
تدابير ويژه براى ماه رمضان

آخرين خبرها از استخدام آموزش و پرورش

فنى  حرفه اى بر اساس بازار كار و نياز جامعه 

آموزش مى دهد

 معاون ادارى و پشتيبانى سازمان فنى و حرفه اى كشور با بيان اينكه 
 سازمان فنى و حرفه اى كشور به دنبال 

عالئم غلط به دنيا ندهيم ؛ نگوييد 

آب خوردن نداريم 

محسن رضايى در مراسم بدرقه شهداى غواص گفت: اميدوارم 
خبرنگاران خارجى كه در مراسم حضور يافته اند...
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يادداشت

قدم هايت خجسته، اى  ماه خوبى ها

*هرم پور

رمضان آمد. با قدم هايى مبارك و با روحى زالل و 
شفاف. منتظرش بوديم. يكسال. تا بيايد و جانمان را 
به پاكى و صفايش بسپاريم. سال قبل آخرين روزش 
را فراموش نمى كنيم. بغض در گلو بوديم و اشك در 
چشم و همه اميدوار به سال بعد؛ تا شايد خدا توفيق 

دهد و رمضان 1394 را هم درك كنيم. 
انگار دوباره خدا اين توفيق بزرگ را عطايمان  حاال 
از  و  بنشينيم  بر سفره رستگارى اش  تا  كرده است. 

نعمت هاى ماه مباركش برخوردار شويم. 
اين رمضان با ياد شهيدان هم آغاز شد. 270  شهيدى 
كه مظلومانه به آسمان پر كشيده اند و سالها پيش، 
با دستانى بسته كار بزرگى را به سرانجام رسانده اند. 
ماه  آغازين  روزهاى  اين  در  شهيدان  عظمت  درك 
رمضان كمى به ذهن ها بهتر مى نشيند. خصلت اين 
ماه شريف هم همين است و خوش به سعادت آنهايى 
كه روزها و شب هايش را درك كنند و به سالمت از 

آزمايش بزرگ خدا بيرون بيايند.
از  و  خودمان  از  انتظارهايى  رمضان  مبارك  ماه  در 
خلق  به  خدمت  آنها  زيباترين  شايد  داريم.  ديگران 
از  اما  نيازمندان.  و  مستمندان  از  دستگيرى  و  باشد 
بلندى  سر  براى  كه  ماست  هاى  نيت  زيباتر،  همه 
با  و  گيرند  بكار  را  جوارحمان  و  اعضا   جامعه، 

خالص ترين عمل ها به كمال برسند. 
ماه  از  استقبال  براى  جنوبى  خراسان  خونگرم  مردم 
خدا لحظه شمارى مى كنند. خوش خلقى، همكارى، 
انفاق و صدقه و گره گشايى از شهروندان را در اين 
باشد،  آن  از  غير  اگر  كه  نبريم  ياد  از  گرم  روزهاى 
فقط گرسنگى كشيده ايم و بس. همه سربلندى هاى 
ايران اسالمى كه به دست شهداى گرانقدرمان رقم 
هاى  دل  و  قوى  هاى  ايمان  مرهون  است  خورده 
اين  مردم  اخالص  از  ماالمال  هاى  قلب  و  استوار 

سرزمين است. (ادامه در صفحه2)

فرصت دو هفته اى كه پيش از اين آموزش  و پرورش براى انتشار اطالعيه آزمون استخدامى از آن ياد 
كرده بود به پايان رسيد. حاال رئيس مركز برنامه ريزى و منابع انسانى آموزش  و پرورش در خصوص 

آخرين سرنوشت برگزارى آزمون توضيحاتى را ارائه كرده است. ( ادامه در صفحه 2)

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 

شادروان عليرضا فّرخى
 جلسه يادبودى  امروز چهارشنبه 94/3/27 از ساعت 5 الى 6

 بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود

 حضور شما سروران گرامى را ارج مى نهيم. 

خانواده فرخى

از تمامى سروران ارجمند ، اقوام ، دوستان

 هيئت هاى مذهبى شهرستان ، ذاكرين محترم اهل بيت (ع) 

 سازمان ها و ادارات كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم روز سوم مادرم

 مرحومه فاطمه اسماعيل نژاد

 شركت نموده و يا با ارسال پيامك، پالكارد ما را مورد لطف خود قرار داده و ابراز همدردى

 نمودند ، صميمانه تقدير و تشكر مى نمايم.

خانواده هاى: نذرى ، سعيدى

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر عزيزمان مرحومه مغفوره 

شادروان حاجيه معصومه مركى (همسر شادروان حاج مسلم تخم پاش) 
را به اطالع دوستان ، آشنايان و همشهريان عزيز مى رساند:

مراسم تشييع و تدفين آن مرحومه امروز چهارشنبه 94/3/27 ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

از محل غسالخانه برگزار مى شود. 

خانواده هاى: تخم پاش ، مركى ، جوينده فضل ، عباس زاده ، ديمى مقدم

 نارمنجى ، گنابادى و فاميل وابسته

نور چشم عزيزمان

 آقاى وحيــد بيكــى
احراز مقام اول و قهرمانى ات

 در رشته پاورليفتينگ در سطح كشورى
 را تبريك عرض نموده ، همواره برايت آرزوى موفقيت داريم.

خانواده

10 درصد سهام كارخانه آرد و مواد غذايى بيرجند 
به فروش مى رسد.     09121798467

برادر ارجمند جناب آقاى مهندس محمد على تخم پاش

رئيس محترم هيئت مديره شركت پويش بيرجند 

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامى تان مرحومه مغفوره 

حاجيه خانم معصومه مركى را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت 

عرض مى نماييم، از خداوند متعال براى آن عزيز سفر كرده رحمت و مغفرت 

و براى بازماندگان صبر و شكيبايى خواستاريم.

اعضاى هيئت مديره و كاركنان شركت پويش بيرجند

جناب آقاى مهندس ابراهيم فالح 
نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

رئيس امور ماشين آالت بنياد مسكن خراسان جنوبى

  تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات 

 براى خدمتى سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهى 

در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خراسان جنوبى

كاروان هاى اميد و نشاط به مناطق مرزى استان اعزام شدند/صفحه7

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت خواهر عزيزمان مرحومه مغفوره 

شادروان حاجيه صديقه مزگى نژاد 
" كارمند سابق اداره كل بهزيستى خراسان جنوبى "

جلسه يادبودى امروز چهارشنبه 94/3/27 از ساعت 5 الى 6 
بعدازظهردر محل مسجد امام حسين (ع) برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى را ارج مى نهيم. 

خانواده هاى: مزگى نژاد ، قربانى راد و ساير بستگان
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مهر: با دستور جديد معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، دستورالعمل ممنوعيت قراردادهاى زير يكساله پس از گذشت چند روز از ابالغ آن
 لغو شد. اين در حالى است كه در روزهاى گذشته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، دستورالعمل ممنوعيت قراردادهاى زير يكساله را 
ابالغ كرده بود. لغو دستورالعمل ممنوعيت قراردادهاى زير يكسال پس از اعتراض كارفرمايان صورت گرفته است.

ممنوعيت قراردادهاى زير يكساله لغو شد

قدم هايت خجسته، اى  ماه خوبى ها

 (ادامه از صفحه1) زمان حال نيز زمانه جنگ است؛ 
عليه  جنگ  نفس،  عليه  جنگ  خود،  عليه  جنگ 
بيش  هم  باز  مقدس  جهاد  اين  در  بزرگ.  شياطين 
از هر چيز نيازمند روحى بلند و جانى پرطراوتيم كه 
زمينه سازش ياد خدا، روزه و جالى دل با ذكر و نام 
شهداست. يكديگر را از دعاى خير فراموش نكنيم كه 

عاقبت هاى خيرمان مرهون همين دعاهاست. 
  (لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى 
 500010004068438 شماره  به  را   روزنامه 

ارسال فرماييد.)

يادداشت
اطالعيه تكميلى از حذف يارانه ها

سقف هزينه هاى دولت براى پرداخت يارانه نقدى 
در سال جارى 3 هزار ميليارد تومان كاهش يافت. 
سال  ابتداى  از  رقم  اين  رعايت  براى  نيز  دولت 
كار  دستور  در  را  ثروتمندان  يارانه  حذف  جارى 
خود قرار داده و در نخستين گام يارانه نقدى 200 
هزار نفر را حذف كرده است. در همين رابطه رئيس سازمان مديريت و 
كار  وزارت  اطالع رسانى جديد  از  ايرنا،  با  گفتگو  در  برنامه ريزى كشور 
درباره آينده حذف يارانه ثروتمندان خبر داده است. نوبخت در پاسخ به 
اين سوال كه تكليف حذف يارانه اقشار پردرآمد كه مدت هاست در دستور 
كار دولت قرار دارد به كجا رسيد، گفت: براى اين كار وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى قرار است بررسى هاى الزم را انجام دهد و به  زودى وزير 

تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين مورد اطالع رسانى مى كند.

كاربرد كارت سوخت جايگاه داران محدود شود

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور 
حوزه  اطالعات  شفافيت  حفظ  راهكار  درباره 
بنزين  شدن  نرخى  تك  وجود  با  كشور  سوخت 
كارت  كه  است  اين  ها  حل  راه  از  يكى  گفت: 
موارد  براى  و  شود  محدود  تدريج  به  جايگاه ها 
خاص، استفاده شود. به گزارش فارس، فيض بخش در پاسخ به اين 
سوال كه چه راهكارى براى وضعيت رصد مطلوب نحوه مصرف بنزين 
كارت سوخت خود  مردم  از  زيادى  بخش  كه  فعلى  در شرايط  كشور 
استفاده نمى كنند، داريد؛ گفت: من از ديد كارشناسى اگر بخواهم اين 
موضوع را حل كنم، سراغ كارت سوخت جايگاه ها مى روم و تالش 
مى كنم امكان استفاده از اين كارت ها را محدود كنم تا مردم عمدتا از 

كارت هاى سوخت خودروهاى شخصى خود استفاده كنند. 

افزايش برخورد با مشموالن غايب سربازى

رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا از تشديد برخورد 
با مشموالن غايب در سال جارى خبر داد و گفت: 
احضاريه  غايب  مشموالن  براى  نياز  صورت  در 
ارسال مى شود. به گزارش مهر، سردار سيد حميد 
صدرالسادات با اشاره به انجام طرح پرداخت جريمه 
و دريافت كارت پايان خدمت به مشموالن غايب، گفت: اين طرح ترغيبى 
براى افزايش شمار غايبان سربازى نيست، بلكه اين طرح جريمه اى براى 
افرادى است كه غيبت داشتند و در موعد مقرر به سربازى نرفته اند. وى افزود: 
افرادى كه از سربازى غيبت دارند، از محروميت هاى اجتماعى برخوردارند. 
در  رسمى  استخدام  و  كشور  از  خروج  توان  عدم  گذرنامه،  دريافت  عدم 
دستگاه هاى اجرايى نشان مى دهد كه غايبين از محروميت هاى اجتماعى 

زيادى برخوردارند و نمى توانند در دستگاه هاى اجرايى استخدام شوند.

آخرين خبرها از استخدام آموزش و پرورش

جزئيات حج94و سفر زائران/ نقش سازمان كنفرانس اسالمى در امنيت زوار
اعالم  ضمن  زيارت  و  حج  سازمان  رئيس 
جزئيات اعزام زائران حج تمتع 94 خبر داد كه 
در موسم حج سفير ايران در مكه و مدينه حضور 
خواهد داشت و سازمان كنفرانس اسالمى نيز 

ايفاى نقش خواهد  زائران  امنيت  در موضوع 
افزود:  مهر،  با  گفتگو  در  اوحدى  سعيد  كرد. 
در حال حاضر تمامى برنامه ريزى هاى الزم 
براى اعزام زائران به حج سال 94 انجام شده 

و معاينات پزشكى زائران در تمامى استان ها 
به پايان رسيده است. وى گفت: تمامى 455 
كاروان تكميل و همچنين قرارداد پرواز زائران 
نيز بسته شده است.اوحدى با اشاره به اينكه 

طول مدت اعزام و حضور زائران تمتع 29 تا 33 
روز است، افزود: زائران با توجه به ايستگاههاى 
پروازى و زمان اعزامشان از ايران طول مدت 

سفر آنان متفاوت خواهد بود.

 (ادامه از صفحه1)به گزارش الف، محمدحسين سليمى 
جهرمى در پاسخ به اين پرسش كه فرصت دو هفته اى 
آزمون  اطالعيه  صدور  انتشار  براى  پرورش  و  آموزش 
در  محتوايى  هيچ  هنوز  و  رسيده  پايان  به  استخدامى 
اين خصوص منتشر نشده است، اظهار كرد: بايد منتظر 
بود تا اطالعيه مربوطه بر روى سايت وزارت آموزش و 
پرورش قرار گيرد.  وى افزود: هنوز در حال برنامه ريزى 
در خصوص آزمون استخدامى هستيم. 5 هزار سهميه در 
اين زمينه داريم كه اين سهميه بايد بين مناطق كشور 
و در رشته هاى مختلف توزيع شود. بر مبناى اين توزيع، 
برگزارى  دقيق  زمان  كه  شد  خواهد  صادر  اطالعيه اى 
مى كند.  مشخص  را  درسى  منابع  و  شرايط  آزمون، 
 سليمى جهرمى ادامه داد: در اين زمينه در حال برنامه ريزى 
از  پس  است  نشده  اعالم  نهايى  نتيجه  هنوز  و  هستيم 
جمع بندى نهايى آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزى 
براى تأييد ارسال خواهيم كرد. وى افزود: اولويت استخدام 
كه  نيست  معنا  بدين  اين  ولى  است  محروم  مناطق  با 

براساس  داشت.  نخواهيم  نيرو  جذب  شهرها  مراكز  در 
نيازها و معيارهاى خود اقدام به جذب نيرو خواهيم كرد 
نياز مطلق. رئيس  تا  داريم  نياز نسبى توجه  به  بيشتر  و 
در  پرورش  و  آموزش  انسانى  منابع  و  برنامه ريزى  مركز 
پاسخ به اين پرسش كه زمان دقيق برگزارى آزمون چه 
تاريخى است، گفت: اگر هم اكنون زمانى را اعالم كنيم 
و به تأخير بيفتد ممكن است تلقى بدقولى شود بنابراين 
نمى توانيم زمان دقيقى را اعالم كنيم. سليمى جهرمى در 
تابستان  استخدامى  آزمون  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ 
برگزار مى شود يا آبان ، بيان كرد: اين موضوع بستگى به 
تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى دارد. ما پس از توزيع 
سهميه و تعيين رشته ها آن را براى تأييد نهايى به سازمان 
مديريت ارسال خواهيم كرد و زمان دقيق برگزارى آزمون 

نيز بايد به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى برسد.
پيش از اين و در تاريخ 11 خرداد،  سيدمحمد بطحايى 
و  آموزش  وزارت  پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون 
رشته هاى  توزيع  جداول  و  ضوابط  كرد:  اظهار  پرورش 

آزمون استخدامى مشخص شده و در اين زمينه منتظر 
تأييد نهايى سازمان مديريت هستيم.

 وى در خصوص اعالم رد اخبار استخدامى اخير از سوى 
درخصوص  مسئله  اين  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزير 
سايت هاى جعلى عنوان شده است كه با هدف سودجويى 
توسعه  معاونت  كرده اند.  داوطلبان  از  نام  ثبت  به  اقدام 
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتيبانى  و  مديريت 
برگزار  استخدامى  آزمون  ماه   6 هر  مديريت  سازمان 
انجام شده  اقدام  اين  آنجا كه چندى قبل  از  و  مى كند 
است بايد در 6 ماهه دوم سال آزمون استخدامى آموزش 
و پرورش برگزار شود، اما درخواست آموزش وپرورش از 
سازمان مديريت اين است كه اجازه برگزارى آزمون در 
نيمه اول سال را صادر كنند تا در سال تحصيلى جديد 
پذيرفته شدگان بتوانند دوره يكساله خود را در دانشگاه 
سازمان  اگر  كرد:  اضافه  وى  كنند.   شروع  فرهنگيان 
بينى مى شود  پيش  بپذيرد  را  ما  استدالل هاى  مديريت 
اين آزمون در اواخر مرداد برگزار شود. هم اكنون مشغول 

مذاكره با سازمان مديريت هستيم و اگر آنها را متقاعد 
كرديم حداقل تا دو هفته آينده اطالعيه مربوط به آزمون 
استخدامى را منتشر خواهيم كرد. در اين آزمون مربيان 
پيش دبستانى و نيروهاى شركتى و فرزندان فرهنگيان 
ثبت  اولويت  از  برابر  شرايطى  در  مجلس  مصوبه  طبق 

نام برخوردارند. 

