از مواد غذایی حاوی 
ابتال به  کلسیم، کاهش ویتامین D در بدن، 
بیماری های خاص مانند سرطان، استفاده از 
داروهای استروئیدی، یائسگی زودرس، استعمال 
دخانیات، استفاده از مشروبات الکلی، پرکاری 

تیروئید، این فرآیند  را  تسریع می کند.

غالت  مانند  پرفیبر  مواد  از  غذایی  رژیم  در  شود  می  توصیه   *
کامل )برای مثال نان سبوس دار(، حبوبات، انواع سبزیجات، میوه 
هایی مانند سیب، گالبی، توت فرنگی، کیوی، کشمش، خرما و 

آجیل مصرف شود.
* توصیه می شود مواد غذایی در حجم کم و تعداد وعده های بیشتر 

در فواصل زمانی منظم مصرف شود.
* بر حسب نیاز و فعالیت مایعات به مقدار کافی مصرف شود.

* از مصرف بیش از حد شیرینی، قهوه و شکالت اجتناب شود.
* مواد خوراکی مانند به، انار و ماست که سبب نفخ و یبوست می شوند 

کمتر مصرف شوند.
* برای نرم شدن مدفوع از موادی چون آلو، برگه زردآلو، روغن زیتون، 

انجیر، کیوی، شیر و شربت خاکشیر گرم استفاده شود.
 مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی
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پول  واحد   -2 دورنما  تابلوي 
مبنا   - بادمجان  ترشي   - چین 
شکاری   پرنده   -  3 ریاضیات  در 
پادشاهان  - غالف شمشیر 4 - 
مادربزرگ - یک عامیانه-  سالح 
معاون   -  5 آذري  مادر  آرش-  
جانشین    - باز  شعبده   - هیتلر 
6- سال شمار -  از القاب اشرافي 
زنان اروپایي - نام ترکي 7 - کار 
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خرما   - هلند   در  شهري    3
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رابطه  نوعي   -  -4 هندوان 
 - پایبندي  برادري-   و  خواهر 
زور   -  5 وطن  مادر   - روز  باب 
انگور  توان - ملیح  - درخت  و 
6-  پیشکش، کادو - صفرا 7-  
علمي  گردهمایي   - هرسان  نام 

  - برچسب     8- چپ  طرف   -
کته - ترموستات 9-  پسر گودرز 
پایتخت  نجار-    - شاهنامه  در 
بلند  فریاد   - خباز   -10 اوکراین 
 - قوي  ظاهر  به  جنس   -11
در  شهري   - نخورده   صبحانه 
حمام  عدد   -  12 اردبیل  استان 
-  بله التین - ماهي پهن بال-  
ویرگول   - رادار   -13 روستاها 
وسط   -  14 آشپزخانه  آسیاب   -
ایران  رودهاي  از  فرهنگیان-   -

15-  اثري از حسین مدني
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آیه روز

پس بلند مرتبه است  خدا فرمانروای بر حق و در ]خواندن[ قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو پایان 
یابد شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای. )سوره طه،  آیه 114(

123456789101112131415
راسمرشیهوکهبنپ1
الیوریاونالان2
دوننامدودرادج3
ینادااهالورا4
ودکسامیروناب5
مالوموکوکمشی6
تخبروهارسیای7
رالدسیدنتهزوم8
یمارراگرپوهی9
انببابرینینک10
ضویاردماجلنر11
طوکبشسارولاو12
رامتهراومهارف13
ایانثارایتعسو14
باتهمکشاروکنان15

حدیث روز

غضب و تندی در مقابل آن کسی که توان مقابله با او را نداری، عالمت عجز و ناتوانی است، ولی در مقابل 
کسی که توان مقابله و رو در روئی او را داری عالمت پستی و رذالت است. امام علی النقی )علیه السالم(

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

خریداریم(    09153423744

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی
09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
 09153635015

 ناصری نژاد

فروش برنج ایرانی
 )از پنج هزار تومان به باال(

انواع ترشیجات 
 و سبزیجات شمال

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

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

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

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

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

شرکت توزیع دارویی هنار دارو شعبه بیرجند
به یک نفر راننده با نیسان یخچالدار 
)مدل باالی 90( جهت توزیع دارو 

نیازمند می باشد. 
32255091
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آتش تشی در جنگل درختان بنه

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خبر داد:

رئیس اتحادیه میوه و تره بار:

برگزاری بیش از ۴۰۰ برنامه در هفته ملی کودک  

صدور مجوز برای ۳۰ اقامتگاه بومگردی

خسارت به ۳۰ هزار بنه زار

گرانی میوه ربطی به دالر ندارد

*امروز مراسم معارفه مدیر کل آموزش و پرورش استان 
در سالن اجتماعات قلم چی بیرجند برگزار می شود.
*مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
از پرداخت ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال  سرایان 

تسهیالت گردشگری در این شهرستان خبر داد.
تغذیه   باردار و شیرده دچار سوء  *هزار و 6۵۰ مادر 
زیرپوشش سبدهای حمایتی معاونت بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند با همکاری بنیاد علوی قرار دارند.
*46 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک معیشت 
زندگی به حساب مددجویان کمیته امداد امام خمینی 

خراسان جنوبی پرداخت شد.
*3۰۰ اثر از شهرهای گوناگون به دبیرخانه هشتمین 

سوگواره عکس عاشورایی طبس ارسال شده است.
*پنج طرح همزمان با هفته گردشگری روز گذشته در 

فردوس به بهره برداری رسید.
یک باب ساختمان توسط خیر به بهزیستی خوسف 

اهدا شد.
*جهاد دانشگاهی برای شرکت در سومین دوره مسابقات 
دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه های دانشجویی فراخوان داد.
*۲ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل خط بهره 

گیری از پساب شهرک صنعتی بیرجند نیاز است.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“پروردگارا! اولیای تو هستند که خوف و ترسی برای ایشان نیست و حزن واندوهی ندارند. خداوندا دین 
مرا اصالح کن که دین نگهدار کار من است  و آخرتم را اصالح کن که خانه پایدار من آنجاست... “