توصيه طيب نيا به سهامداران خرد   
خرد  سهامداران  به  دارايى  و  اقتصادى  امور  وزير 
برخى  و  روانى  عوامل  تاثير  تحت  كه  كرد  توصيه 
اخبار، هيجانى نشده و از مشاوره اشخاص حرفه اى 
و شركت هاى فعال در بورس براى تنظيم رفتار خود 
استفاده كنند.  به گزارش ايسنا، على طيب نيا گفت: 
دو سال گذشته  يكى  در  نشان مى دهد كه  تجربه 
خرد  سهامداران  ضرر  به  همواره  هيجانى  رفتار 
تصميم  از  همچنين  وى  است.  شده  تمام  بازار  در 
جدى دولت براى حمايت همه جانبه از بازار سرمايه 
كرد:  نشان  خاطر  و  گفت  سخن  گذشته  مدت  در 
كه  شده  گرفته  بازار  در  خوبى  بسيار  تصميمات 
مى تواند  و  است  بوده  نيز  بازار  فعالين  انتظار  مورد 

به حمايت از سهامداران خرد منجر شود. 

جذب 1500 پزشك متخصص 
در مناطق محروم

جذب  از  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير 
يك هزار و 500 پزشك متخصص بومى در مناطق 
محروم در سالجارى خبر داد. به گزارش ايرنا، دكتر 
سيدحسن هاشمى افزود: تنها راه برطرف شدن كمبود 
پزشك متخصص، استفاده از نيروهاى بومى و افراد 
مستعد همان منطقه است.وى گفت: در قالب تفاهم 
نامه هايى پيش بينى مى شود ظرف پنج تا 10 سال 

آينده، مشكل نيروى انسانى برطرف شود.

قيمت گذارى خودرو از سوى 
شوراى رقابت مغاير قانون است 

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه شوراى 
رقابت به جاى ارائه ضوابط، اقدام به قيمت گذارى كرده 
است، گفت: اقدام شوراى رقابت مبنى بر قيمت گذارى 
خودروى سوارى مغاير قانون است. به گزارش ايسنا، 
رقابت  شوراى  كرد:   اظهار  نعمت زاده  محمدرضا 
براى  كارخانجات  تصميم  و  ضوابط  ارائه   جاى  به 
قيمت گذارى مستقيما اقدام به قيمت گذارى كرده كه 

از نظر ما اين امر مغاير قانون است. 

موافقت با درخواست افزايش 
قيمت روغن نباتى  

قائم مقام وزير كشاورزى در امور بازرگانى از موافقت 
با بررسى  درخواست صنايع روغن نباتى براى افزايش 
قيمت اين محصول خبر داد و گفت: آناليز قيمت و تاثير 
پارامتر هاى مختلف در بهاى تمام شده روغن نباتى 
در سازمان حمايت در حال بررسى است كه پيش بينى 
مى شود قيمت آن نهايتا پنچ درصد افزايش يابد. مهر فرد 
در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: همچنان وظايف بازرگانى 
صنعت روغن نباتى برعهده انجمن صنفى روغن نباتى 
است كه بخشى از خواسته هاى آن ها محقق شده و 

بخش ديگر در حال بررسى است. 
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درگذشت عارف وارسته آيت ا... شيخ باقر بهارى 
همدانى(1333 ق).

جهاد  تشكيل  بر  مبنى  (ره)  خمينى  امام  فرمان 
سازندگى (1358 ش).

روز جهاد كشاورزى.
تاسيس دانشگاه آزاد اسالمى (1361 ش).

روز جهانى بيابان زدايى.

تقويم مناسبت هاى  روز

هشدار به دارندگان اوراق وام مسكن

ايسنا : رئيس اداره ابزارهاى نوين مالى فرابورس ايران 
با اشاره به محدوديت زمانى استفاده از اوراق تسهيالت 
مسكن گفت: مهلت استفاده از اين اوراق، دو سال از 
زمان انتشار آن است. توكلى با اشاره به حجم اوراق 
تسهيالت  اوراق  دارندگان  به  باطل شده،  تسهيالت 
مسكن هشدار داد كه به مهلت استفاده و تاريخ انقضاء 
اوراق خود دقت داشته باشند و قبل از سررسيد نسبت 

به استفاده از اوراق و يا فروش آن اقدام كنند.

سهم 5 درصدى زنان 
در اهداى خون كشور 

ايسنا : مشاور امور زنان و خانواده سازمان انتقال خون 
ايران گفت: از ميان اهدا كنندگان خون در كشور تنها پنج 
درصد از بانوان خون اهدا مى كنند. مجيدى گفت: آمار 
اهداى خون بانوان كشور در سال 83 حدود 11 درصد 
بوده است كه اين آمار در سال 93 به كمتر از پنج درصد 

رسيده است و اين مسئله جاى تامل دارد. 

حمل اثاثيه منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065 - على آبادى   "ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

اجـراى  نصـب  
 داربسـت  فلــزى 

در اسرع وقت با قيمت مناسب     
 09153637507

 09156217507    حسينى

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

ان
سم

ك آ
مال

مشاركت در ساخت / تعهد فروش / تضمين اخذ وام ا
خريدار بى واسطه با بزرگ ترين وب سايت امالك در جنوب شرق ايران

بيرجند- بيست مترى دوم غربى مدرس
32231772-3      09155615573     09155611127

www. amlakaseman . com 

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد كه طبق روال سال هاى گذشته 
به مناسبت ماه شعبان و فرا رسيدن ماه مبارك 

رمضان پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى در نظر دارد: پروژه عمرانى ذيل را بر اساس قانون برگزارى مناقصات با شركت هاى ساختمانى داراى صالحيت (حداقل 
رتبه 5 ابنيه) واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاى واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد از تاريخ نشر اين آگهى براى دريافت اسناد مناقصه به پايگاه ملى مناقصات به آدرس 
(http://iets.mporg.ir) ، به سايت اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبى به آدرس (khj. farhang. gov.ir) و يا به دبيرخانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

خراسان جنوبى واقع در خيابان شهيد محالتى حدفاصل مدرس و توحيد مراجعه فرمايند.
بخشنامه سرجمع  (مترمربع زيربنا)نوع قرارداد

راس ساعت 9 مورخ 94/4/10بازگشايى پاكت ها
راس ساعت 14 مورخ 94/4/9آخرين مهلت تسليم  پيشنهادها

94/3/30آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه
ضمانت نامه بانكى به مبلغ 21/770/000نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

5/090/000/000مبلغ برآورد (ريال)
6 ماهمدت پيمان
شهرستان خوسفمحل اجرا

تكميل فونداسيون ، اسكلت ، سقف، ديوارچينى سالن آمفى تئاتر مجتمع موضوع قرارداد
فرهنگى و هنرى خوسف با مساحت 1000 مترمربع

تكميل سالن آمفى تئاتر مجتمع فرهنگى و هنرى خوسفعنوان پروژه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم»

شركت تعاونى مصرف رزمندگان و آزادگان بسيجى خراسان جنوبى
تاريخ انتشار: 94/3/27

جلسه مجمع عمومى عادى شركت تعاونى مصرف رزمندگان و آزادگان بسيجى خراسان جنوبى 

دوشنبه 94/4/8 ساعت 17/30 در محل دفتر شركت واقع در خيابان پاسداران-  نبش فردوسى 

طبقه فوقانى تعاونى رزمندگان برگزار مى شود. لذا از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم 

نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى 

نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت 

مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. 

حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد

دستور جلسه:
طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرس شركت

تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره براى سال مالى 94
تعيين مبلغى بابت استرداد سهام اعضاى مستعفى

تفويض اختيار به هيئت مديره براى اخذ تسهيالت از منابع بانكى در صورت نياز
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى

پيشنهاد فروش چند قطعه زمين براى ساخت و ساز تعدادى ديگر از زمين هاى شركت
تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت

كالسه 93/2455 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»

چون مقرر گرديده اموال شامل : يك دستگاه خودروى دوو ريسر به شماره پالك 369 ب 32 ايران 52 مدل 1993 ميالدى 
به مبلغ 47/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى حسن دهنويى به مبلغ 55/114/340 ريال در حق خانم مريم زهرايى و 
مبلغ 2/350/000 حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز يكشنبه مورخ 94/4/14 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام 
مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت 
به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان 
در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل 

اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل  
روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى
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در آستانه ماه مبارك رمضان ، 9 هزار و 409 نفر از نيازمندان خراسان جنوبى سبد كاال دريافت كردند. اين كاالها با هزينه يك ميليارد و 342 ميليون تومان، از سوى 
مؤسسه خيريه انصار الحجت بين نيازمندان زير پوشش كميته امداد و بهزيستى توزيع شد. اين سبدهاى كاال شامل اقالمى از جمله گوشت، برنج، روغن، خرما، 

پوشاك و كفش است كه بين خانواده هاى ايتام، بيماران صعب العالج و سادات در شهرستان هاى بيرجند، قاين، زيركوه، نهبندان، سربيشه و خوسف توزيع شد.

توزيع حدود 10 هزار سبد كاال بين نيازمندان خراسان جنوبي 

3
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سالم. تشكر از پرسنل محترم آوا بابت صفحه آخر 
قهرمان  و  عزيز  شهداى  با  رابطه  در  روزنامه 
ايران  به  قدومشان  با  روزها  اين  كه  غواص 
عطر و بركت خاصى بخشيداند. اميدواريم چشم 
كور دالن ضد انقالب را مردم عزيزمان در تشيع كور 
و قلب مقدس آقا امام زمان و نايب بر حقش را شاد 

خواهند كرد. شادى روحشان فاتحه.
915...187
سالم. مى خواستم از مسئولين استان بپرسم مگه ما 
چه گناهى مرتكب شديم كه آب دشت سربيشه رو به 
بيرجند انتقال مى دهند؟ ولى روستاى باغستان و 
شيرگ در چند مترى اين خط لوله با تانكر آب 

رسانى مى شوند! آن هم هفته اى 1يا 2 تانكر.
938...350
سالم. اداره راه و شهرسازى خوسف مى خواستيم از 
 شما خواهش كنيم يك پل زيرگذر براى ماشين ها

مركز  ساكنين  كه  كنيد  احداث  محمدشهر  در 
بروند  راه  كيلومتر   8 روز  هر  نباشند  مجبور  آموزش 

تا به دوربرگردان برسند.
915...341
مردم  داد  به  شما  لطفًا  بيرجند  محترم  جمعه  امام 
استاندار  تفاوتى  بى  منتظر  بايد  تا كى  برسيد، 
در حل مشكل 500 خانواده سهيم در اراضى 
گفتند  كرديم  مراجعه  وقت  هر  باشيم؟  موسوى 
مشكلى ندارد و به زودى حل مى شود! اين به زودى 

دقيقًا چه زمانى است؟
915...587

جمهور  رئيس  كه  روزى  نماينده.  آقاى  سالم 
مطالبات  كه  بوديد  كجا  شما  آوردند  تشريف 
مردم رو مطرح كنيد، كه حال به فكر مردم افتاديد؟!
915...077
ماده  جرايم  اقساط  پرداخت  براى  سالم.  جان  آوا 
بر  ديدم كه عالوه  مراجعه كردم،  100به شهردارى 
هم  بااليى  مبلغ  كرده  ابالغ  كميسيون  كه  مبلغى 
به  كه  چك  نگهدارى  هزينه  عنوان  به  شهردارى 
از  و  از من طلب كرد  را  آن هست  واقع سود  شرح 
من گرفتند. اگر قرار هست كه مازاد دستور شوراى 
شود  مطالبه  ديگرى  مبلغ  كميسيون  ابالغ  و  شهر 
مردم  كه  شود  نمى  درج  كميسيون  همان  در  چرا 
مگر  طرفى  از  نشوند.  مشاجره  و  سردرگمى  دچار 
شهردارى پول و يا وامى به مردم مى دهد كه 
دارد  تأمل  جاى  واقعًا  گيرد؟  مى  هم  را  سودش 
جيب  از  نبايد  كه  را  شهردارى  باالى  هاى  هزينه 
 مردم بيچاره درآورد. از پول خودمان از خودمان سود 

مى گيرند البته هزينه نگهدارى چك!
915...773

چرا  كنه  مى  بيداد  شهر  در  دزدى  آوا.  سالم 
تهيه  ها  مالباخته  با  برخورد  نحوه  از  گزارش 

نمى كنيد ببينيد چه دردسرها دارند.
915...720

مزايده  با  بيرجند  شهردارى  دارد  تأسف  جاى 
گذاشتن زمين هاى بازى داخل پارك ها نان 
ها سال  كه  كنند  مى  آجر  را  هايى   خانواده 
هزينه  كلى  با  و  آوردند  رونق  به  را  ها  پارك 
امكانت تفريحى و فضاى شادى را براى كودكان ما 
فراهم كردند. اميدوارم شهردار محترم فكرى به حال 

اين عزيزان بكنند. 
938...024

آهنى  رجبعلى  خيابان  انتهاى  شهردارى  چرا 
آخر30 مترى را آسفالت نمى كند؟ پانزده سال 
است در زمستان توگل و تابستان توخاك زندگى مى 

كنيم. به داد ما برسيد و جواب بدهيد.
915...547
كارت  اجبار  به  بازار  روهاى  پياده  هاى  پاركبان  چرا 
پارك صادر مى كنند و اگر نخريم حق پارك نداريم. 
915...362
باسالم. يكى از ضرب المثل هاى قديم در مورد كسى 
كه كار خرابى انجام مى داد اين بود باز چه دسته گلى 
به آب دادى؟ و به نظر من تيتر انتخابى براى شهداى 

غواص تيترى در شأن و منزلت اين شهيدان نيست.
915...450
آوا: با تشكر از شما خواننده گرامى با مورد اشاره شما 
 موافقيم اما اصل مطلب به همين شكل در سايت هاى

معتبر آمده و مورد استفاده  قرار گرفت.

* رحيم زاده
ماه رمضان براى همه موسمى ويژه است ماه رحمت و عبادت، 
ماه مهربانى و همدلى از ديرباز خانواده ها براى ورود به اين ماه 
عزيز برنامه ها و پيش بينى هايى داشته اند يكى از اين پيش 

بينى ها تهيه خواربار مصرفى يك ماهه خانواده ها بود... 
اما واقعيت  البته اين دغدغه ها وجود دارد  اين روزها هم 
اين است كه هنوز ماه رمضان نيامده اين نگراني وجود دارد 
كه نكند همانند سال هاي گذشته قيمت كاالهاي اساسي و 
خوراكي هاي پرمصرف افزايش پيدا كند و مردم دوباره براي 

تأمين مايحتاج خود با مشكل مواجه شوند.
كوچك  مايونز  سس   ،300 شير   ،  300 مايع  روغن 
200،متوسط350 و بزرگ بيش از 1000 تومان ، برنج در 
هر كيلو 700 تومان ، پودر كيك در هر بسته 500 گرمى 
تومان طى  به 2250  تومانى  دلستر 1900   ، تومان   700
روزهاى اخير افزايش قيمت داشته اند . اين افزايش قيمت 

البته در ساير كاالها نيز به چشم مى خورد، چرا ؟

افزايش قيمت كاال ها به بهانه ماه رمضان 
شگرد جديدي براي گران فروشي 

چند سالي مي شود كه در آستانه ماه رمضان كاال ها يا گران 
جلوه  آرام  را  اوضاع  مسئوالن  اگرچه  كمياب.  يا  مي شوند 
مي دهند اما واقعيت اين است كه افزايش قيمت كاال ها به 
بهانه ماه رمضان به شگرد جديدي براي گران فروشي تبديل 
شده است. مسئوالن مربوطه قبل از آغاز ماه رمضان و از 
ارديبهشت ماه ميزان ذخاير كاالهاي اساسي را بسيار مطلوب 
اعالم كرده اند و به گفته مسئوالن تنظيم بازار اگر كااليي 
آزاد  با سرعت كاالهاي ذخيره شده  يا كمياب شود  گران 
برنج،  اتفاقي كه دوره هاي قبل براي گوشت،  خواهد شد، 
مرغ و ساير كاال ها قرار بود رخ دهد اما چنين چيزي اتفاق 
شروع  گرما  اوج  در  رمضان  ماه  اينكه  به  توجه  با  نيفتاد. 
مي شود و استان ما نيز استانى محروم در بخش كشاورزى 
و توليد ميوه است، دليل قانع كننده اي است تا قيمت برخي 
ميوه ها باال برود. اگرچه در ايران اين مدل افزايش قيمت ها 
كه  است  اين  واقعيت  اما  مي شود.  ياد  بازار»  نام«رونق  با 
مرغ، گوشت، تخم مرغ، خرما، حليم، آش، زولبيا و باميه و 
كاالهاي اساسي مورد نياز مردم در اين ماه با قيمت مناسب 
توزيع نمي شوند و خانواده ها از هم اكنون دچار نگرانى براي 

نحوه گذراندن اين ماه هستند.
 

 باال و پايين شدن هر روز قيمت ها 
افراد را به خريد يك جاى اجناس ترغيب مى كند

زن و مردى ميانسال كه هر دو از فرهنگيان شهرمان هستند، 
در يكى از مراكز فروش برنج  در حال خريد برنج هستند و 
بنا به گفته خودشان به دليل باال بودن قيمت برنج ايرانى 
 هر سال در ماه رمضان از اين نوع  برنج استفاده مى كنند،
حسينى مى گويد: در ماه رمضان به دليل روزه دارى و با 
توجه به ساعات طوالنى روزه دارى در چند ساله اخير اكثر 
مردم براى مصارف ماه خود در ابتداى ماه خريد كرده و با 
توجه به توان اقتصادى خود براى تهيه مواد غذايى مقوى 
پايين  و  باال  دهد:  ادامه مى  كنند. وى  ريزى مى  برنامه 
شدن هر روز قيمت ها به شكلى است كه اكثر افراد جامعه 
را به سمت خريد يك جاى اجناس و كاالها ترغيب مى 
كند و متأسفانه در اين باره هيچ نظارتى از سوى مسئولين 

ذيربط انجام نمى گيرد.

گران فروشى و سو استفاده از بازار ملتهب اقتصادى

در كنار يكى از خيابان هاى ورودى شهر وانت حامل خرما 
پارك كرده و در حال فروش خرماست. راننده خرماى خود را 
 از بم براى فروش به مركز استان آورده و آنها را در بسته هاى

كوچك و بزرگ و  فله اى به فروش مى رساند. 
جمعيت زيادى از مردم در ميان راه براى خريد خرما توقف 

كرده اند، مرد مسنى در حالى كه در مورد قيمت خرماها 
چانه مى زند، مى گويد: هر روز قيمت ها با روز قبل آن 
فرق مى كند  و نظارت خاصى بر قيمت اجناس و كاالها 
نيست و با توجه به تورم روز افزون و بازار ملتهب اقتصادى 
عده اى از اين فضا سوء استفاده كرده و برخى كاالهايشان 
را به قيمت هايى مطابق ميل خود به مردم ارائه مى دهند 
و ازآنجا كه چاره اى جز خريد كاالهاى اساسى وجود ندارد 

مردم مجبور به خريد اين كاالها با هر قيمتى هستند.
شهابى يكى ديگر از همشهريان بيرجندى در گفتگو با آوا  
مى گويد: بنا به برخى باورها اكثر مردم براى تهيه اقالم 
به  مبارك  ماه  از شروع  ماه قبل  نياز خود در طول  مورد 
بازار مراجعه كرده و در اين بين عده اى از كسبه فرصت 
بار  فروشى  گران  يا  فروشى  كم  با  و  شمرده  غنيمت  را 
تر مى كنند. وى در  بر دوش مردم سنگين  را  اقتصادى 
ادامه با اشاره به محروميت استان مى گويد: در اين استان 
قشر زيادى از مردم را افراد كم درآمد و آسيب پذير تشكيل 
مى دهند كه با حداقل تغذيه در طول روز ساخته اند و حتى 
قدرت خريد نان خالى را از دست داده و بسيارند افرادى كه 

شب ها سر گرسنه بر زمين مى گذارند. 

افزايش قيمت بنزين 
در آستانه رمضان كام مردم را تلخ كرد

شهابى ادامه مى دهد: كاش اقدام به افزايش قيمت بنزين به 
زمان ديگرى موكول مى شد تا مردم در آستانه ماه مبارك 
رمضان كامشان تلخ نمى شد چون افزايش برخى كاالهاى 
آن  كمبود  و  رمضان  مبارك  ماه  ايام  در  مردم  نياز   مورد 

مى تواند سالمت روزه داران را با خطر جدى مواجه كند.
صالحى يكى ديگر از همشريان با اظهار گاليه از گرانى تمامى 
اجناس مى گويد: اگر مسئوالن مى گويند تورم كاهش پيدا 

كرده پس چرا اثر آن در زندگى مردم ديده نمى شود؟!

9 ماه است گوشت قرمز نچشيده ايم ...

 وى ادامه مى دهد: به خدا نزديك 9 ماه است به خاطر 
خانواده  مصرف  براى  ام  نتوانسته  اقتصادى  مشكالت 
گوشت قرمز تهيه كنم و ديگر از درآمدم پولى براى تهيه 
ميوه يا نان باقى نمى ماند. وى به معضل تفاوت قيمت ها 
از دكانى تا فروشگاه مجاور آن اشاره كرده و مى گويد: اگر 
كسى به تفاوت محسوس قيمت ها اعتراض هم بكند با 
 هزار تبصره و دليل واهى از سوى فروشنده مواجه مى شود

فروشم  مى  قيمت  اين  به  را  جنسم  من  اينكه  نهايت   و 
مى خواى بخر مى خواى نخر... 

قشر كم درآمد، همه ايام سال روزه اند!!

پسر جوانى رشته كالم را به دست گرفته و در حالى كه مزاح 
مى كند، مى گويد: قشر كم درآمد همه ايام سال روزه اند! 
روزه گرفتن براى آن عده كه در طول روز با انواع مختلف 
مواد خوردنى تغذيه مى كنند و غافل از حال كودك گرسنه 
همسايه، حتى براى خوردن و خوابيدنشان برنامه ريزى دارند، 

شايد سخت باشد ولى براى قشر آسيب پذير فرقى ندارد. 
 يكى از فروشندگان ميوه با اشاره به قيمت باالى ميوه ها
مى گويد: قيمت ميوه ها به گونه اى است كه به جرأت 
مى توانم بگويم بيش از 60 در صد مردم در طول ماه براى 

خريد ميوه هزينه نمى كنند.

با اين قيمت ها مردم  شكمشان را سير كنند 
كافى است خريد و مصرف ميوه كه پيشكش!

وى ادامه مى دهد: در ماه رمضان به دليل روزه گرفتن در 
ساعات طوالنى روز و عطش حاصل از آن نياز به مصرف 
ميوه بيش از ساير ايام سال است و اين در حالى است كه 

مردم با اين قيمت ها شكم خود را به سختى سير مى كنند 
خريد و مصرف ميوه كه پيشكش! 

رونق  نبود  و  منطقه  بودن  كويرى  به  اشاره  با  نيز  زينلى 
كشاورزى در اين استان مى گويد: خوب بود مسئوالن در 
آستانه اين ماه طرح ميوه تنطيم بازار را براى رفاه حال قشر كم 
درآمد اجرا مى كردند تا شايد مشكل تأمين ميوه مردم در ماه 

رمضان با توجه به افزايش قيمت ها تا حدى رفع مى شد. 

با افزايش تعرفه ها در ايام گرم سال
 رمضان سختى پيش رو است

اكبرى يكى ديگر از شهروندان بيرجندى در گفتگو با آوا 
قيمت  آن  تبع  به  و  سوخت  گرانى  با  همزمان  گويد:  مى 
افزايش  شاهد  زندگى  اوليه  مايحتاج  اقالم  از   بسيارى 
تعرفه هاى آب و برق ساير مولدهاى انرژى نيز بوده ايم كه 
با توجه به گرماى شديد هوا در اين استان و ساعات طوالنى 
قبيل  از  امكانات رفاهى  از  استفاده  روزه دارى ديگر حتى 
كولر يا پنكه با اين تعرفه ها امكان پذير نيست و دغدغه 
افزايش تعرفه ها نيز به ساير مشكالت مالى مردم اضافه  

شده و عمًال مردم با اين قيمت ها رمضان سختى را پيش 
رو خواهند داشت! وى در ادامه مى گويد: متأسفانه با وجود 
مشكالت مالى و گرانى كاالها كمتر توانى براى برگزارى 

ضيافت افطارى دادن در ايام رمضان باقى مى ماند.

خدايى كه ما را خلق كرده
روزى مان را هم ضمانت كرده 

ماه  آستانه  در  اش  خانواده  آمادگى  درباره  ميانسالى  زن 
رمضان مى گويد: توكل به خدا ... خدايى كه ما را خلق 
كرده روزيمان را هم ضمانت كرده است. وى كه مادر 5 
به  نفره هستيم كه  اى 7  خانواده  است مى گويد:  فرزند 
خاطر درآمد كم شوهرم كه يك كارگر ساده روزمزد است 
به حداقل هزينه ها بسنده كرده ايم و بسيارى از مواد مورد 
غذايى  برنامه  از  پروتئينى  مواد  و  گوشت  مانند  بدن  نياز 
خانواده حذف شده است، با اين وجود صورتمان را با سيلى 
ايستاده و  اعتقادات خود هم  ايم و پاى  سرخ نگه داشته 
 با اقتدا به نحوه زندگى مواليمان حضرت على (ع) روزه 
وضعى  هر  در  را  خود  بنده  خدا  معتقديم  و  گيريم  مى 

حمايت مى كند و به روزى حالل بركت مى دهد. 
و  كشورى  مسئوالن  از  سؤالم  تنها  دهد:  مى  ادامه  وى 
استانى اين است با اين گرانى نان، اگر نان هم از سفره 

غذاى مردم عادى حذف شود ديگر چطور زندگى كنند؟! 

اجراى  طرح  پايش در ماه مبارك رمضان 

و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسى  و  نظارت  اداره  رئيس 
طرح   اجراى  از  آوا  با  گفتگو  در  جنوبى  خراسان  تجارت 
پايش در ماه مبارك رمضان همزمان با سراسر كشور از 
25 خردادماه جارى تا 30 تيرماه سال جارى خبر داده و 
مى گويد: اين طرح با هدف بازرسى از واحدهاى صنفى 
تاالرها،  شيرينى فروشى ها،  بر  نظارت  و  غيرصنفى  و 
رستوران ها، سوپرماركت ها و واحدها صنفى ميوه و تره بار 
لبنيات،  قند و شكر،  مانند  پرمصرف  و گروه هاى كااليى 
گوشت مرغ و گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، روغن، ميوه، 
خرما و سبزيجات به طور ويژه اجرا مى شود. تهورى با بيان 
اينكه 8 گشت در مركز استان ويژه اين طرح برنامه ريزى 
شده است، يادآور مى شود: براى اجراى اين طرح 59 بازرس 
در سطح استان و 354 ناظر افتخارى ما را مساعدت مى 
با حضور  اين طرح  در  از گشت هاى مشترك  نمايند. وى 
بازرسان اداره بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت، شعبه 

تعزيرات حكومتى، معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى، 
سامانه  گويد:  مى  و  داده  خبر  اتحاديه هاى صنفى  و  اتاق 
اطالع رسانى 124 آماده دريافت گزارش هاى مردمى است و 
گزارش هاى مرتبط در همان روز يا حداكثر 24 ساعت بعد 

پيگيرى و نتيجه آن اعالم مى شود.

تمام واحدهاى صنفى موظف به نصب 
قيمت كاال و نمايش نرخ نامه هستند 

تهورى با تأكيد بر اينكه  تمام واحدهاى صنفى موظف به 
نصب قيمت كاال و نمايش نرخ نامه در معرض ديد عموم 
هستند، ادامه مى دهد: درج نكردن قيمت بر روى اجناس 
واحدهاى  تمام  قانون  استناد  به  و  شده  محسوب  تخلف 
صنفى موظف هستند نسخه اى از فاكتور خريد كاال را در 
بازرسان  مراجعه  زمان  در  و  نگهدارى  فعاليت خود  محل 
از30  اين طرح كمتر  در  ادامه مى دهد:  دهند. وى  ارائه 
درصد واحدهاى صنفى  استان جزو گروه هدف هستند كه 
در بازرسى ها واحدهاى صنفى بزرگ مانند فروشگاه هاى 

زنجيره اى در اولويت قرار مى گيرند.
وى با يادآورى تعداد كم بازرسان در انجام كامل بازرسى ها 
به حضور مردم به عنوان بهترين بازرسان تأكيد و خواستار 
 124 سامانه  توسط  طرح  اين  اجراى  در  مردم  همكارى 
ارتباطات مردمى شد. وى با بيان اينكه طبق نظر اعضاى 
مبارك  ماه  ويژه  امسال  استان  بازار  تنظيم  كميسيون 
رمضان نمايشگاه داير نمى شود، اضافه كرد: امسال تدابير 
براى اجراى طرح فروش فوق العاده با همكارى اتاق اصناف 
برنامه ريزى شده كه اقالم با 15 درصد پايين تر از قيمت بازار 
عرضه مى شود. وى با بيان اينكه در دو هفته گذشته كاهش 
استان وجود داشته است، مى گويد: نوبرانه در   ميوه هاى 

ماه  و در  داشته  ادامه  روند  اين  نظر كارشناسان  براساس 
مى رسد. مردم  دست  به  مناسب  قيمت  با  ميوه  رمضان 

و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسى  و  نظارت  اداره  رئيس 
از آغاز سال جارى  اينكه  با بيان  تجارت خراسان جنوبى 
تاكنون تعداد 11 هزار و 475 مورد بازرسى صورت گرفته 
به  تخلف  بازرسى ها 266  اين  در  يادآور مى شود:  است، 
ارزش يك ميليارد و 704 ميليون ريال شناسايى و تخلفات 

مورد نظر احصا و به تعزيرات حكومتى ارسال شده است.
نانوايى ها  از  بازرسى هاى صورت گرفته  به  اشاره  با    وى 
مى گويد: بازرسى نانوايى ها در ماه مبارك رمضان به ويژه 
يادآور  وى  دارد.  قرار  ما  كار  اولويت  در  افطار  زمان   در 
مى شود: هرگونه افزايش قيمت در نانوايى هايى كه از آرد 
يارانه اى استفاده مى كنند تخلف محسوب شده و هر گونه 
صورت  در  و  است  ممنوع  نانوايى  واحدهاى  در  افزودنى 
مى شود.  اقدام  سهميه  درصدى   30 كاهش  براى  تخلف 
تهورى از روند كاهشى قيمت مرغ خبر داده و مى گويد: 

قيمت  مرغ با كاهش 5,6 درصد همراه بوده است.