شهید منصور رضوی

اخبار  ورزشی 

اداره جنگل منابع طبیعی و آبخیزداری  رئیس 
خراسان جنوبی عنوان کرد: تشی )سیخور( تاکنون 
به 3۰ هزار هکتار از جنگل های بنه استان خسارت 
ناپذیری زده است. محمودی روز  های جبران 
گذشته در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این جانور 
سبب شده تعداد زیادی از درختان بنه نهبندان که 
از 4۰۰ تا ۸۰۰ سال سن داشتند، نابود شود. وی 
بیان کرد: تشی جانوری است که از ریشه و پیاز 
گیاهانی مانند زعفران و سیب زمینی تغذیه می 
کند ولی به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و خشکسالی 
ها و افزایش این گونه از حیوانات به درختان هجوم 
می آورند و باعث خشکی آنها می شوند.وی افزود: 
عالوه بر درختان بنه، تشی خسارت های شدیدی 
به محصوالت زعفران کشاورزان وارد کرده است.

وی با بیان اینکه موضوع حمله تشی ها به درختان 
و مزارع استان از سال 94 بحرانی شده است، گفت: 
راهکارهایی برای حفظ درختان بنه داده شده که 
اعتبارات زیادی می طلبد در حالی که در این زمینه 
اعتباری تخصیص داده نشده است. محمودی 
ادامه داد: برای اجرای سنگین چین دور درختان، 
تورهای گابیونی و حصارکشی درختان بنه ۲3 
میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان اعتبار موردنیاز است 
تا بتوان از هجوم این جانوران و آسیب به درختان 
جلوگیری کرد. وی گفت: روش های دیگری 
مانند شکار، زنده گیری و استفاده از مواد دورکننده 
هم وجود دارد که مورد تایید محیط زیست نیست 
و باعث آسیب رسیدن به محیط می شود. رئیس 
اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان بیان کرد: بخش بزرگی از خسارت های 
این نوع جانور به جنگل های بنه در شهرستان 
های نهبندان و درمیان وارد شده است و اگر به 
همین منوال ادامه داشته باشد و اعتباراتی در این 
خصوص در نظر گرفته نشود، به زودی خسارت ها 

به ۲ تا 3 برابر خواهد رسید.
وی افزود: قبل از خراسان جنوبی تشی بیشترین 
آسیب را در استان کرمان وارد کرده بود که بعد 
اعتبار  استان  این  به  از بحرانی شدن موضوع، 

اختصاص یافت و طرح تور مرغی اجرایی شد.

محمودی گفت: با توجه به شرایط محیطی موجود 
تجدید حیات گونه بنه امکان ندارد و اگر نابودی 
این درختان ادامه داشته باشد، به زودی شاهد 
انقراض این گونه ارزشمند خواهیم بود. وی اظهار 
کرد: با توجه به طول عمر 1۵ ساله تشی و زادآوری 
آنها که هر سال یک تا چهار بچه می زاید خطر 
جدی برای درختان بنه استان محسوب می  شود 
که مسئوالن باید فکر جدی در این زمینه داشته 
باشند. خارهای بلند روی بدن تشی او را از سایر 
پستانداران متمایز می  کند و نباید آن را با جوجه 
تیغی اشتباه گرفت. این جانوار در بیشتر زیستگاه  ها 
اعم از جنگلی، کوهستانی، استپی و بیابانی زندگی 
می  کند، گاهی نیز پیرامون باغ  ها و زمین  های 

کشاورزی ساکن می  شود.

فرهنگی  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
وی از صدور مجوز برای تأسیس 3۰ اقامتگاه 
بومگردی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون 
خبر داد و گفت: حمایت از توسعه پایدار روستایی، 
ایجاد اشتغال و کسب درآمد از جمله اهداف راه 

اندازی اقامتگاه های بومگردی است.

78 میلیارد ریال اعتبار 
برای زیرساخت گردشگری

وی از اختصاص 7۸ میلیارد ریال برای ایجاد 

زیرساخت های گردشگری استان در سال جاری 
خبر داد. عربی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: 
برای  ریال  میلیارد  بر 3۰  بالغ  در سال جاری 
ایجاد زیرساخت های تاسیسات گردشگری از 
جمله آب، برق و گاز اختصاص یافته است. وی 
ادامه داد: همچنین امسال بالغ بر 4۸ میلیارد ریال 
اعتبار برای سایر بخش های گردشگری از جمله 
احداث کمپ ها، مجتمع های خدماتی رفاهی، 
روستاهای  و  گردشگری  نمونه  مناطق  ایجاد 
هدف گردشگری اختصاص یافته است. وی با 

تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت های گردشگری 
در استان، بیان کرد: توسعه صنعت گردشگری 
همه  همراهی  و  همکاری  نیازمند  استان  در 
دستگاه هاست.عربی با بیان اینکه در سال های 
گذشته مجتمع های گردشگری طبس در تامین 
زیرساخت ها با مشکالتی مواجه بودند، بیان کرد: 
امسال اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص 
یافت که بخشی از مشکالت را حل خواهد کرد.

وی، احیای محور قدیم شوکت آباد را یکی دیگر 
افزایش  و  جذب  برای  شده  انجام  اقدامات  از 

گردشگران عنوان کرد و گفت: همچنین امسال 
برای نخستین بار ساخت مخزن بتنی و آبرسانی 
به هتل کوهستان بیرجند با اعتباری بالغ بر ۲4۰ 
به  اشاره  با  است.وی  آغاز شده  تومان  میلیون 
پرداخت تسهیالت به منظور تأسیس اقامتگاه های 
بومگردی، عنوان کرد: این تسهیالت بستگی به 
میزان طرح متفاوت خواهد بود. عربی اضافه کرد: 
بسته به نوع طرح بالغ بر 7۰ درصد اعتبار مورد 
نیاز برای تأسیس این اقامتگاه های بومگردی به 

صورت تسهیالت به متقاضیان واگذار می شود.