تخفيف 15 درصدى اجناس در ماه رمضان  

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن 
و تجارت استان نيز از برگزارى جلساتى در بحث تنظيم بازار 
و و تعيين سهميه برنج و شكر، مرغ منجمد و گوشت قرمز و 
هماهنگى با واحدهاى توليدى لبنيات در جهت تعديل بازار 

و افزايش مصرف اين قبيل كاالها خبر داد. 
را 490 تن سهميه  استان  برنج  ادامه سهميه  در  ماهگلى 
شكر490 تن، سهميه گوشت قرمز وارداتى 30 تن و سهميه 
ميزان مرغ منجمد در استان را 300 تن عنوان كرد و افزود: 
اين اجناس براى تنظيم بازار و با تخفيف 15 درصدى از 3 
روز قبل از آغاز ماه رمضان  وارد بازار شده و قابل استفاده 
عموم هستند. وى درباره گوشت مرغ منجمد به دو فاكتور 
اين ميزان گوشت مرغ منجمد در دو  اشاره كرد و گفت: 
قالب زمانى يكى با مهلت استفاده از يك تا سه ما با قيمت 
با  ماه  از 3  باالتر  استفاده  تومان و مهلت  هر كيلو 5100 

قيمت هر كيلو 5500 تومان عرضه شده است.

گرانى در آستانه رمضان و تلخى كام روزه داران

آگهى حق تقدم  در خصوص افزايش سرمايه
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان طبس (سهامى خاص)

آگهى حق تقدم شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان طبس (سهامى 
خاص) ثبت شده به شماره 1114 و شناسه ملى 14003999025 در اجراى ماده 169 اليحه 
از توسعه بخش  به اطالع كليه سهامداران شركت صندوق حمايت  قانون تجارت،  اصالحى 
كشاورزى شهرستان طبس (سهامى خاص)  ثبت شده به شماره 1114 مى رساند: با عنايت 
به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 93/3/28 و تفويض اختيار عملى نمودن افزايش 
در  العاده  فوق  عمومى  مجمع  مصوبه  در  مندرج  رعايت ضوابط  با  مديره  هيئت  به  سرمايه 
خصوص سلب حق تقدم بخشى از سهام جديد ، نظر به اين كه مقرر است سرمايه شركت از 
مبلغ 14/448/730/000 ريال به مبلغ 40/000/000/000 ريال منقسم به 4/000/000 سهم 
ده هزار ريالى با نام و از طريق آورده نقدى حداكثر در مدت 24 ماه افزايش يابد. لذا از كليه 
سهامداران محترم شركت در خواست مى شود از تاريخ نشر اين آگهى طبق ماده 167 اليحه 
اصالح قانون تجارت نسبت به دريافت برگ شرايط الزم عضويت و واريز وجه سهم خريدارى 
شده بر مبناى طرح تاسيس استفاده نمايند و مبلغ رسمى خريد سهام را به حساب سپرده 
شماره 709244716 اين شركت نزد بانك كشاورزى شعبه طبس واريز و اصل فيش مربوطه را 
به دفتر شركت واقع در طبس بلوار امام رضا (ع) ساختمان شماره 2 جهاد كشاورزى كدپستى 

9791653876 تسليم نمايند. 
هيئت مديره شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان طبس

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف آرايشگران مردانه
با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل 
مى باشند دعوت مى شود ظرف مدت 15 روز از تاريخ 94/3/28 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى 

سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان: تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران - نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر - عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند 
حجر ، ورشكستگى و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد 

به مواد مخدر - عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه  - حداكثر سن در زمان ثبت نام 
75 سال -  داشتن پروانه كسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز:  فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (3 سرى) - فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 
1337 به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ)  - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى - گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى - گواهى عدم اعتياد به مواد 

مخدر - داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است  
 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

مناقصه شماره 35/6/18445 (يك مرحله اي)
مناقصه گذار: استانداري خراسان جنوبي  نوع مناقصه: عمومي يك مرحله اي   موضوع مناقصه: احداث سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان بشرويه

برآورد اوليه: 3,192,978,345 ريال   مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 16,300,000 ريال در وجه استانداري خراسان جنوبي يا 
واريز مبلغ16,300,000 ريال به حساب سيبا به شماره 2171132101003 بانك ملي شعبه بيرجند به نام استانداري خراسان جنوبي

تاريخ و محل دريافت اسناد: از روزپنجشنبه 1394/3/28 به مدت يك هفته - بيرجند، خيابان شهيد مطهري، استانداري خراسان جنوبي، اداره تداركات و پشتيباني  و 
يا با مراجعه به وب سايت http://sko.ir به منظور دريافت فايل اسناد تاريخ  و محل تحويل پاكت ها: تا ساعت8 روزيكشنبه مورخ1394/4/14 (10روز مهلت برگشت) 
به دبيرخانه ساختمان شماره 1 استانداري (بيرجند، خيابان شهيد مطهري، استانداري خراسان جنوبي)  تاريخ و محل بازگشايي پاكت ها: ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 
1394/4/14 سالن جلسات استانداري خراسان جنوبي. شركت هاي متقاضي بايد داراي گواهي صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي ( استانداري يا معاونت برنامه 

ريزي و نظارت راهبردي )  باشند. متقاضيان مي توانند به آدرس اينترنتي www.spac.ir (پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات) نيز مراجعه نمايند.
به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده و يا امضا ، مشروط ، مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاى مدت مقرر 

در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
تلفن پاسخگويي به سواالت:  32239990       انتشار آگهي نوبت اول: 1394/3/27    انتشار آگهي نوبت دوم: 1394/3/30

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 - پالك 20        32312714 -09159617909 - تنگلى

مجمع قاريان و حافظان 
قرآن كريم

 استان خراسان جنوبى 
در شب هاى ماه مبارك 
رمضان برگزار مى كند:
هر شب تالوت يك جزء قرآن مجيد

 به صورت دوره خوانى سنتى

تفسير ترتيبى قرآن عظيم با بيان شيواى

 مفسر و حافظ كل قرآن مبين 

حجت االسالم والمسلمين مقرى

تالوت مجلسى قرآن

 توسط يكى از اساتيد مبّرز استان

هر شب تقديم يك عدد سكه پارسيان

 به يكى از حضار به قيد قرعه 

زمان: هر شب ساعت 21/15      
مكان: طالقانى 13 - ساختمان قديم جهاد



ايسنا - محققان آمريكايى يك بطرى آب طراحى كرده اند كه در زمان احساس تشنگى كاربر، مى درخشد. بطرى هوشمند HidrateMe با استفاده از يك حسگر 
و برنامه تلفن هوشمند، به جاى يك دوست كوچك آبرسان عمل كرده كه مراقب سالمت فرد است.يك برنامه رايگان كه با بلوتوث همگام سازى مى شود، ميزان آب 
مصرفى كاربر را پيگيرى كرده و ميزان نوشيدنى الزم براى وى را بر اساس فيزيك بدن مانند قد و وزن و همچنين موقعيت، ارتفاع و رطوبت تخمين مى زند.

بطرى آب هوشمند
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و  فنى  سازمان  پشتيبانى  و  ادارى  معاون  فرد-   كاظمى 
 حرفه اى كشور با بيان اينكه سازمان فن حرفه اى كشور به دنبال 
برگزارى  به  توجه  با  گفت:  است  محور  توليد  هاى  آموزش 
دوره هاى متفاوت مهارت هاى فنى و حرفه اى، طى بررسى هاى 
انجام شده در دوره هاى تخصصى بيش از 60 درصد ميانگين 

كشورى كارآموزان به ايجاد اشتغال مى انجامد.
با اشاره به تبديل وضعيت مربيان حق التدريس  رهام كيايى 
سال  نخست  نيمه  در  كرد:  اظهار  اى،  حرفه  فن  سازمان 
سازمان  حق التدريس  مربيان  تكليف  تعيين  قانون   91 

فنى و حرفه اى كشور ابالغ شده است.
وى افزود: در يكى از بندهاى اين قانون دولت موظف شده 
آيين نامه تبديل وضعيت مربيان حق التدريس را تصويب كند 
كه در نيمه دوم سال 93 آيين نامه اجرايى تبديل وضعيت اين 

مربيان مصوب شد.
معاون ادارى و پشتيبانى سازمان فنى و حرفه اى كشور اظهار 
نمود: بر اساس اين قانون افرادى كه تا پايان شهريورماه سال 91 
با سازمان همكارى داشته اند و در سال 93 نيز همكارى آنها ادامه 
داشته است در صورتى كه زمان ثبت نام در آزمون كه فروردين ماه 
سال جارى برگزار شد داراى مدرك فوق ديپلم باشند قادر به 

شركت در آزمون خواهند بود.
معاون ادارى و پشتيبانى سازمان فنى و حرفه اى كشور با بيان 
اينكه قانون طرح تبديل وضعيت مربيان حق التدريس به رسمى 
را در برنامه دارد، عنوان كرد: اين قانون تنها شامل تمامى افرادى 
مى شود كه به صورت حق التدريس از سال 91 تا 93 با سازمان 

فنى و حرفه اى همكارى داشته اند.
سازمان  فراغت  اوقات  برنامه هاى  به  اشاره  با  درادامه   كيايى 
فنى و حرفه اى افزود: دو طرح توانمندسازى در شوراى عالى 
اشتغال سال گذشته مصوب شده و امسال در بخش اجرايى 
فعاليت مى كند.  وى به طرح توانمندسازى مناطق روستايى 
مرزى و محروم اشاره كرد و افزود: در قالب اين طرح استان هاى 

مرزى مانند خراسان جنوبى در اولويت نخست قرار گرفته اند.
معاون ادارى و پشتيبانى سازمان فنى و حرفه اى كشور تصريح 
كرد: براى اجراى اين طرح در مرحله نخست از طريق ادارات كل 
و مراكز تابعه و با همكارى فرمانداران، دهياران و بخشداران و  
استاندارى نيازسنجى شده و به تناسب نياز روستاها، دوره هايى را 
مشخص و استانداردسازى مى شوند و سپس نسبت به برگزارى 

دوره هاى آموزشى مورد نياز اقدام مى كنيم.
كيايى طرح توانمندسازى فارغ التحصيالن و دانشجويان را  از 
ديگر  برنامه هاى سازمان عنوان كرد و گفت: بر مبناى اين طرح 

با دانشجويانى كه مايل به شركت در اين طرح هستند تفاهم نامه 
همكارى امضاء شده و طرح را انجام مى دهيم.

به گفته وى در مراكز شهرستان ها، استان ها و مراكز سيار مانند 
سنوات قبل آموزش فنى و حرفه اى براى اوقات فراغت ظرفيتى 
آنها دوره هاى آموزشى نياز  با   تعيين شده است كه متناسب 

برگزار مى شود.
معاون ادارى و پشتيبانى سازمان فنى و حرفه اى كشور با بيان 
آموزش هاى  متولى  حرفه اى  و  فنى  آموزش  سازمان   اينكه 
 غير رسمى است، گفت: در حال حاضر اين سازمان به سمت 

و سوى آموزش هاى توليد محور در حركت است.
كيايى تصريح كرد: همزمان با برگزارى كارگاه هاى آموزشى توليد 
هم انجام مى شود، به همين منظور دستگاه هايى كه خودشان 
 بخواهند كارگاه توليد راه اندازى كنند با همكارى ادارات مربوطه
و اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى همكارى كرده و تسهيالت 

ارزان قيمت در اختيار آنها قرار مى دهد.
وى به پروژه هاى فنى حرفه اى استان خراسان جنوبى اشاره 
كرد و گفت: طى چند سال اخير تعداد 13 پروژه عمرانى در 
حرفه اى  و  فنى  آموزش  مراكز  با  ارتباط  در  استان  سطح 
و حرفه اى  فنى  پشتيبانى سازمان  و  ادارى  معاون  داشته ايم. 
به  پروژه  پنج  تعداد،  اين  از  يادآور شد: در حال حاضر  كشور 
 مرحله افتتاح و بهره بردارى رسيده و مابقى آنها نيز اميد است 

تا پايان سال جارى افتتاح شود.
كيايى بيان نمود: طى بازديدى كه از مركز آموزش فنى و حرفه اى 
خواهران قاين شد اين مركز 50 درصد پيشرفت فيزيكى داشت 
كه قول داده شد اگر تا 70 يا 80 درصد پيشرفت فيزيكى رسيده  
و امسال به بهره بردارى برسد، هزينه اى بالغ بر 400 ميليون 

تومان براى تامين تجهيزات آن در اختيار سازمان قرار بگيرد.
وى در بخش ديگرى ديگرى از سخنان خود در ارتباط با جذب 

كارآموزان فنى و حرفه اى به بازار كار افزود : با توجه به برگزارى 
دوره هاى متفاوت مهارت هاى فنى و حرفه اى، طى بررسى هاى 
انجام شده در دوره هاى تخصصى، بيش از 60 درصد ميانگين 

كشورى كارآموزان به ايجاد اشتغال مى انجامد.
معاون ادارى و پشتيبانى سازمان فنى و حرفه اى كشور خاطرنشان 
كرد: برخى از دوره ها و مهارت هاى آموزشى نياز عمومى جامعه 
محسوب شده كه اگر افراد وارد بازار كار نشوند در محيط خانواده 

و اجتماع تأثيرگذار خواهد بود.

ارائه بيش از 47 هزار نفر ساعت آموزش 
فنى وحرفه اى خواهران در بيرجند

رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى خواهران بيرجند نيز گفت: 
طى سه ماهه نخست سال جارى در مجموع 47 هزار و 471 نفر 

ساعت آموزشى ويژه بانوان در اين مراكز ارائه شده است.
عصمت نخعى با بيان اينكه طى سال گذشته در مركز آموزش 
دوره  نفرساعت  بيرجند، 240 هزار  و حرفه اى خواهران  فنى 
آموزشى ارائه شده است.افزود از اين تعداد 165 هزار نفرساعت در 
قالب آموزش هاى ساير، 25 هزار نفرساعت جوار دانشگاهى، 26 
هزار نفرساعت سيار شهرى، 18 هزار نفر ساعت روستايى و 6 

هزار نفرساعت آموزش ضمن كار و اصناف بوده است.
رئيس مركز آموزش فنى و حرفه اى خواهران بيرجند با بيان 
اينكه آموزش هاى مهارتى به صورت رايگان برگزار مى شود، 
افزود: در حال حاضر تعداد 10 كارگاه اموزشى شامل الكترونيك، 
فناورى اطالعات، صنايع دستى، سمعى و بصرى، كشاورزى، 
چرم، گرافيك، تراش شيشه و كريستال، گوهرتراشى و صنايع 

چوب در اين آموزشگاه ارائه مى شود.
نخعى عنوان كرد: در حال حاضر دو نفر نيروى رسمى، چهار نفر 
قراردادى، سه نفر پيمانى و 10 نفر نيروى حق التدريس در اين 

آموزشگاه مشغول فعاليت هستند. طى سه ماهه نخست سال 
جارى در مجموع 47 هزار و 471 نفرساعت آموزشى ويژه بانوان 

در اين مراكز ارائه شده است.
رئيس مركز آموزش فنى و حرفه اى خواهران بيرجند ادامه داد: 
از اين ميزان، 5 هزار و 67 نفرساعت آموزش جوار دانشگاهى، 
26 هزار و 108 نفرساعت آموزش هاى ثابت، 3 هزار و 376 
نفرساعت آموزش هاى سيار شهرى و 12 هزار و 920 نفر ساعت 

آموزش صنايع و اصناف بوده است.
نخعى درصد قبولى هنرآموزان اين مركز را 80 درصد عنوان 
كرد و افزود: بعد از اتمام هر دوره آموزشى كارآموزان موظف به 
شركت در آزمون تئورى و عملى بوده كه بعد از كسب رتبه قبولى 

موفق به دريافت كارت الكترونيك مى شوند.

آموزش  توانايى  اينكه در مجموع در هر كارگاه  بيان  با  وى 
پنج حرفه را داريم كه در ده كارگاه موجود اين مركز ساالنه 

آموزش  مركز  رئيس  مى شود.  داده  آموزش  حرفه   50 
فنى و حرفه اى خواهران بيرجند به برنامه هاى اوقات فراغت 
اين مركز اشاره كرد و گفت: با توجه به نزديك شدن اوقات 
فراغت استقبال مراجعه كنندگان بسيار زياد است كه براى 
جمله  از  آموزشى  دوره هاى  بانوان  فراغت  اوقات  كردن  پر 
 ،indesign ،سوزن بافت، پيكرتراشى، معرق، ساقه گندم

تراش شيشه و كريستال در اين مركز ارائه خواهد شد.
نخعى به برگزارى كارگاه آموزشى شيشه و كريستال در مركز 
آموزش فنى و حرفه اى بانوان اشاره كرد و يادآور شد: دوره 
آموزشى تراش شيشه و كريستال ويژه افراد نابينا و كم بينا در 

مركز خواهران بيرجند در حال برگزارى است.در حال حاضر  
تعداد 10 نفر از نابينايان و كم بينايان استان كرمان در اين 

كارگاه در حال آموزش هستند.
نخعى كمبود اعتبارات مربيان حق التدريس را يكى از مشكالت 
اين مركز برشمرد و گفت: با توجه به اينكه تنها 10 مربى 
 حق التدريس در اين مركز فعاليت دارند اما تعداد متقاضيان
 و هنرجويان زياد است و با پايين بودن حقوق و دستمزد اين 

مربيان جوابگوى نيازهاى متقاضيان نيستيم.

صدور 6 هزار گواهينامه براى
 كارآموزان در فنى وحرفه اى برادران بيرجند

رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى شماره يك برادران بيرجند 
از صدور 6 هزار و 169 گواهينامه براى كارآموزان در اين مركز 
خبر داد و گفت: از اين تعداد، 3 هزار و 626 فقره در بخش 
دولتى و 2 هزار و 543 فقره در بخش خصوصى صادر شده 
است.  حسين دانش با بيان اينكه در ارزيابى عملكرد مراكز 
از بين 16 مركز ارزيابى شده  آموزشى استان مركز برادران 
رتبه دوم را در سال گذشته كسب كرده است، تصريح كرد: 
سال گذشته در بخش دولتى براى 5 هزار و 164 نفر از افراد 
جوياى كار و شاغالن در 180 حرفه آموزش هاى مهارتى ارائه 

شده است.
دانش افزود: طى سال گذشته تعداد 8 مرحله آزمون هماهنگ 
براى كارآموزان و چهار مرحله آزمون ادوارى در بيرجند برگزار 
فقره   626 و  هزار   3 تعداد  دولتى  بخش  در  شد.همچنين 
گواهينامه و در بخش خصوصى تعداد 2 هزار و 543 فقره 

گواهينامه براى كارآموزان صادر شده است.
وى به برگزارى 280 مورد آزمون مهارتى صنفى در بيرجند 
اشاره كرد و گفت: در اين راستا به افرادى كه موفق به گذراندن 

دوره آموزشى مهارت شدند تاييديه مهارت ارائه شده است.
دانش با بيان اينكه سال گذشته 177 نفر از اعضاء اصناف 
يادآور شد:  گرفتند،  فرا  را  مهارت  آموزش هاى الزم  بيرجند 
همچنين طى اين مدت 123 نفر از كارگران صنايع و 48 نفر از 

نانوايان شهرستان آموزش هاى مورد نياز را فرا گرفتند.
وى از تمديد پروانه مهارت تعداد 560 نفر از كارگران ساختمانى 
كه در سنوات قبل صادر شده بود خبر داد و خاطرنشان كرد: 
شناسايى و ثبت 86 نفر از شاغالن در سامانه رصد كه 14 
درصد بيشتر از تعهد شهرستان بوده از ديگر فعاليت هاى اين 

مركز در سال گذشته بوده است.

آموزش هاى توليد محور در دستور كار فنى و  حرفه اى

ورود بيش از 60 درصد كار آموزان فنى حرفه اى به بازار كار

فنى  حرفه اى بر اساس بازار كار و نياز جامعه آموزش مى دهد

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

آيا مى دانستيد همه آدم هاى موفق دنيا
با NLP به موفقيت و ثروت رسيده اند؟

    NLP معارفه رايگان 
پنجشنبه 94/3/28  ساعت 18 الى 19

تلفن رزرو: 05632235499

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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مفتخر است طبق روال سال هاى گذشته

از افطــار تا سحــر ميزبان همشهريان عزيز باشد

" سفارشات افطار پذيرفته مى شود "

 بيست مترى چهارم مدرس (خليل طهماسبى)
نبش خيابان شهيد نوربخش

09155616181 - خورشيدى        32432355 

رستــوران  مهــدى

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده

09156706538

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

حمل اثاثيه 
100 درصد  تضمينى  با  كارگر ماهر  و  ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و زاهدان

09159618581- فاروقى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

اطالعيــه مهــم
قابل توجه كليه عالقه مندان به رشته پينگ پنگ – آقايان و بانوان

هيئت استان براى اوقات فراغت و آموزش پينگ پنگ ثبت نام مى نمايد
شرايـط:  داشتن بيمه ورزش سال 94

كليه رده هاى سنى باالى 5 سال مى توانند در اين كالس ها شركت نمايند.
زمان ثبت نام: تمام ايام سال به جز روزهاى تعطيل از ساعت 17/30 تا 19

8/30 تا 12 – 17 تا 20 مى توانيد با شماره 32224526 تماس حاصل فرماييد.
محل برگزارى كالس ها : بيرجند- خيابان معلم- چهارراه خيام- سالن شهيد سرحدى

محل ثبت نام: سالن شهيد سرحدى ساعت 17/30 تا 19

     Birjandniaz.com
 حميدى

09151611057 

روابط عمومى هيئت پينگ پنگ استان خراسان جنوبى

لطفا براى كسب اطالعات 
بيشتر به وب سايت:

 www.ttschool.ir
مراجعه فرماييد

   UPVC – پنجـره دو جداره
گروه آرتاوين  09157228266

ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى

10 سال ضمانت بيمه ايران
نبش بهشتى 14 - 09156666675  

تخفيفات ماه مبارك رمضان
پنير صباح      3300 تومان 
پنير پالود      3200 تومان
پنير نسيم     2800 تومان

پنير جلگه ، توريس و بصير 2900 تومان
پنير فله     7800 تومان
تن اويال   4000 تومان

بيست مترى چهارم مدرس- خيابان طهماسبى 
فروشگاه بزرگ پامچال

32444436

كانون هالل چهارده بانوان   
برگزار مى كند:

جزء خوانى قرآن ويژه ماه مبارك رمضان 
 از پنجشنبه 94/3/28 

 ساعت 10 الى 11 صبح به مدت 30 روز
مكان: مدرس 37 حسينيه شهيد زوارى 

پالك 11
ضمنا مراسم احياى شب هاى قدر
 در همان مكان برگزار مى شود
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پادشاه سرزمين وجود خود باش! 

يكى از شاگردان شيوانا فردى بسيار تميز و مرتب بود. يك 
روز شيوانا با تعجب ديد كه اين شاگرد فوق العاده تميز 
دارد روى كفش هاى خود خاك مى ريزد تا برق آنها را از 
 بين ببرد . شيوانا با تعجب نزديك او رفت و پرسيد:“ چه 
مى كنى؟ از تو بعيد است كه اين بال را بر سر لباس و 
كفش و ظاهر خود بياورى؟“ شاگرد با نگاه شرم زده گفت:“ 
امروز در بازار راه مى رفتم، چند نفر از رهگذران با صداى 
بلند در حالى كه مرا مسخره مى كردند گفتند اين آدم را 
نگاه كنيد كه شاگرد معمولى مدرسه شيوانا بيشتر نيست اما 
مثل پادشاهان لباس مى پوشد و مواظب تميزى لباس و 
جامه خود است. به همين دليل تصميم گرفتم شكل ظاهر 
خودم را شبيه بقيه كثيف و به هم ريخته سازم تا ديگر 
كسى چنين حرفى به من نزند!“شيوانا با لبخند گفت:“ تو 
چرا به آنها نگفتى كه در واقع يك پادشاه و سلطان گرانقدر 
و بى نظير هستى كه براى مدتى افتخار دادى و به مدرسه 
شيوانا آمده اى.“شاگرد جوان با حيرت گفت:“ من پادشاه 
كجا هستم!؟“شيوانا پاسخ داد:“ تو پادشاه و حاكم سرزمين 
وجود خودت هستى. مى توانى بر بدن و روح و ذهن خودت 
حكم برانى و آن را همان گونه كه مى پسندى آرايش 
 كنى و رشد دهى. هيچ غريبه اى نمى تواند بدون اجازه 

تو اى جناب سلطان، به ذهن و روان تو وارد شود.

شرافتمندانه زيستن يعني 
خوردن چوب صداقت 

به جاي بلعيدن نان رذالت.

معلم: پرويز انشايى كه در مورد گربه نوشته بودى 
مثل انشايى برادرت بود.

پرويز: بله آقا معلم آخه ما يك گربه بيشتر نداريم

به هوش باش كه مويت سفيد شد ناقوس
براى توبه تقصيرها مجالى نيست

ناقوس

براي عاشقي نبايد آدم متفاوت 
را دوست داشت، بايد 

آدم عادي را متفاوت دوست داشت.   

هيچ مي داني فرصتي كه
 از آن بهره نمي گيري، 

آرزوي ديگران است.

دستيابى  باشند.  آگاه  چيزها  از  بسيارى  از  بايد  زنان 
اتفاق  فردى  هر  براى  زندگى  در  مختلف  اهداف   به 
نمى افتد و رسيدن به اين اهداف مستلزم دانستن تعدادى 
انديشند كه  اينگونه مى  افراد  اكثر  از مهارت ها است. 

زنان موفق، قوى و مستقل زنان تنها هستند.
نيز  فرزند  داراى  و  متاهل  زنان  كه  است  درحالى   اين 

مى توانند مستقل و كامال خوشحال باشند.
 به منظور زندگى در اين دنياى مدرن شما بايد بياموزيد 
باشيد.  مستقل  و  كرده  حمايت  خود  از  چگونه  كه 
هنگامى كه در رابطه زناشويى هستيد بسيار عالقه منديد 
كه رابطه شما سرشار از عشق و شادى باشد اما با اين 
با يكديگر  بيمارگونه زوجين  وجود دلتان آن دلبستگى 

را نيز نمى خواهد. 
در سطور زير به 7 هدف اشاره مى كنيم كه هر زنى بايد 

براى رسيدن به اهدافش در نظر بگيرد…

1. شغل رويايى خود را پيدا كنيد

آن  از  كه  نيست  شغلى  در  ماندن  از  بدتر  هيچ چيزى 
متنفر هستيد پس يافتن شغل رويايى تان هدف اصلى 
شماست. هنگامى كه شما در شغل موردعالقه تان در حال 
كار كردن هستيد شما سخت كاركرده و پول بيشترى 
كسب مى كنيد. جمله اى الهام بخش از استيو جابز“تنها 

راه رسيدن به اهداف بزرگ زندگى عشق است. اگر شما 
باوجود  بنشينيد  پاى  از  نبايد  نكرده ايد  پيدا  را  آن  هنوز 

عشق شما به اهداف خود خواهيد رسيد.“

2. عشق زندگى تان را پيدا كنيد

مستقل  زن  كرديم  اشاره  باال  سطور  در  كه  همان طور 
موفق  خانواده اى  تا  كنيد  باشد. تالش  تنها  نبايد  الزامًا 

تشكيل دهيد. 
دارند.  دوست  را  مستقل  و  قوى  زنان  نيز  مردان 
رسيدن  از  شما  ترس تان  ندهيد  اجازه  و  باشيد   قوى 
به موفقيت هايتان جلوگيرى كند و مانع از ايجاد رابطه اى 

موفق شود.

3. پس انداز مالى داشته باشيد

شما به مقدار پول زيادى براى حمايت مالى خودتان نياز 
آن هستيد  نيازمند  براى مستقل شدن  اما شما  نداريد؛ 
كه هميشه مقدارى پس از انداز داشته باشيد. بسيارى 
از زنان به دليل فقر مالى در روابط زناشويى بسيار بدى 
را  فرزندشان  و  خود  زندگى  هزينه  زيرا  مى مانند  باقى 
ندارند. هميشه براى خود پس اندازى داشته باشيد زيرا 

آينده پيش بينى ناپذير است.

4. به تنهايى سفر كنيد
اين  بود.  خواهد  تجربه  از  مملو  برايتان  به تنهايى  سفر 
تور  يك  يا  و  كوتاه  جاده اى  سفر  يك  مى تواند  سفر 
مى كنيد  سفر  به تنهايى  شما  هنگامى كه  باشد.  جهانى 
دقت  با  را  اطرافتان  جزئيات  كه  داريد  را  اين  فرصت 
بيشترى نگاه كرده و با انسان هاى جديدى آشنا شوييد. 
اين در حالى است كه شايد هنگامى كه شما با ديگران به 
سفر مى رويد ممكن است از ديدن شگفتى هاى اطراف 

غافل شويد.

5. خانه اى براى خود بخريد

داشتن فضايى براى زندگى اعتمادبه  نفس و استقاللى 
داراى  شما  هنگامى كه  مى دهد.  شما  به  وصف ناشدنى 
سر پناهى باشيد ديگر نگران نبوده و روابط مخرب خود 

را به راحتى ترك مى كنيد. 
منظور روابطى است زنان مجبور به تحمل آن هستند 
و ديگر راهى براى بهبودى نمى يابند. شايد خريد يك 
با  شما  اما  باشد  غيرقابل تصور  شما  براى  آپارتمان 

برنامه ريزى قطعًا مى توانيد.

6. ياد بگيريد كه چگونه از خود دفاع كنيد

خب شايد بگوييد زن واقعى اهل مبارزه و دعوا نيست؛ 
اما شايد در طول زندگى شما نيازمند به دفاع از خودتان 
يا  و  دزد  يك  با  شما  كه  است  مواقعى  در  اين  باشيد. 
آورده،  روى  پرخاشگرى  و  زدن  كتك  به  كه  شوهرى 
مفيد واقع مى شود. گاهى يادگيرى همين فنون كوچك 
مى تواند زندگى شمارا نجات دهد. كالس هاى كيك پزى 

بوكسينگ و دفاع شخصى براى هر زنى مفيد است.

7. تبديل به الگوى براى جامعه شويد

به  چگونه  كه  پرسيد  خواهند  شما  از  افراد  از  بسيارى 
از  تبديل  شده ايد. شما مطمئنًا  قدرتمند  و  زنى مستقل 
ياد  الگو بگيريد. به  يا مادربزرگتان مى توانستيد  مادر و 
نيز  خوبى  الگوى  مى توانيد  هم اكنون  كه  باشيد  داشته 
براى فرزندان خود باشيد.اين نكات براى رسيدن به زنى 
مستقل و قدرتمند بسيار مهم است. شما مى توانيد مادر 

قوى، خواهرى قوى و يا مادربزرگى قدرتمند باشيد. 
شما مى توانيد رئيسى مستقل و قوى بوده و الگوى براى 
بسيارى از افراد باشيد. من مطمئن هستم زنان بسيارى 
ليستى بلندباال براى رسيدن به موفقيت در زندگى دارند. 
تعيين اهداف، شمارا قوى تر و جسورتر كرده و در اين 
به كمال رسيدن  از زندگى شاد و  زمان شما مى توانيد 

خود لذت ببريد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

كسانى كه در زمين به آنان توانايى دهيم نماز برپا مى دارند و زكات مى دهند و از كارهاى ناپسند باز 
مى دارند و امر به معروف و نهى منكر مى كنند. سرانجام همه كارها با  خداست. حج آيه 41

حديث روز  

براى مومن چقدر زشت است كه اسير و ذليل ميل نفسانى خود گردد.
 امام حسن عسكرى(ع)

سبك زندگى

                        

37196

76

94

381

27

458

64

93

24195

273984165
941756832
685231947
824179653
396548721
517623489
768395214
132467598
459812376

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

طراح: نسرين كارى

همه ى  با  اجتماعى  خوب  سازگارى  اجتماعى،   رشد 
آدم ها و از جمله با همسرى است كه قرار است عمرى 
افرادى كه در زندگى مشتركشان  با او زندگى كنيم. 
و  احترام مى گذارند  را مى كنند،  رعايت حقوق همسر 
حق تصميم گيرى براى همسر قائل مى شوند از رشد 
اجتماعى برخوردارند. يكى ديگر از مشخصه هاى رشد 

اجتماعى، داشتن استقالل فكرى است.
افراد مستقل توانايى ها و محدوديت هايشان را به خوبى 
مى شناسند و اين شناخت به تصميم گيرى صحيح 
خوب مختلف  مسائل  مورد  در  آنها  كند،  مى   كمك 

نتايج  و  پيامدها  و  كنند  مى  ارزيابى  و  انديشند  مى 
از بسيارى  در  گيرند.  مى  عهده  بر  را  خود   كارهاى 
بروز  باعث  زوجين  از  يكى  استقالل  عدم  ها  ازدواج 
اختالفات بسيارى مى شود. افرادى كه استقالل ندارند، 
وابسته اند و توجهشان بيشتر معطوف به ديگران است تا 
خودشان، اهل فكر كردن و انديشيدن نيستند وچون خود 
را قبول ندارند دائماً دنبال كسى هستند تا به جاى آنها 

تصميم بگيرد و مسئوليت را از گردن آنها سلب كند.