کاری - مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان خراسان جنوبی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه به مناسبت هفته ملی کودک از 
برگزاری بیش از 4۰۰ برنامه در استان خبر داد 
که حدود  ۲۰۰ برنامه توسط دبیرخانه دائمی روز 
جهانی کودک و ۲۰۰ برنامه به همت ارگان ها و 

سازمان ها برگزار می شود.

شعار امسال روز ملی کودک 
“آینده را باید ساخت”

حمیدی، با اشاره به اینکه روزشمار ملی کودک از 
14 تا ۲۰ مهر با عناوین مختلف می باشد، افزود: 
جلساتی با نمایندگان و دستگاه های اجرایی برگزار 

شده تا امسال  فعالیت های هفته ملی و روز جهانی 
کودک پربارتر باشد.

وی ضمن اشاره به شعار امسال هفته ملی کودک 
با عنوان  “آینده را باید ساخت” خاطر نشان کرد: 
این شعار به همه ما یادآوری می کند کودکان آینده 
سازان این کشور هستند. وی ابراز امیدواری کرد:  
با هم افزایی و همدلی بین دستگاه ها توجه به 
کودکان را پررنگ تر کنیم. وی افزود: فارغ از شعار 
چه در مقام و چه عملیاتی باید به نیازهای بچه ها 
توجه شود و صدای کودکان را بشنویم.حمیدی  با 
بیان اینکه با توجه به اهمیت ماه محرم رویکرد 
برنامه های این هفته آمیزه های عاشورایی از نگاه 
کودکان است. مسایل زیست محیطی و احترام به 

محیط زیست و بحران و حمایت از کاالهای ایرانی 
را از دیگر برنامه های این هفته دانست.

افتتاح اولین آسمان نمای 
دیجیتال در درمیان 

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کل  مدیر 
نوجوانان افزود: اجرای تئاتر عروسکی و افتتاح 
اولین آسمان نمای دیجیتال در درمیان، برپایی 
ایستگاه نقاشی و نذرکتاب، برگزاری کارگاه مهارت 
زندگی و مقابله با آسیب اجتماعی از برنامه های 
مختص این هفته است.حمیدی دیدار با فرماندار و 
شهردار را از شاخص ترین برنامه های هفته ملی 
کودک دانست و افزود: کارگاه آموزشی و عضویت 

رایگان از دیگر برنامه های هفته ملی کودک است.

امانت بیش از ۵8 هزار کتاب 
وی  یادآور شد: در شش ماهه نخست امسال ۵۸ 
هزار کتاب  در کانون امانت داده شده که نسبت  به 
مدت مشابه 1۲ درصد افزایش داشته است. مدیر 
کل کانون پرورش فکری و کودکان همچنین از 
برگزاری بیست و یکمین جشنواره قصه و قصه 
گویی در دو بخش تخصصی و عمومی خبر داد 
و افزود:  جشنواره با موضوع “قصه زندگی من” 
به دو شکل سنتی و بدون ابزار و روش خالق 
با ابزار انجام می گیرد.حمیدی خاطر نشان کرد: 
تا کنون ۲4۰ اثر به جشنواره ارسال شده که در 

بخش قصه تخصصی 7۵ اثر، در بخش قصه 
گویی  9۰ ثانیه ای 16۵ اثر ارسال شده و برای 
شرکت در این جشنواره تا پایان مهر فرصت است. 
وی یادآور شد: برندگان مرحله استانی جشنواره در 
بازه ۲۵ تا ۲6 مهر به مرحله کشوری می روند.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول امسال 
اعضای فرهنگی و هنری کانون حدود 7۵۰۰ 
فعالیت ادبی و هنری داشته اند، افزود: در همین 
مدت کانون های ثابت و سیار به بیش از ۲۰ هزار 
جلد کتاب تجهیز شده اند.وی اظهار کرد: جامعه 
هدف کانون پرورش فکری کودکان استان در 
اعضای  تعداد  و  است  سال  تا ۸  سنی 6  رده 
کانون تا این زمان حدود 36 هزار نفر می باشند.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار بیرجند اظهار کرد: 
مردم در بازار میوه و تره بار با دالر مواجه نیستند 
و دالر تنها در خصوص موز تاثیر دارد. به گزارش 
ایسنا، حیدری با بیان اینکه دالر در نوسانات قیمت 
بیشتر میوه ها بی تاثیر است، تصریح کرد: کاهش 
تولید و صادرات در افزایش قیمت میوه ها تاثیر 
می گذارد. وی با بیان اینکه موز نوسان شدیدی 
در بازار دارد، افزود:  اکنون قیمت هر کیلو موز در 
میدان میوه و تره بار ۸4۰۰ تومان است و میوه به 
اندازه کافی وجود دارد و کمبودی در بازار نیست. 
وی با بیان اینکه مشکالت حمل و نقل نیز در 
افزایش قیمت میوه ها تاثیر گذاشته است، اظهار 
کرد: میوه های هلو و شلیل که مربوط به فصل 
پاییز هستند نیز قیمت آن چندان تفاوتی ندارد و 
تا حدودی گران تر شده است. حیدری بیان کرد: 

پیاز در بازار گران نشده اما سیب زمینی نسبت به 
گذشته گران تر شده، قیمت هر کیلو پیاز در میدان 
میوه و تره بار 13۰۰ تومان و سیب زمینی نیز 

37۰۰ تومان است. وی بیان کرد: قیمت گوجه 
نیز به دلیل کمبودی که در بازار وجود دارد، گران 
شده و قیمت هر کیلو گوجه در میدان 37۰۰ 

تومان بود اما این قیمت ها موقتی است و شاید 
یادآور  حیدری  باشد.  داشته  افزایش  یا  کاهش 
شد:  موز، سیب زمینی، گوجه و سبزیجات با ۲۰ 

تا 3۵ درصد افزایش نسبت به میدان میوه و تره 
اتحادیه  رئیس  می رسد.  فروش  به  بازار  در  بار 
میوه و تره بار بیرجند همچنین با اشاره به پخش 
کلیپ سیب زمینی با خاک در فضای مجازی، 
دو  اولیه مشخص شد  پیگیری های  در  گفت: 
کارگر افغانستانی در بازار محصوالت خودشان را 
می خواهند به فروش برسانند و برای شوخی و 
خنده کلیپی را درست کردند. وی با بیان اینکه 
این افراد بالفاصله کلیپ را در فضای مجازی  
پخش کردند، تصریح کرد: این کلیپ که در برخی از 
سایت های کشوری و استانی نیز پخش شده باعث 
تشویش اذهان عمومی شده است. حیدری اظهار 
کرد: اتحادیه میوه و تره بار بیرجند به سراغ دو کارگر 
افغانستانی رفت، احضارشان کرد و تذکر الزم را به 

آنان داد و آن ها نیز کار اشتباه خود را پذیرفتند.