* موفقيت از آن كسانى نيست
 كه هرگز دچار ناكامى نشده اند، بلكه متعلق به 

كسانى است كه هرگز براى
 ازسرگرفتن مبارزه، بيم و هراسى ندارند.

* عالقه، انديشه و مطالعه چيزهايى هستند
 كه شما را به سوى موفقيت سوق مى دهند.

* هميشه به خود اعتماد داشته باشيد.
 اگر يك بار كارى را با موفقيت 

انجام داده باشيد، بازهم مى توانيد.

پيامك موفقيت

7 هدفى كه هر زن مستقلى بايد داشته باشد

جدول 3246 قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

دو نفر چرخكار ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده سرا نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

استخدام در شركت مهندسين مشاور
حداقل مدرك تحصيلى و شرايطسابقه كارجنسيت سمت رديف

حداقلخانم/آقاكارمند ادارى1
 2 سال

كارشناسى، تسلط كامل به كامپيوتر 
و اينترنت ، روابط عمومى باال

حداقلخانممدير دفتر2
 يك سال

كاردانى، تسلط كامل به كامپيوتر 
و اينترنت ، روابط عمومى باال

بازرس فنى 3
جوش

حداقلآقا
 2 سال

كارشناسى مكانيك ،  متالوژى، 
جوش ، مدارك بين المللى بازرسى 

UT،VT، MT
حداقلخانم/آقابازارياب حرفه ای4

 يك سال
كاردانى، روابط عمومى و فن بيان 

باال، آشنا به صنعت ساختمان
حداقلآقاكارپرداز۵

 يك سال
ديپلم به باال، با خودرو

 روابط عمومى باال
تلفن تماس: 056-32422400    056-32423400

ساعت تماس: 8 الى 14

فروش استثنايى پوشاك مردانه 
راسته بازار با موقعيت عالى / نقد يا 

معاوضه با خودرو    32224498

 فروش مغازه  تايپ و تكثير 
با موقعيت عالى و 7 سال سابقه 
كار به قيمت بسيار پايين ، نقد 
و مدت يا معاوضه با ماشين  

09374120696

 سرويس كولر و تعمير يخچال فريزر
 و ... در منزل

   32304027 -09159656641 روزى

پخــش
 تراكـت  تبليغـاتى
0938  928  2099

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

اتومبيل تصادفى يا چپى را با باالترين 

قيمت  نقد خريداريم.   09159647685

شركت نظافتى خدماتى غزال (سهامى خاص)
"نوين سابق"   شماره ثبت: 1740

ارائه خدمات را با يك تماس از ما بخواهيد
* نظافت منزل ، ادارات ، شركت ها ، پله و پيلوت 

به صورت تخصصى همراه با مواد شوينده
* اعزام استاد كار ساختمانى و كارگر ساده

 به تمام نقاط شهر *  فروش انواع مصالح به قيمت استثنايى
 تسويه حساب بعد از رضايت  100 درصد 

  دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

غذاى آماده با موقعيت عالى به 
فروش مى رسد. قيمت: 25 ميليون

09361855710

فروش تايپ و تكثير زير قيمت 
امكانات كامل ، با موقعيت عالى و سابقه كارى
 راسته دانشگاه آزاد      09362458486

فروش يكجا لوازم برقى ، سرويس هاى چينى 
ايرانى و خارجى ، ظروف پذيرايى و فانتزى و ... 

زير قيمت    09387592012

فــــروش 
دكوراسيون پوشاك 

با قيمت مناسب
09371931072
فروش كبابى و جگركى در بهترين 

موقعيت به علت مهاجرت 
09109313400-32238053

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

فروش آپارتمان دو خوابه ، فول 
تميز و كامل ، متراژ 100 مترمربع 

خيابان نارنج 6- اركيده يك
 امالك خواجه نصير   32439033 

 09151637840- نصيرى

فروش فورى  SDV9  206 مدل 89
سفيد ، فول ، اتومات  زير فى

09364651606  

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

فروش  يا معاوضه  با  خودرو
منزل نيمه ساز واقع در روستاى 

خراشاد ، 200 متر زمين با ويوى خيلى 
عالى   فى: توافقى  09153614560

فروش  كافى شاپ با فضايى 
بسيار زيبا و تمامى امكانات 

موجود به علت اعزام به سربازى
09381131671

فروش آپارتمان 3 خوابه 

 116 متر ، با كليه امكانات

09156644801

 فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان 
با بذر اصالح شده   09157212359  
09364782605 - 09364782506

فروش 
پاترول مشكى مدل 1377 

فى: توافقى   09393799404

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 - 09155611355

32338354

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

مركز كودك و آينده 
از مدرسان باتجربه و خالق زبان انگليسى

 در رده هاى سنى كودك و نوجوان براى تكميل كادر آموزشى خود 
از طريق آزمون ورودى و مصاحبه دعوت به همكارى مى نمايد 

ثبت نام آزمون ورودى : تقاطع 15 خرداد و معلم - مركز كودك و آينده 
تلفن: 32420862
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اخبار ورزشى

 سالمانه: از آنجايى كه تمرين با حلقه الغرى يا هوالهوپ يكى از شاد ترين روش هاى تمرينى است. هوالهوپ يك تمرين كامل براى كل بدن و 
قاتل چربى هاى شكم است كه باعث تراشيده شدن كمر و تقويت عضالت شكم مى شود. تحقيقات نشان مى دهد كه تمرين با حلقه الغرى باعث از 
بين رفتن چربى هاى احشايى بدن مى شود، چربى هاى كه بسيار سخت از بين مى روند و براى سالمت قلب و عروق ضرر دارند.

ورزشى كه قاتل چربى هاى شكم است

به جاى قند اين خوراكى
 را بخوريد 

كيلوكالرى   20 رطب  خرماى  هر  نيوز:  نامه 
مانند  خرما  قند  دارد.  قند  گرم   5 و  انرژى 

گلوكز  و  فروكتوز  از  مخلوطى  ميوه ها،  ساير 
است و چون اين قندها معموال همراه با فيبر 
برترى  ساده  قندهاى  به  مصرفشان  هستند، 
دارد. البته اين به هيچ وجه به معناى تاييدى 

خرما  نيست.  خرما  مصرف  در  زياده روى  بر 
بيش  مصرف  و  كالرى  هم  و  دارد  قند  هم 
و  وزن  اضافه  باعث  مى تواند  اندازه اش  از 
گرم   80 حدود  خرما  عدد  هر  شود.  چاقى 
مقدار  و  آب  درصد   23 به  نزديك  و  است 
براى  ميوه  اين  خوردن  دارد.  پروتئين  كمى 

باز كردن افطار در ماه مبارك رمضان بسيار 
مناسب است زيرا قند خرما به سادگى جذب 
را  روزه دار  فرد  خون  قند  افت  و  مى شود 

افطار به سرعت جبران مى كند. هنگام 

توصيه هاى طب سنتى به افراد 
كم خون براى روزه دارى 

سالمانه: بيماران مبتال به كم خونى هم از نظر 
خاص  شرايط  رعايت  با  مى توانند  سنتى  طب 
را  روزه هايشان  خود،  غذايى  الگوى  اصالح  و 
مى توانند  كم خونى  به  مبتال  بيماران  بگيرند. 
در طول ماه مبارك رمضان، روزى 2 استكان 
شربت عسل يا عسل و آب جوش تهيه و هنگام 
كنند.  ميل  را  آن  از خواب شبانه  قبل  و  سحر 
شربت  ليوان   3 روزى  مصرف  اينكه  ضمن 
شيره انگور رقيق شده با آب، همراه با سحرى، 
افطارى و در نيمه شب هم براى اين بيماران 
بسيار مفيد است. مصرف يك ليوان شير همراه 
يك  و  انگور  شيره  غذاخورى  قاشق  يك  با 
قاشق مرباخورى بادام پوست كنده و آسياب شده 
هم هنگام خواب يا قبل از سحر براى بيماران 

مبتال به كم خونى بسيار مفيد است. 

آقايان! خون بدهيد سكته نكنيد 

سالمت نيوز: با اهداى خون حجم آهن انباشته 
شده در بدن كاهش پيدا مى كند. بايد بدانيد كه 
ميزان باالى آهن در خون باعث افزايش سرعت 

غليظ  را  خون  و  شده  كلسترول  اكسايش  روند 
مى كند. در نتيجه خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى 
نتايج  مى يابد.  افزايش  قلبى  سكته  و  عروقى  ـ 
پژوهش ها نشان مى دهد، اهداى خون خطر بروز 
سكته قلبى را كاهش مى دهد. محققان مشاهده 
كردند آقايانى كه هر 6 ماه يكبار خون مى دهند 88 

درصد كمتر در معرض سكته قلبى قرار مى گيرند. 
محققان همچنين به اين نتيجه رسيدند افرادى 
كه هر سال دو مرتبه خون اهدا مى كنند كمتر در 

معرض ابتال به سرطان هستند. 

مصرف آب يخ موجب بروز 
يبوست مى شود 

آب  مصرف  اينكه  بيان  با  متخصصان  تسنيم: 
يخ موجب بروز يبوست مى شود، مى گويند: مزه 
گرم  به  غذا  صرف  از  پيش  نمك  كردن  مزه 

كردن معده كمك مى كند كه در رفع يبوست 
بسيار موثر است.  غذاها در رفع يبوست بسيار 
بيشتر اثر مى كند مصرف برخى از غذاها مانند 
غذاهاى  كالباس،  و  پيتزا، سوسيس  ماكارونى، 

 ... و  فريزرى  غذاهاى  مانده،  غذاهاى   آماده، 
موجب بروز يبوست مى شود. روغن بادام شيرين 
افرادى كه  براى  و  بسيار رطوبت دهنده است 

دچار يبوست هستند مفيد خواهد بود.

عاليم و راههاى پيشگيرى 
از سرطان معده

استفاده از غذاهاى دودى و نمك سود، استفاده 
از غذاهاى آماده و پرچرب و سرخ شده، استفاده 
از غذاهاى شور و شوريجات، استفاده از غذاهاى 
مانده و  استفاده از دخانيات از مهم ترين عوامل 
ايجاد كننده سرطان معده مى باشد. مهم ترين 
از:  عاليم هشدار دهنده سرطان معده عبارتند 
احساس ناراحتى در باالى شكم، بى اشتهايى، 
الغرى، خونريزى هاى جزئى و مكرر معده، در 
بعضى موارد خونريزى هاى شديد و كم خونى، 
وجود غده اى بر جسته در باالى استخوان ترقوه 
و گردن، لمس توده در ناحيه شكم و كبد و سابقه 
بيمارى هاى خوش خيم معده مانند التهاب مزمن 
معده و پوليپ. عدم مصرف دخانيات، عدم مصرف 
نوشابه هاى الكلى، استفاده از ميوه و سبزى به 
مقدار كافى، داشتن فعاليت بدنى و عدم داشتن 

استرس از  راههاى پيشگيرى مى باشد.

آقايان! خون بدهيد سكته نكنيد 

مشاور امالك طعمه حريق شد

واقع   7/18 ساعت  گذشته  روز  تجارى  واحد  يك 
اعالم  با  شد.  حريق  طعمه  پاسداران  خيابان  در 
نشانى  آتش  سازمان   125 سامانه  به  خبر  اين 
حادثه  محل  به   3 ايستگاه  نشانان  آتش  بيرجند، 

اعزام شدند. 
با  گفت:  باره  اين  در  اعزامى  تيم  فرمانده  مقرى 
امالك  مشاور  ورودى  درب  بودن  بسته  به  توجه 
نشانان  آتش  محل،  در  مالك  نداشتن  حضور  و 
شكستن  به  اقدام  محل،  سازى  ايمن  از   پس 
آبرسان  هاى  لوله  از  استفاده  با  و  كرده  ها  قفل 

حريق را اطفا كردند. 

مردى كه 2 همسرش را كشت

فارس: ظهر روز دوشنبه دادگاه رسيدگى به پرونده قاتل «ب.ب» كه پس از قتل همسر اول و رضايت اولياى دم از قصاص نجات 
يافته بود و همسر دوم خود را هم به قتل رسانده بود در بيرجند برگزار شد. قاضى پرونده در جلسه اول رسيدگى به پرونده متهم 
«ب.ب» اظهار كرد: سوابقى كه بعد از سال 85 از متهم به دست آورديم نشانگر آن است كه متهم در شهرستان بجنورد خانم 
«ز.ج» همسر اول خود را به قتل رسانده كه بعد از مدتى دستگير و به قصاص محكوم مى شود اما با رضايت اولياى دم، قصاص 
تبديل به حبس شد كه در زمان حبس نيز مدتى فرارى شده است. رضا داريوش افزود: در سال 89 از متهم به علت تخريب 
شكايت شد و اتهام هاى ديگرى از قبيل توهين به اشخاص، مزاحمت، هتك حيثيت در پرونده وى ديده مى شود. قاضى رسيدگى 
به پرونده قتل گفت: متهم در اواخر سال 91 نيز به علت اختالفات خانوادگى خانم «خ.ب» همسر دوم خود را به قتل مى رساند و از 
همان تاريخ به مكان هاى مختلفى از جمله بجنورد، نهبندان، گنبدكاووس و چالوس فرار مى كند و تالش ماموران نيروى انتظامى 
1,5 سال بى نتيجه مى ماند تا اينكه با همكارى اقوام متهم در شهرستان چالوس دستگير مى شود.متهم گفت: روز حادثه با همسرم 
جر و بحثم شد و به دليل عصبانيت با روسرى مشكى خفه اش كردم. قاضى تصريح كرد: متهم ادعاى جنون را ندارد اما با توجه 

صحبت هاى وكيل، متهم به پزشكى قانونى ارجاع داده خواهد شد تا در جلسه بعدى به پرونده متهم رسيدگى شود.

نقشه كالهبرداري كه به فروشگاه 
خودش دستبرد مي زد! 

تابناك: سرهنگ نيكمرام فرمانده انتظامي مشهد گفت: 
فردي با اجاره يك مغازه با مدارك جعلي، فعاليتي را با 
عنوان عرضه مستقيم مواد غذايي در مشهد آغاز مي كند. 
او به فروشندگان معتبر مراجعه و از آنان خريد مى كند و 
 پس از پرداخت مبالغ اندكي از قيمت كاال، تقاضا مي كند 
بقيه پول خريد را هنگام تحويل كاال از دستگاه عابربانك 
با  بهانه صحبت  به  اما  منتقل كند.  به حساب آن ها 
تلفن همراه از محل متواري مي شد. در همين حال نيز 
همدستان او به فروشگاه دستبرد مي زدند و كاالهاي 

خريداري شده را از مغازه سرقت مي كردند. 