فروش 92 درصد  عروسک های دست ساز 
بانوان  روستایي

صداوسیما- بانوان هنرمند روستایی 6۵۰۰ عروسک 
محلی حافظ محیط زیست تولید کردند.  این عروسک 
های دست ساز از موادی مانند پشم، موی بز، پارچه 
و چوب ساخته می شوند و از همین رو حافظ محیط 
زیست هستند. مدیرعامل شرکت تعاونی الغدیر گفت: 
این دست ساخته ها را ۵۵ بانوی هنرمند روستایی و 
عشایری در روستاهای تاجمیر، نازدشت، کسراب و 
تولید کردند که  امسال  آغاز  از  آباد سربیشه  حجت 
6 هزار تای آن به فروش رسیده است. یاری، درآمد 
حاصل از فروش این عروسک ها را حدود ۲۰ میلیون 
تومان اعالم کرد و افزود:  از ابتدای سال بیش از 9۲ 
درصد عروسک های محلی دست ساز تولید شده در 
استان به فروش رسیده است. وي افزود: این تولیدات در 
نمایشگاه های داخلی  و خارجی از جمله در کشورهای 
آلمان، ایتالیا، ژاپن و سوئد نیز فروخته شد. وی گفت: 
عروسک های محلی استان معرف فرهنگ و آداب و 

رسوم مردمان منطقه هستند.

آمار مسافران پروازها کاهش یافت

ایرنا-مدیرکل فرودگاه های استان گفت: آمار مسافران 
درصد  استان ۲6  های  فرودگاه  خروجی  و  ورودی 
در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش یافت. سالمی اظهار کرد: کمبود ناوگان 
در هواپیماهای فوکر 1۰۰ و ام دی ایران ایر باعث لغو 
تعدادی از پروازها و کاهش سفرهای هوایی در بسیاری 
از فرودگاه های کشور از جمله فرودگاه بیرجند شده 
است. وی با بیان اینکه پس از تعطیلی پروازهای ایران 
ایر تالش هایی برای برقراری پرواز آتا صورت گرفته 
است، افزود: شرکت هواپیمایی آتا روزهای زوج یک 
پرواز در مسیر تهران-بیرجند-تهران به برنامه پروازی 
این فرودگاه اضافه کرد که تا حدی مشکل لغو پروازهای 

هواپیمایی هما را در بیرجند پوشش داد. 

بسیج نیروهای شهرداری برای نظافت 
گروهی و پاکسازی معابر  بیرجند

نیروهای  گسترده  بسیج  از  بیرجند  غالمی-شهردار 
شهرداری در برنامه نظافت گروهی و پاکسازی برخی 
از معابر از جمله بلوار پیامبر اعظم )ص( و خیابان سپیده  
خبر داد. جاوید دیروز در حاشیه بازدید از برنامه نظافت 
با بسیج  از معابر بیرجند اظهار کرد:  گروهی برخی 
نیروهای شهرداری عملیات جمع آوری نخاله ها از داخل 
زمین های بایر حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص(، بازگشایی 
جوبه ها و کانال حاشیه سپیده با توجه به در پیش رو 
بودن فصل بارندگی، تسطیح کوچه های خاکی انتهای 
خیابان سپیده )سراب( و نظافت گروهی خیابان های 
سپیده، سراب و بلوار پیامبر اعظم )ص( انجام شد. 
وی بیان کرد: تسطیح حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( 
و پاکسازی و جمع آوری خار و خاشاک حاشیه بلوار 
بود. برنامه  این  در  انجام شده  اقدامات  دیگر  از  نیز 

توزیع2۴ هزار قلم کاالی ورزشی
 و بهداشتی درمدارس محروم

گروه خبر- طی مراسمی صبح سه شنبه در قالب 
کاروان پویایی، شادابی و سالمتی بیش از  ۲4 هزار 
کاالی ورزشی، بهداشتی و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی بین مدارس محروم استان توزیع شد. موسوی 
کیا ارزش این کاالها را با بیش از 3۵۰ میلیون تومان 
عنوان کرد و افزود: این امر با هدف کمک به مدارس 
محروم و ایجاد پویایی و نشاط بین دانش آموزان انجام 
شده است. معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش هم در این مراسم گفت: ورزشکاران 
همواره به ارزش های اخالقی تمسک می جویند و در 
سالی که مشکالت اقتصادی زیاد است امروز با همت 
وزارت آموزش و پرورش کاروان ارسال کاالی ورزشی 
بهداشتی را به مدارس استان داشتیم. وی اظهار کرد: در 
راستای تجهیز مدارس استان به لوازم ورزشی، بهداشتی  
1۰ هزار قلم کاالی ورزشی، بهداشتی، 4 هزار جلد کتاب 
راهنمای اولیا درباره پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
1۰ هزار جلد کتاب راهنمای والدین در درس تربیت 
بدنی ابتدایی به ارزش 3۵۰ میلیون تومان به مدارس 

استان اختصاص یافت.

25 هزار بهره بردار آماده برداشت زرشک

تسنیم-سرپرست جهاد کشاورزی با بیان اینکه برداشت 
زرشک از اواسط مهر آغاز می شود، گفت: امسال ۲۵ 
هزار نفر بهره بردار در استان خود را آماده برداشت زرشک 
در قطب تولید زرشک کشور می کنند.وی اظهار کرد: 
کار برداشت زرشک تا اواخر آذر ادامه دارد و بیشترین 
قاین  به  مربوط  استان  در  زرشک  برداشت  میزان 
است. وی گفت: 373 بارگاه بهداشتی زرشک آماده 
نگهداری و خشک کردن زرشک در استان است که 
ظرفیت 37 هزار و 46۲ تن زرشک به صورت اسمی 
و 7 هزار و ۸۵6 تن ظرفیت عملی دارد. سورگی افزود: 
در بارگاه های بهداشتی زرشک، خشک کردن محصول 
از حالت خرمنی به نیمه صنعتی تبدیل می شود و 
پیش بینی می شود امسال 19 هزار و 1۰۰ تن زرشک 

در استان برداشت شود.

جذب نخبه های ورزشی
 در رشته های بومی و محلی

دبیر انجمن بومی و محلی دانشگاه پیام نور یکی از 
در  ورزشی  نخبه های  جذب  را  انجمن  این  اهداف 
رشته های بومی و محلی دانست. احراری از برگزاری 
بازی   های بومی و محلی ویژه  اولین دوره داوری 
به  استان  پیام نور  دانشگاه  بدنی  تربیت  دانشجویان 
میزبانی دانشگاه پیام نور بیرجند با شرکت 34 نفر از 
دانشجویان خبر داد. وی با اشاره به اینکه رشته های 
بومی و محلی در دو بخش همگانی و قهرمانی در 
 حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: بعضی از رشته های 
بومی و محلی تبدیل به رشته های رقابتی شده اند. 
احراری یادآورشد: در رشته هفت سنگ و چوب کشی 
تیر و کمان سنتی مسابقات برون مرزی برگزار و تیم 
ملی و لیگ در برخی رشته ها مثل هفت سنگ تشکیل 

شده است.

برترین تنیسورهای رده های سنی پسران 
محک خوردند

رئیس هیئت تنیس  روی  میز گفت: مسابقات قهرمانی 
تنیس روی میز رده های گوناگون پسران استان برگزار و 
برترین ها معرفی شدند. حمیدی اظهارکرد: در راستای 
و  ورزشی  بالقوه  استعدادهای  پرورش  و  شناسایی 
مسابقات  دوره  یک  مقدس  دفاع  هفته  نکوداشت 
قهرمانی تنیس  روی  میز پسران برگزار شد. وی افزود: 
از 1۰۰ تنیسور رده های سنی مختلف استان  بیش 
سرحدی  شهید  ورزشی  سالن  پینگ پنگ  خانه  در 
رده های خردساالن،  در  به صورت دوره ای  بیرجند 
نونهاالن،نوجوانان،جوانان و امیدهای خراسان جنوبی، با 
یکدیگر به رقابت پرداختند و نفرات اول تا سوم هر دوره 

به تفکیک مشخص شدند.

مراسم تعزیه خوانی در بوستان توحید
 اجرا می شود

و  اجتماعی  فرهنگی،  مقدم-رئیس سازمان  دادرس 
ورزشی شهرداری بیرجند گفت: مراسم تعزیه خوانی به 
مدت 4 روز در آمفی تئاتر بوستان توحید اجرا می شود. 
قالسی با اعالم این خبر اظهارکرد : مراسم تعزیه خوانی 
با همکاری گروه عاشقان حضرت عباس)ع( و به همت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند 
برگزار  توحید  بوستان  آمفی تئاتر  در  روز  به مدت 4 
می شود. وی هدف از برگزاری این مراسم را ترویج 
فرهنگ عاشورایی، انتقال مفاهیم و جلوه های زیبایی از 
ایثار و جانفشانی در راه مبارزه حق علیه باطل عنوان کرد. 
وی گفت: مراسم تعزیه خوانی از روز گذشته لغایت 13 

مهر ساعت 16 برگزار می شود.

 قیمت پایه صادراتی واقعی شود

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند 
خواستار واقعی شدن قیمت پایه صادراتی شد و گفت: 
باید صادرکنندگان در امر برگشت ارز به داخل حمایت 
بررسی  جلسه  در  احتشام  مهر،  گزارش  به  شوند. 
صادراتی  پایه  قیمت  اینکه  بیان  با  مرز  مشکالت 
کارشناسی و واقعی نیست، اظهار کرد: حل مشکالت 
بخش صادرات باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی با 
بیان اینکه دولت مصمم است که بخشنامه برگشت 
ارز حاصل از صادرات اجرایی شود، افزود: این بخشنامه 
باید  مشاورانی  کرد:  بیان  است.وی  اصالح   نیازمند 
به کارگیری شوند تا صادر کنندگان را در زمینه انتقال 
ارز و دالر راهنمایی کنند. احتشام با بیان اینکه انتقال 
ارز در شرایط فعلی وظیفه هر صادرکننده است، اظهار 
کرد: راهکارهای برگشت ارز در اختیار صادرکنندگان 
قرار گیرد.وی بیان کرد: طبق آورده های بخشنامه، 
باید ارز صادرات طی بازه زمانی سه ماهه برگردد این 
در حالی است که برگشت ارز پروسه ای زمان بر است. 
احتشام عنوان کرد: موارد موجود در بخشنامه صادراتی 
قابل اجرا نیست و باید راهکارهای عملیاتی اندیشیده 
شود.وی بیان کرد: طبق آورده های بخشنامه، باید ارز 
صادرات طی بازه زمانی سه ماهه برگردد این در حالی 

است که برگشت ارز پروسه ای زمان بر است.