سارقان سيم روى مردم
 اسلحه كشيدند

ايرنا: دو سارق سيم برق در بندرعباس پس از روبرو 
از  نفر  بردند كه يك  اسلحه  به  مردم دست  با  شدن 
شهروندان بر اثر اصابت گلوله در اين حادثه مجروح 
شد. فرزند تنها مجروح اين حادثه گفت: سارقان در حال 
 سرقت سيم برق بودند كه پس از روبرو شد با مردم ،
يكى از آنان با اسلحه كمرى اقدام به تيراندازى كرد.وى 
افزود: پدرش در اين تيراندازى از ناحيه پا مجروح شده و 
هم اكنون در بيمارستان بسترى است. دو سارق پس از 
شليك پنج تير ، با برداشتن سيم هاى بريده شده با يك 

دستگاه خودروى پرايد موفق به فرار شده اند.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

مسابقات واليبال كاركنان جام رمضان با 
بازى تيم هاى راه و شهرسازى و پيشكسوتان 

آموزش و پرورش كليد مى خورد

قلي پور: مسابقات واليبال كاركنان دولت جام رمضان 
و  راه  هاى  تيم  بازى  با  هفته  اين  پنجشنبه شب  از 
با  و  پرورش  و  آموزش  پيشكسوتان  و  شهرسازى 
ورزشهاي  رئيس  شود.  مي  برگزار  تيم   21 حضور 
ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  بيرجند  شهرستان  همگاني 
با بيان اينكه در اين مسابقات كه از سوي ورزشهاي 
ورزشي  مجموعه  در  بيرجند  شهرستان  همگاني 
برگزار  استان  شهرسازي  و  راه  كل  اداره  راهداران  
خواهد شد؛ 21 تيم در دو دسته يك و دو هر شب 
با هم به رقابت  انجام 47 بازى  با  از ساعت 21:30 
خواهند پرداخت، افزود: در اين دوره از مسابقات كه 
تا پايان ماه مبارك رمضان به طول خواهد انجاميد، 
در دسته يك تعداد 11 تيم در 3 گروه و در دسته 2 
نيز تعداد 10 تيم در 3 گروه با هم به رقابت خواهند 
پرداخت. محمد عرفي با اشاره به اينكه، در اين دوره 
از مسابقات به تيمهاي اول تا سوم هر دسته هدايايي 
داده خواهد شد، افزود: تعداد 4 تيم از دسته يك به 
دسته 2 نزول و نيز 4 تيم از برترين هاي دسته 2 به 

دسته يك صعود خواهند كرد. 

توكلى و انوشيروانى سرمربيان تيم هاى 
وزنه بردارى بزرگساالن و جوانان شدند

فدراسيون  فنى  كميته  جلسه  نخستين  در   ايرنا: 
به  مجموعه  اين  اعضاى  با حضور  كه  بردارى  وزنه 
مجموعه  در  بردارى  وزنه  فدراسيون  رئيس  همراه 
 ورزشى آزادى تهران برگزار شد كميته فنى وزنه بردارى 
جهانى  مسابقات  در  توكلى  حسين  عملكرد  تاييد  با 
جوانان، قهرمان المپيك سيدنى را به عنوان سرمربى 
تيم ملى وزنه بردارى ايران منصوب كردند. همچنين 
بردارى جهان  وزنه  قهرمان  نايب  انوشيروانى  سجاد 
المپيك 2012  هاى  بازى  و  پاريس  در سال 2011 
لندن به عنوان سرمربى جديد تيم ملى وزنه بردارى 
جوانان راى اعتماد گرفت و جايگزين توكلى در اين 

رده سنى شد.

پرسپوليس در آستانه توافق 
با مدافع خارجى

مذاكرات  از  پرسپوليس  باشگاه  حقوقى  بخش  مهر: 
براى توافق جديد با «ممدوتال» مدافع خارجى براى 
تسويه مطالبات وى خبر داد. بنابر اعالم مدير حقوقى 
باشگاه در امور فوتبال، با توجه به حكم صادره از سوى 
فيفا مبنى بر پرداخت مطالبات ممدوتال، مذاكراتى با 
گرفته  جديد صورت  توافق  براى  بازيكن  اين  وكيل 
امكان  باشگاه مى تواند  نهايى شدن آن،  با  است كه 

بهترى براى گذر از اين پرونده داشته باشد.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور

09153613243 - شريفى

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

موسسه خيريه دانش آموزى امام علـى (ع) 
برگزار  مى كند:

(color educating بر اساس متد) آموزش روباتيك
ويژه كودكان و نوجوانان
همراه با مسابقات هيجان انگيز و اعطاى جوايز 

* روبات كوچولوى من (3 تا 7 سال)
* روبات جنگجو : روبووار (3 تا 16 سال) مقدماتى

* روبات فوتباليست: كيتا روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 1
* روبات مسيرياب : سنسو روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 2

براى كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام با شماره هاى 43 تا 32232940 تماس بگيريد يا به 
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ايرنا- فاز نخست ساختمان ادارى بازارچه مرز ماهيرود خراسان جنوبى با حضور مسئوالن حوزه اقتصادى، مورد بهره بردارى قرار گرفت. رئيس سازمان بازارچه 
هاى مرزى استان در مراسم بهره بردارى از اين ساختمان گفت: اين پروژه در زمينى به مساحت 270 مترمربع و با صرف پنج ميليارد و 500 ميليون ريال ساخته 

شده است. فخر افزود: ساختمان با هدف ساماندهى دفتر كار تجار مستقر در بازارچه و انتقال آنها از كانكس به اين ساختمان ايجاد شده است.

ساختمان ادارى بازارچه مرز ماهيرود خراسان جنوبى افتتاح شد

موازى كارى در بين 
سازمان هاى مردم نهاد رفع شود

ايرنا: معاون سياسى-اجتماعى 
اينكه  بيان  با  بيرجند  فرماندار 
نهاد  مردم  هاى  سازمان  در 
هاى فعاليت  ساير  همانند   نيز 
كارى موازى  جامعه   فرهنگى 
رفع  كارى  موازى  اين  بايد  گفت:  دارد،  وجود 
نهاد  مردم  هاى  سازمان  نشست  در  جزندرى  شود. 
ها  نشست  اين  برگزارى  از  هدف  افزود:  شهرستان 
بررسى مشكالت پيش روى آنهاست. وى از پيگيرى 
تأسيس چهار سازمان مردم نهاد در شهرستان بيرجند 
خبر داد و افزود: اين سمن ها كه در زمينه اعتياد و 
مسائل عام المنفعه فعاليت خواهند داشت پس از اخذ 

مجوز به زودى راه اندازى مى شوند.

بزودى مجتمع آزاد اسالمى نوجوانان روشن                
      فكر ايران در شرق كشور افتتاح مى شود  

بزودى مجتمع آزاد اسالمى نوجوانان روشن فكر ايران 
در شرق كشور افتتاح مى شود. افشين ابراهيم آبادى 
مؤسس اين مجتمع با اعالم اين خبر افزود: محوريت 
و  پردازى  ايده  و  كارآفرينى  مجتمع  اين  كار  اصلى 
آموزش مهارت هاى كسب و كار به نوجوانان گروه سنى 
12 تا 18 سال است. اين نوجوان كارآفرينى بيرجندى 
اظهار كرد: شهريه اين مجتمع و كالس هايش كامًال 
 رايگان بوده و عالقمندان به همكارى با اين مجتمع 
brahimabadi@m-n-ac.ir مى توانند با دورنگار 

در ارتباط باشند.

انتقاد فرماندار خوسف از نرخ 
سود باالى تسهيالت پرداختى بخش توليد

فارس- فرماندار خوسف با انتقاد از نرخ سود باالى 
تسهيالت پرداختى بخش توليد، گفت: با نرخ سود 
21 درصد هيچ كس رغبت استفاده از تسهيالت در 
اين شهرستان  در  و هر كس  ندارد  را  توليد  بخش 
ماليات  پرداخت  از  10 سال  تا  كند  سرمايه گذارى 
اشتغال  كميته  جلسه  در  فرد  فرجامى  است.  معاف 
باالى  تسهيالت  پرداخت  آمادگى  از  شهرستان، 
ملى  توسعه  صندوق  محل  از  تومان  ميليون   100
با سود 15 درصد براى احداث سردخانه در خوسف 
تا  خوسف  چدن  شمش  كارخانه  گفت:  و  داد  خبر 
دى ماه مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و با بهره 
صورت  به  اشتغال  نفر   225 براى  آن  از  بردارى 

مستقيم ايجاد مى شود.

مديركل جديد مركز خدمات 
حوزه هاى علميه خراسان جنوبى منصوب شد

مهر- حجت االسالم جعفرى راد به عنوان مديركل 
جديد مركز خدمات حوزه هاى علميه خراسان جنوبى 
معرفى شد. مراسم توديع و معارفه اين مديركل در 
دفتر امام جمعه بيرجند برگزار شد. در اين مراسم از 
مسئوليت  سال   6 كه  عزتى  حجت االسالم   خدمات 

اين مركز را بر عهده داشت نيز قدردانى شد.

بزودى پرداخت تسهيالت بازسازى 
بافت هاى فرسوده  فردوس آغاز مى شود

فارس- شهردار فردوس از پرداخت تسهيالت بازسازى 
بافت هاى فرسوده شهرى در آينده اى نزديك خبر داد 
و اظهار كرد: طبق مصوبه هيئت وزيران كه در آبان 
93 با هدف بهسازى و بازسازى بافت هاى فرسوده 
با جمعيت  براى شهرهايى  است،  ابالغ شده  شهرى 
كمتر از 200 هزارنفر مبلغ 30 ميليون تومان تسهيالت 
با سود 10 درصد و دوره بازپرداخت 12 ساله در نظر 
گرفته شده است. حالج مقدم تصريح كرد: طبق اين 
مصوبه تا پايان اجراى فونداسيون 15درصد، تا پايان 
اسكلت و اجراى سقف 25 درصد، تا پايان سفتكارى 
نازككارى ساختمان 25 درصد  پايان  تا  35 درصد و 

تسهيالت پرداخت مى شود.

سيد محمد رضا عليزاده 
       دبير اتاق بازگانى بيرجند شد

با حضور رئيس و هيئت نمايندگان اتاق بيرجند؛ سيد 
(دوره  متوالى  دوره  براى سومين  عليزاده  محمدرضا 
شد.  انتخاب  بيرجند  اتاق  دبير  عنوان  به  چهارساله) 
كشاورزى  و  معادن  بازرگانى،صنايع،  اتاق  رئيس 
بيرجند در دومين جلسه هيئت نمايندگان دوره سوم 
از تدوين برنامه چهار ساله اتاق بيرجند در ماه جارى 
خبر داد و گفت: در اين برنامه اهداف كوتاه مدت و 
بلند مدت اتاق به همراه سياست هاى اجرايى ارائه 
و در اختيار اعضاى اتاق قرار خواهد گرفت.احتشام، 
حمايت از همه بخش هاى اقتصادى اعم از توليدى، 
بازرگانى، صنعتى، خدماتى و كشاورزى را وظيفه اتاق 
دوره  سومين  منتخبين  اميدواريم  افزود:  و  دانست 
مسئوليت  در  بتوانند  بيرجند  اتاق  نمايندگان  هيئت 
خويش به آن گونه كه شايسته اتاق بازرگانى است و 
به نحو احسن با تفاهم و اتحاد در راستاى تعالى هر 

چه بهتر اقتصاد استان و كشور انجام وظيفه نمايند.

با  انديشى  هم  نشست  در  كه  جنوبى  خراسان  استاندار 
معاونين و فرمانداران سخن مى گفت با بيان اين مطلب 
افزود: برخورد و پاسخگويى صادقانه با مردم از مهمترين 
رويكردهاى دولت تدبير و اميد است و مسئولين در تمامى 
رده ها و سطوح خادم مردم هستند و بايد از اين فرصت 

براى خدمت بيشتر به مردم نهايت استفاده را ببرند. 
 خدمتگزار، فرمانداران را نماينده عالى دولت در شهرستان ها
برنامه  يك  در  بايست  مى  كل  مديران  افزود:  و  دانست 
زمان بندى مشخص و سفر به شهرستان ها مشكالت را 
از نزديك بررسى و با هماهنگى فرمانداران نسبت به رفع 

آنها اقدام كنند. 

 شهرستان ها اعم از انتصابات و... با فرمانداران شهرستان هاوى افزود: مديران كل موظفند تمامى اقدامات خود را در 
 

با  بايد  فرمانداران  نشان كرد:  هماهنگ كنند. وى خاطر 
تقويت ارتباط خود با مسئولين ذيربط در كشور نسبت به 

اخذ اعتبارات و امكانات براى شهرستان ها اقدام نمايند.
وضع  در  را  استانى  مسئولين  بين  فعلى  هماهنگى  وى 
بسيار مطلوبى دانست و افزود: اكنون تعامل بسيار خوبى 
بين مديران و مسئولين در تمامى شهرستان هاى استان 
به  پيش  از  بيش  خدمت  براى  را  فرصت  كه  دارد  وجود 

مردم استان فراهم ساخته است.
اين گزارش حاكى است در اين جلسه هريك از فرمانداران 
شهرستان ها به ارائه نقطه نظرات، ديدگاه ها، مسايل و 

پيشنهادات خود در حوزه هاى مختلف كارى پرداختند.

پاسخگويى صادقانه مهمترين رويكرد دولت

كاظمى فرد- طرح پيشگيرى و مقابله با افراد روزه خوار در مأل عام و اماكن 
عمومى از 28 خرداد ماه آغاز مى شود. 

معاون اجتماعى و پيشگيرى دادگسترى خراسان جنوبى در جلسه پيشگيرى و 
مقابله با هنجارشكنى و روزه خوارى در مأل عام و اماكن عمومى در ماه مبارك 
اظهار  اين مطلب  بيان  با  برگزار شد،  استان  رمضان كه در سالن دادگسترى 
كرد: با توجه به بركات و فضايلى كه در ماه مبارك رمضان وجود دارد، نگاه 
شارع به روزه صرفًا به عنوان عملى عبادى و شخصى كه فرد دست از خوردن 
و آشاميدن بردارد، نبوده بلكه ماه رمضان آثار و بركاتى براى عموم مردم و 
جامعه دارد. حجت االسالم وحدانى نيا با اشاره به اينكه از نظر شرعى، روزه 
خوارى جزو جرايمى كه حد معين داشته باشد نيست، تصريح كرد: با توجه به 
تكليفى كه ضابطين براى برخورد با روزه خوارى در مأل عام دارند، اين تكليف 
بر قوه قضاييه است كه نشست هايى در اين راستا برگزار كند تا وظايف دستگاه 
ها مشخص شده و برخى از مطالب براى مردم نيز يادآورى شود. به گفته وى 
از  عمومى  اماكن  و  عام  مأل  در  خوار  روزه  افراد  با  مقابله  و  پيشگيرى  طرح 
28 خرداد در خراسان جنوبى آغاز و تا 26 تيرماه ادامه مى يابد. وحدانى نيا 
اماكن تجارى و تفريحى و سياحتى،  ميادين و خيابان هاى شلوغ و پرتردد، 
طرح  اين  اجراى  هاى  مكان  جمله  از  را  عمومى  اماكن  و  ادارات  ها،  پارك 
ذكر كرد و گفت: تأمين امنيت مذهبى شهروندان و ايجاد رضايت، پيشگيرى 
از  نهى  و  معروف  به  امر  الهى  فريضه  اجراى  ها،  ناهنجارى  و  وقوع جرم  از 
هاى دستگاه  ظرفيت  از  استفاده  ها،  دستگاه  بين  هماهنگى  و  تعامل   منكر، 

دولتى، اجراى قانون نسبت به حرمت شكنان در ماه مبارك رمضان از مهمترين 
اهداف اين طرح است.