صدور کارت ملی هوشمند ۸۰ درصد واجدان شرایط
مدیرکل ثبت احوال با بیان اینکه 116 هزار نفر در 
استان تاکنون برای دریافت کارت ملی هوشمند 
اقدام نکرده اند، گفت: برای ۸۰ درصد واجدان 
شرایط کارت ملی هوشمند صادر شده است. به 
گزارش مهر،فاطمی با اشاره به آمار وقایع حیاتی 
در نیمه نخست سال 97 اظهار کرد: در 6 ماهه 
نخست سال 97 هشت هزار و 731 واقعه والدت 
و همچنین هزار و ۸74 واقعه فوت به ثبت رسیده 
است. وی بیان کرد: 3 هزار و ۸7۵ واقعه ازدواج و 
۵93 واقعه طالق نیز در 6 ماهه نخست سال 97 
به ثبت شده است. فاطمی ادامه داد: در خراسان 
جنوبی تعداد ۵73 هزار و ۲1 نفر واجد دریافت 

کارت هوشمند ملی هستند که از این تعداد 4۵6 
هزار و 94۸ نفر از هم استانی ها به دریافت کارت 
هوشمند ملی شدند. وی با بیان اینکه این آمار 
نشان دهنده پوشش ۸۰ درصدی جمعیت در زمینه 
دریافت کارت هوشمند ملی است، افزود: 116 هزار 
نفر دیگر از مردم تا کنون برای دریافت این کارت 
اقدام الزم را انجام نداده اند.وی گفت: با توجه 
به اینکه از سال بعد کارت هوشمند ملی کاربرد 
خواهد شد از همه هم استانی های عزیز تقاضا 
می کنیم که در این زمینه اقدامات الزم را انجام 
دهند. فاطمی با بیان اینکه هیچکدام از بانک های 
بدون کارت هوشمند ملی تسهیالت ارائه نمی 

دهند، اظهار کرد: الزامی بودن ارائه کارت هوشمند 
ملی برای دریافت تسهیالت در راستای شفافیت 
اقتصادی، جلوگیری از سوء استفاده های مالی و 
شناسایی فسادهای تأثیر گذار است. وی ادامه داد: 
مدت  زمان دریافت کارت هوشمند ملی  از موقع 
ثبت درخواست برای کسانی که برای اولین بارت 
کارت ملی دریافت می کنند حدود ۲۰ تا 3۰ روز 
و برای افراد باالی 1۵  سال 3۰ تا 4۵ روز است. 
فاطمی یادآور شد: اگر برای فردی پیامک آماده 
بودن کارت هوشمند ملی بیاید و  او مراجعه نکند 
بعد از مدت 3 تا 4 ماه مجدد به تهران ارسال می 
شود و ممکن است مشکالتی برای او ایجاد شود. 
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 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند:
عاَء ِحِم تَحُجُب الدُّ قَطیَعُة الرَّ

قطع رابطه با خویشاوندان، مانع اجابت دعا می  شود.
)نزهة الناظر ، ص 3۷، ح 115(

 

دولت بر سر استیضاح و استعفای 
وزیر صنعت با مجلس بازی کرد

عبداله رضیان، نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار 
سر  بر  دولت  اینکه  بیان  با  مجلس  در  سیمرغ  و 
موضوع استیضاح و استعفای محمد شریعتمداری، 
بازی کرد، گفت: قرار بود  با مجلس  وزیر صنعت 
وزیر استعفای خود را اعالم کند و استیضاح منتفی 
نشد. اعالم  وزیر صنعت  استعفای  متاسفانه  شود. 

به عنوان یک نماینده 
شرمنده مردمم

 
بهرام پارسایی، نماینده مجلس گفت: غارت جیب 
مردم با حربه نوسان ارز، چه از سوءتدبیر باشد، چه برای 
جبران بدهی بانک ها و چه با اهداف سیاسی داخلی و 
خارجی، در نهایت یک کالهبرداری توسط مافیای ارز 
است. بی عملی دولت و مجلس نسبت به این غارت 
یا از فقدان استراتژی است یا ضعف در کنترل بازار و 
قدرت مافیا. به عنوان یک نماینده، شرمنده مردمم.

 FATF عواقب تأیید نشدن
در مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس جمهور  پارلمانی  معاون  امیری،  حسینعلی 
اف ای تی اف  الیحه   ۲ نشدن  تأیید  عواقب  درباره 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در   )FATF(
گفت: دولت بنا را بر حسن نیت گذاشته و می گذارد 
و آمادگی دارد برای هر سطحی از نظام قانون گذاری 
رفع شود. ابهامات  تا  توضیح دهد  باشد،  که الزم 

سفارت ایران در پاریس بدون سفیر 
اداره مي شود

مورد  در  دیپلماسی،  دستگاه  سخنگوی  قاسمی، 
سفارتخانه هایی که بدون سفیر اداره می شوند، گفت: 
برای سفارت چین و هند هنوز در مرحله تصمیم گیری 
هستیم و پروسه های آن در حال طی شدن است.

ماموریت آقای دلفی سفیر سابق فرانسه هم از تیر تمام 
شده و ایشان به الیزه منتقل شده است و سفارت ایران 
در پاریس بدون سفیر اداره می شود، باید سفیر جدید را 
دیر یا زود معرفی  شود و مانعی برای این کار وجود ندارد.

روابط سوریه با ایران 
قابل چانه زني نیست

ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه تأکید کرد: حضور 
ایران در قالب هیات مستشاری نظامی به درخواست 
دولت قانونی سوریه، قانونی و مطابق اصول دو کشور 
دارای روابط مستقل و دارای حاکمیت است. این مقام 
سوری ادامه داد، اما حضور آمریکا غیرقانونی، خصمانه 
و اشغالگرانه است و در نهایت باید از سوریه خارج 
ایران قابل چانه  زنی نیست. با  شود. روابط سوریه 

عامل افزایش نرخ دالر 
اجراي الزامات FATF بود 

والیي  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نایب  دهقان، 
گفت: آنچه موجب افزایش قیمت دالر طي سال 
مالي  اقدام  ویژه  گروه  الزامات  اجراي  شد،  جاري 
)FATF( توسط برخي از دولتمردان ما بود که مي 
خواستند در اجراي برخي قوانین تبعیض آمیز بین 
المللي شاگرد خوب کالس باشند. به همین دلیل به 
طور کامل شروط FATF را در شرایط تحریم که 
آمریکا، ایران را تحت فشار قرار داده بود، اجرایي کردند.

قطعا تاسیسات موشکی برای 
حزب ا... در لبنان وجود دارد

احمد حسینی، کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران 
نتانیاهو،  بنیامین  ادعاهای  به  واکنش  در  لبنان  در 
با وجود  رابطه  در  رژیم صهیونیستی  وزیر  نخست 
گفت:  لبنان  در  ا...  حزب  برای  موشکی  تاسیسات 
قطعا در لبنان موشک وجود دارد اما حزب ا... عاقل 
تر از آن است که موشک های خود را در نزدیکی 
فرودگاه بیروت و در دسترس غیرنظامیان قرار دهد.

نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه 
مایه نگرانی است

با  مشترک  خبری  کنفرانس  در  فرانسه  دفاع  وزیر 
همتای آمریکایی خود بار دیگر ادعاها را درباره برنامه 
موشکی ایران تکرار کرد. »فلورانس پارلی« برنامه 
موشک های بالستیک ایران را تهدید خواند و ادعا 
کرد: نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه، مایه نگرانی است.

  اصالح طلب ها می خواهند حساب 
خودشان را از دولت جدا کنند 

باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در 
مملکت ما، مردم روی انتخابات حساس اند دلیلش هم 
روشن است، چون می بینند نتیجه انتخابات در آینده 
زندگی شان اثر دارد. بنابراین مردم حساس هستند. 
ولی مملکت غیر از انتخابات کارهای مهم دیگری 
هم  بر  دوتا  دوتا  را  انتخابات  ما  بنابراین  دارد.  هم 
منطبق کردیم و االن هر دو سال یک انتخابات داریم. 
اصولش این است که چهار ماه مانده به انتخابات وارد 
رقابت  شویم. امروز  اصالح طلب ها در حال  فرار به 
جلو هستند که حساب خودشان را از دولت جدا کنند.

برخی فکر می کنند دلسوزترین افراد برای انقالب اند

مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در خصوص منشأ ارسال 
پیامک های انبوه به نمایندگان علیه CFT، گفت: 
برخی دوستان هستند که فکر می کنند دلسوزترین 
افراد برای اسالم و انقالب هستند، البته اگر نگوییم 
مغرض هستند و می خواهند دولت را بر زمین بزنند، اگر نگوییم اهداف 
بدریه و خیبریه دارند حداقل این است که نمی دانند و در جریان نیستند. 

قصور در حادثه تروریستي اهواز قطعي است 

بهروز نعمتي، سخنگوي هیئت رئیسه مجلس با اشاره 
به جلسه غیرعلني مجلس که با حضورمسئول حفاظت 
ستادکل فرماندهی کل قوا، وزرای اطالعات و کشور، 
خوزستان  استاندار  و  خوزستان  اطالعات  مدیرکل 
درمورد حادثه تروریستي اهواز گفت: با توجه به فضایي 
که وجود داشته قصور در این حادثه قطعي است در همین راستا با تعدادي از 
مقصرین حادثه برخورد شده و تعدادي از مقصرین به دادگاه معرفي شدند.

اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
رئیس جمهور گفت: کشور در شرایط 
خطیری قرار دارد که البته به معنای 
شرایط دشوار است نه بن بست. یک 

کشور زورگو مثل آمریکا فشار را به 
وی  است.  کرده  تحمیل  ما  کشور 
گفت: مجمع عمومی سازمان ملل 
یک نمونه از مصاف ایران و آمریکا 
بود. رئیس جمهور آمریکا با استفاده 

از همه ابزارهای خود تالش کرد با 
زبان قلدری و بی ادبانه علیه ایران 
حرف بزند. در مقابل رئیس جمهور 
ایران تالش کرد با تکیه بر تمدن و 

فرهنگ ایران پاسخ او را بدهد. وی 
شرایط  می دانیم  اینکه  به  اشاره  با 
کشور دشوار است و مردم با سختی و 
مشکالت مواجه اند،  اظهارکرد: بخشی 
از این سختی ها نتیجه تحریم ها و 

فشارهای آمریکا است، اما آنچه که 
اهمیت دارد این است که ظرفیت و 
پتانسیل زیادی وجود دارد. اگر همه 
و  موثر  شخصیت های  و  نخبگان 
همه  و  کشور  سیاسی  جریان های 
مردم برای عبور از این دوره سخت 
کوتاه ترین  در  حتما  کنند،  تالش 
زمان ممکن که شاید به چند ماه هم 
کشیده نشود، از این شرایط سرافراز 
بیرون می آییم. به کشور فشار روانی 
این  از  هم  عده ای  و  می کنند  وارد 
می کنند،  استفاده  سوء  روانی  فشار 
انجام  که  درستی  برنامه ریزی   اما 
شده این مشکالت حل می شود. به 
خاطر برخی کمبودها و مشکالت از 
ملت عذرخواهی می کنم. مدیریت 
کشور و در راس همه رهبر انقالب 
و همه مسئوالن تالش می کنند که 
این فشار از دوش مردم برداشته شود.

به خاطر برخي کمبودها و مشکالت 
از ملت عذرخواهي مي کنم

مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل 
موشکی  حمله  درباره  بین الملل 
سپاه پاسداران به مقر تروریست های 
مرتبط با حمله تروریستی به اهواز، 
سرزنش  امر  یک  »ترور«  گفت: 
و  مکاتب  همه  در  زشت  و  شده 
دیدگاه های معطوف به آدمیت انسان 
است. وی افزود: اساسا عمل ترور در 
هیچ مکتبی از مکاتبی که محوریت 
آن کرامت انسانی است، مورد عنایت 
قرار نمی گیرد. اما کسانی که مورد 
ترور قرار دارند، حق مقابله به مثل 
خود  برای  را  ناپسند  روش  این  با 
این  هم  دیگران  و  هستند  قائل 
حق را به رسمیت می شناسند. وی 
دیگر  عبارت  به  کرد:  خاطرنشان 
مقابله  اما  است  ناپسند  امری  ترور 
با ترور با ابزار نظامی امری پسندیده 
محسوب می شود. دست به اسلحه 

بردن برای حراست از زندگی مردم و 
دفاع از صلح، آرامش و آسایش مردم 
و در تقابل به مثل علیه تروریسم، 
همین  از  است.  پسندیده  امری 

جهت حمله به مقر تروریست های 
مرتبط با حادثه اهواز امری پسندیده 
محسوب می شود. مطهرنیا با اشاره 
به ابعاد این حمله، اظهار کرد: یکی 
فضای  ایجاد  حمله،  این  ابعاد  از 

با  ارتباط  در  رسانه ای  عملیات 
پرتاب  و  ایران  در  موشک  کاربرد 
چارچوب  در  کشور  از  خارج  به  آن 
دشمنان  که  است  نگاهی  نوع 

دارند اما چون کاربرد موشک برای 
پذیرفته  حقی  تروریسم  با  مقابله 
شده است، نمی تواند افکار عمومی 
توده های  و  نخبگان  سطح  در  را 
فهیم جامعه تحت الشعاع قرار دهد.

دست به اسلحه بردن براي حراست از زندگي مردم 
در تقابل به مثل علیه تروریسم، امري پسندیده است

جایگاه قالیباف نسبت به قبل تقویت شده است

ناصر ایمانی تحلیل گر سیاسی گفت: قالیباف اصولگرا 
است و به طور طبیعی این احتمال وجود دارد که در 
انتخابات های آینده - مجلس یا ریاست جمهوری - 
شرکت کند. جایگاه او در مجموعه اصولگرایی قابل 
توجه و تامل است. با توجه به سوابق مدیریتی او و 
اوضاع و احوال فعلی کشور به لحاظ مدیریت اجرایی، جایگاه قالیباف بیش از 
قبل تقویت خواهد شد.  فکر می کنم که در افکار عمومی تقویت هم شده است.

دیدار نماینده قائنات و زیرکوه  با امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحشوخی نماینده استان در مجلس در جلسه علنی دیروز * عکس: مجتبی محمدلوبازدید از »خانه امید« به مناسبت روز جهانی سالمندان * عکس: عصمت برزجی

به استناد بند ب ماده 44 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند در نظر دارد: ذرت علوفه ای تولیدی سال جاری واحد مزرعه آموزشی خود را 
به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید از مزرعه و اخذ اطالعات با شماره 58320013 - 056 تماس حاصل نمایند.

قیمت پایه )هر کیلوگرم/ریال(مقدار تقریبی )کیلوگرم(نوع محصولردیف

3000 ریال300.000 )سیصد هزار( کیلوگرمذرت علوفه ای1

شروع  دریافت برگ 
شرایط استعالم

پایان مهلت دریافت 
برگ شرایط استعالم

پایان مهلت ارائه 
پیشنهادات

تاریخ بازگشایی پاکت 
های قیمت پیشنهادی

محل دریافت برگ شرایط و 
تحویل پاکت

محل بازگشایی پاکت ها

1397/7/111397/7/151397/7/171397/7/18
ساعت 10 صبح

حوزه اداری و مالی دانشکده 
کشاورزی )پردیس امیرآباد(

پردیس امیرآباد- دفتر معاون 
اداری و مالی دانشکده کشاورزی

                                                                                                                                                                                       
بدیهی است صرفاً شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در آئین نامه 

مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
                                                                                                                      دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند"هزینه درج آگهی به عهده برنده استعالم خواهد بود."

آگهی مزایده عمومی- استعالم بها

برادر  بزرگوار 
جناب آقای حاج مهدی نوربخش

عضو محترم هیئت مدیره موسسه خیریه دانش آموزی امام علی)ع(
 با اندوه فراوان درگذشت والده مکرمه تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
 می نماییم. برای آن عزیز سفر کرده علودرجات و برای بازماندگان صبر و  بردباری مسئلت می کنیم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی)ع(

خانواده محترم شهیدان نوربخش
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

 ام الشهداء »مرحومه حاجیه فاطمه کبری بیک زاده« 
را حضور شما خاندان معزز و ایثارگر تسلیت می گوییم، امیدواریم روح مطهر این بانوی 

بزرگوار در کنار ارواح طیبه فرزندان شهیدش مشمول مغفرت و رضوان الهی باشد.

مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( جناب آقای مهندس حاج مهدی نوربخش
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

والده مکرمه )ام الشهیدین( 
را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،

از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

ازطرف موسسه خیریه هیئت حسینی

رئیس محترم اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان بیرجند 
بدینوسیله از زحمات شما بزرگوار و همکاران تان نسبت به 

تامین آب شرب هیئت عزاداران سیدالشهدا )ع( روستای آغلدر
 کمال تشکر و قدردانی را داریم.

اجرکم عندا...
هیئت عزاداران سیدالشهدا)ع(روستای آغلدر - بخش مرکزی

وعده ما روز پنجشنبه 97/7/12 
کاندیداهای مورد حمایت

 انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان خراسان جنوبی 

همه با هم
در هشتمین دوره انتخابات 

سراسری سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان خراسان جنوبی 

شرکت می کنیم

اطالعیــه
دارالشفاء امام حسین )ع( با ارائه خدمات ذیل با  همکاری پزشکان محترم

  پذیرای مراجعین محترم می باشد:

1- متخصص داخلی آقای دکتر گرمرودی - عصرها
2 - فوق تخصص اطفال و فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری اطفال 

خانم دکتر بهجت السادات بلندی  - عصرها
3- پزشک عمومی خانم دکتر زمانی - صبح و عصر

4- دندانپزشک عمومی آقای دکتر مطهری مقدم - عصر روزهای زوج
5- دندانپزشک عمومی خانم دکتر قربانی 

 عصر روزهای فرد به جز پنجشنبه
6- دندانپزشک عمومی خانم دکتر وجدانی - صبح ها

7- خدمات مامائی خانم صدیقه کیانفر - عصرها
8- خدمات تغذیه خانم سوری راغبی - عصر روزهای زوج
9- تزریقات خواهران- برادران - نوار قلب- اسپیرومتری

ضمنا خدمات دندانپزشکی شامل ترمیم- کشیدن - جرم گیری و ... می باشد 

دارالشفـاء  امـام حسیـن)ع( 