در صورت مشاهده روزخواران، با پليس 110 تماس بگيريد

معاون دادگسترى استان با بيان اينكه نتيجه اينگونه جلسات در قالب صورتجلسه 
به ادارات اعالم مى شود و خروجى اين جلسات نيز بايد منجر به نگهداشتن 

حرمت ماه مبارك رمضان شود، خاطرنشان كرد: در همين راستا اداره اماكن 
بايد فضاها و رستوران هايى را براى مسافران و افرادى كه معذوريت دارند، در 

نظر بگيرد تا اين افراد به صورت علنى اقدام به روزه خوارى نكنند.
وحدانى نيا تصريح كرد: بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسالمى، هركسى 
كه علنًا در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى كند، عالوه بر 

كيفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا 74 ضربه شالق محكوم مى شود.
 

نقدى  جزاى  به  تبديل  را  حبس  محاكم،  عمومًا  اينكه  به  اشاره  با  وى 

 

مى كنند، گفت: مردم در ماه مبارك رمضان در صورت مشاهده فردى كه در 
انظار عمومى اقدام به روزه خوارى مى كند، مى توانند با پليس 110 تماس 

بگيرند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.

اعزام بيش از 700 روحانى به سراسر استان

معاون فرهنگى تبليغات اسالمى استان نيز از اعزام بيش از 700 مبلغ به نقاط 

مختلف استان همزمان با ماه رمضان خبر داد.
حجت االسالم سلم آبادى اظهار كرد: حدود 400 دوره قرآن سنتى در سطح 
استان برگزار مى شود كه امسال پيش بينى مى شود اين تعداد به 600 دوره 
برسد. وى بر تشويق مردم براى حضور پرشور در مساجد تأكيد كرد و افزود: نبايد 
جلسات در فضاهاى باز برگزار شود چرا كه مساجد قداست خاصى دارند و بايد 

جايگاه و حرمت اين اماكن مدنظر قرار گيرد تا بتوان جوانان را جذب آن كرد. 
وى با بيان اينكه در برخى از نقاط استان با كمبود مساجد مواجه هستيم و در 
اين نقاط سازمان تبليغات نسبت به اعزام روحانى به پارك ها از جمله پارك 
ماه  ايام  در  مساجد  كرد:  عنوان  كند،  مى  اقدام  بيرجند  در  آزادگان  و  توحيد 

مبارك رمضان به مراكز پاسخگويى به سؤاالت شرعى تبديل خواهند شد.
حسن رمضانى مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
جنوبى نيز با اشاره به اينكه در ماه مبارك رمضان پذيريش مهمان خارجى به 
حداقل مى رسد، اظهار كرد: هرساله در آستانه اين ماه بزرگ، تذاكرات الزم، 
در چارچوب قانون به دفاتر گردشگرى و اماكن تفريحى داده مى شود. وى با 
بيان اينكه در طول ماه مبارك رمضان مراكز گردشگرى كه مجهز به امكانات 
رفاهى هستند، در طول روز از ارائه خدمات خوددارى مى كنند، گفت: در ايام 
ماه مبارك رمضان براى نخستين بار قرار است كه مراسم شبيه خوانى درباره 

امام على(ع) اجرا شود.
سرهنگ شجاعى نسب، فرمانده انتظامى شهرستان بيرجند نيز با اشاره به اينكه 
نيروى انتظامى خود را براى استقبال از ماه مبارك رمضان آماده كرده است، 
افزود: گشت هاى روزانه و مستمر در طول ماه مبارك رمضان برقرار است و در 
همين راستا جلساتى با اصناف براى تعيين كشيك ها برگزار مى شود. به گفته 
وى در اين ماه عظيم نيز تذكر لسانى در دستور كار نيروى انتظامى قرار دارد.

گفتنى است در اين جلسه برنامه هر يك از دستگاه هاى اجرايى مربوطه با 
و  نظرات  جلسه  در  حاضر  مختلف  ادارات  نمايندگان  و  شد  اعالم  طرح  اين 

پيشنهادات خود را مطرح كردند.

تدابير ويژه براى ماه رمضان
فردا، آغاز طرح مقابله با روزه خواران در مأل عام

كاروان هاى اميد و نشاط 
به مناطق مرزى استان اعزام شدند

كاظمى فرد- آيين اعزام نخستين كاروان هاى اميد و 
نشاط براى توزيع اقالم ورزشى و تجهيز 25 باب خانه 
ورزش روستايى به نقاط مرزى با حضور معاون استاندار 
و جمعى از مسئولين برگزار شد. محمودى، معاون توسعه 
مديريت و منابع انسانى استاندارى در اين مراسم،توسعه 
از  را  نقاط محروم  ويژه  به  نشاط و شادابى در جامعه 
سياست هاى دولت تدبير و اميد دانست و گفت: فرهنگ 
سازى ورزش در جامعه از بطن مردم و با همكارى همه 
مدير  مقدم،  عزيززاده  است.  پذير  امكان  جامعه  اقشار 
كل ورزش و جوانان نيز با بيان اينكه جزو استان هاى 
پيشگام در توسعه ورزش روستايى هستيم، از وجود 150 
باب خانه ورزش روستايى در استان خبر داد و خاطرنشان 
حامل  بارى  خودروى  دستگاه   7 با  كاروان  اين  كرد: 
كمك هاى تجهيزات ورزشى به ارزش 520 ميليون 
ريال به شهرستان هاى مرزى نهبندان، سربيشه، زيركوه 
و درميان اعزام و در مرحله بعدى 300 ميليون ريال 
كمك تجهيزاتى به اين نقاط ارسال خواهد شد.زندى، 
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر نيز اظهار 
آمادگى دارد به توسعه همكارى هاى اين ستاد   كرد: 
 فرابخشى براى توسعه ورزش با هدف كاهش آسيب هاى

اجتماعى و غنى سازى اوقات فراغت بيافزايد.

همه دستگاه ها در مورد مشكل بيكارى مقصرند

رحيم زاده- بيكارى يكى از مهمترين مسايل استان 
بيكارى  مشكل  مورد  در  ها  دستگاه  همه  و  است 
مقصرند. مسئول مراكز كاريابى هاى بيرجند در كميته 
در  اشتغال  موضوع  گفت:  بيرجند  شهرستان  اشتغال 
تبديل شده  بحرانى  به يك موضوع  خراسان جنوبى 
است كه رفع اين مشكل با دفاتر و جزوات مسئوالن 
 30 در  اينكه  يادآورى  با  چمنى  نيست.  امكان پذير 
مبنى  دولت ها  متعدد  قول هاى  وجود  با  سال گذشته 
بر حل مشكل بيكارى تاكنون راهكارى مناسب براى 
 رفع  اين معضل ارائه  نشده، افزود: تمامى دستگاه ها

بانك ها،  اجتماعى،  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  شامل 
اداره  و  شهردارى  اجتماعى،  تأمين  اداره  دانشگاه ها، 
جامعه  اشتغال  در  اساسى  و  مهم  نقش   ... و  ماليات 
با  نيز  اداره كل كار  اشتغال  دارند. مدير كارآفرينى و 
در  اقتصادى  مشاركت  درصدى   40/5 نرخ  به  اشاره 
بيرجند، نرخ مشاركت اقتصادى را يكى از شاخص هاى 
توسعه  عنوان كرد و افزود: در اين راستا نرخ مشاركت 
زنان در سطح شهرستان 17,1 درصد و نرخ مشاركت 
بيان  با  فاطمى  است.  درصد   69,1 مردان  اقتصادى 
اينكه در سال90 تعداد افراد شاغل در بيرجند 79 هزار 
نفر و جمعيت بيكار 6 هزار و 600 نفر بوده است، افزود: 
براساس نتايج سرشمارى سال 90 جمعيت شهرستان 
بيرجند با احتساب شهرستان خوسف 259 هزار نفر بوده 
است، كه از اين تعداد 213 هزار نفر را جمعيت باالى 
10 سال وبيش از 86 هزار نفر را جمعيت فعال تشكيل 
مى دهند. وى نرخ بيكارى را  در شهرستان 7,7 درصد 
 15,7 زنان  بيكارى  نرخ  باره  اين  در  وگفت:  دانست 
فاطمى  است.  درصد  مردان 6  بيكارى  نرخ  و  درصد 
از فعاليت پنج موسسه كاريابى در بيرجند خبر داد و 
يادآور شد: در سال گذشته 8 هزار و 393 نفر متقاضى 
كار در مراكز كاريابى شهرستان ثبت نام كرده اند، كه 
از اين تعداد 35 درصد را خانم ها و مابقى را آقايان 
تشكيل مى دهند. وى از صدور 6 هزار و 90 مجوز 
ميليارد  از 19  شد:  يادأور  و  داد  خبر  خانگى  مشاغل 
ريال اعتبارات شهرستان در حوزه مشاغل خانگى، 11 

ميليارد ريال به متقاضيان پرداخت شده است.

برگزارى كارگاه آموزشى
تاريخ شفاهى و تاريخ محلى در بيرجند

رحيم زاده- كارگاه هاى آموزشى تاريخ شفاهى و تاريخ 
محلى توسط انجمن ايرانى تاريخ شعبه خراسان جنوبى  
مركز استان برگزار شد. نماينده انجمن ايرانى تاريخ در 
خراسان جنوبى و عضو هيئت علمى دانشگاه بيرجند 
انگيزه  ايجاد  اين كارگاه ها  برگزارى  از  گفت: هدف 
مخاطبان  دادن  توجه  و  محلى  هاى  پژوهش  براى 
و عالقه مندان به پژوهش هاى محلى عنوان كرد. 
عليزاده، افزايش مهارت مخاطبان و شركت كنندگان 
براى انجام پژوهش هاى محلى را از ديگر اهداف اين 
با حضور  ها  كارگاه  اين  افزود:  و  برشمرد  ها  كارگاه 
علوم  تاريخ  ارشد  كارشناسى  دانشجويان  از  جمعى 
تاريخ  دبيران  فرهنگى،  ميراث  كارمندان  سياسى، 
آموزش و پرورش استان، پرسنل كتابخانه ها آستان 
قدس بيرجند و ساير كتابخانه هاى عمومى بيرجند و 
جمعى از كارمندان مركز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس 

در روزهاى يكشنبه و دوشنبه در بيرجند برگزار شد.

بشرويه رتبه اول كشت مستقيم پنبه
 در كشور را دارد

مهر- رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 
پنبه  اول كشت مستقيم  رتبه  بشرويه  اينكه  بيان  با 
را دارد گفت: در حال حاضر سطح كشت  در كشور 
است.  هكتار   100 و  هزار  بشرويه  در  پنبه  مستقيم 
و  توليد  انحصار  واگذارى  مراسم  در  پورمطلق  ولى 
تكثير بذر پنبه رقم خرداد در كشور به شركت تعاونى 
مصمم  اظهاركرد:  بشرويه  شهرستان  بهدشت  توليد 
در  برداران محصوالت كشاورزى  بهره  بودن جامعه 
شهرستان سبب شده تا امروز بشرويه به عنوان قطب 

كشاورزى استان مطرح باشد.

كاظمى فرد- روز گذشته يك قرار داد بين مخترع فيلتر 
سلولزي هواي موتور خودرو با سرمايه گذار بخش خصوصى 
منعقد شد. مدير عامل سازمان پارك علم و فناوري استان 
در جلسه اي كه به همين منظور با حضور مسئوالن اداره 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان صنعت معدن و 
از توان استان  بايد  تجارت استان برگزار شد، اظهار كرد: 
براى رفع مشكل موجود در اخذ مجوزهاى الزم در كوتاه 
ترين زمان ممكن بهره جست. دوستى افزود: ما به مشاغل 
خانگى براى اشتغالزايى در كشور نياز داريم بنابراين براى به 
ثمر رسيدن اينگونه اختراعات و تجارى سازى بايد تسهيل 
و تسامح بيشترى صورت گيرد.وى با بيان اينكه نبايد قوانين 
بخش دولتى دست و پاى سرمايه گذار را ببندد، عنوان كرد: 
ما رشته هاى مختلفى مانند فناورى هاى نو، صنايع خوشه 
اى، صنايع تكميلى و آي تي را داريم كه مي توانند به عنوان 

مشاغل خانگي معرفي شده و مورد حمايت قرار گيرند.

اخذ مجور مشاغل خانگي در كمتر از يك روز 

با  نيز  استان  اجتماعي  رفاه  كار  تعاون،  كل  اداره  معاون 
مشاغل  حمايت  تحت  رشته  عنوان   340 اينكه  به  اشاره 
خانگي قرار دارند، گفت: اختراع مذكور در ليست رشته هاي 
مشخص شده در مشاغل خانگي نيست بنابراين براي اخذ 
مجوزهاي الزم بايد با وزارت خانه در تهران مكاتبه صورت 
گيرد تا وضعيت از تهران مشخص و نتيجه ابالغ شود كه 
ما پيگيري هاي الزم را انجام خواهيم داد. فاطمي با بيان 
اينكه موظف هستيم ساالنه رشته هاي شغلي جديدي را 
افزود:  كنيم،  اعالم  خانه  وزارت  به  خانگي  مشاغل  براي 
قرض  تسهيالت  استان  در  پشتيبان  طرح  به 35  تاكنون 
الحسنه داده ايم. وي با بيان اينكه اخذ مجوز براي مشاغل 
خانگي در اين مجموعه در عرض سه تا 4 ساعت اتفاق مي 
افتد و اگر مشاغل صنعتي باشد نياز به يك هفته زمان براي 
صدور مجوز است، اظهار كرد: برخي بندهاي قانون مشاغل 
خانگي ايراد دارد و در اين بندها فقط به پرداخت تسهيالت 

اشاره شده كه نياز به اصالح دارد.
و  معدن  سازمان صنعت  پژوهش  و  آموزش  اداره  معاون 

قالب طرح صنفي  اگر طرح در  افزود:  نيز  استان  تجارت 
قرار گيرد مورد حمايت ما قرار خواهد گرفت. كفاشي ادامه 
از  تا  ايم  داشته  علوم  وزارت  با  اي  نامه  توافق  ما  داد: 
كه  ببريم  بهره  صنعت  بخش  براي  ها  دانشگاه  ظرفيت 
ظرفيت  از  تواند  مي  فناوري  و  علم  پارك  راستا  اين  در 

موجود استفاده ببرد.

ايجاد اشتغال براي 100 نفر
با تجاري سازي اختراع فيلتر خودرو

حمايت  خواستار  نيز  اختراع  اين  گذار  سرمايه  زاده  جعفر 
كار  شروع  براي  الزم  مجوزهاي  صدور  براي  مسئوالن 
در اسرع وقت شد و افزود: براي تجاري سازي اين طرح 
سرمايه 100 ميليون توماني پيش بيني شده كه در يك 
به صورت مستقيم شغل  نفر  براي 100  توليد  اول  سال 
براي  بيني شده  به مرور زمان پيش  ايجاد خواهد شد و 

1000 نفر به صورت غير مستقيم اشتغال ايجاد شود.
در  يابد  تسريع  الزم  مجوزهاي  صدور  اگر  وى  گفته  به 

و  كنيم  مي  توليد  كار  به  شروع  آينده  ماه  يك  از  كمتر 
از  اكنون در مرحله خريد دستگاه هاي الزم هستيم كه 

داخل كشور تهيه مي شود.
مخترع فيلتر سلولزي خودرو نيز گفت: از سال 83 اختراعات 
خود را شروع كرده ام كه در سال 85 ثبت اختراع داشته ام 
و بيشتر در زمينه توليد قطعات خودرو فعاليت دارم. فاروقي 
افزود: به دنبال اختراعاتي هستم كه مبتني بر دانش خودم 

باشد و از كيفيت بارزي برخوردار باشد.
هواي  سلولزي  فيلتر  عنوان  با  اختراع  اين  است  گفتنى 
موتور خودرو با قابليت شستشو و جذب ريز ملكول كه در 
با سرمايه  با عقد قرار  نوع خود در كشور بي نظير است 
گذار بخش خصوصي در صورت حمايت مسئوالن استاني 
در صدور مجوزها، تجاري سازي مي شود كه در صورت 
تسهيل در روند اجرايي اين مجوزها در كمتر از يك ماه 
بشرويه  شهرستان  در  محصول  اين  توليد  شاهد  آينده 
خواهيم بود كه پيش بيني اشتغال اين تجاري سازي براي 

سال اول 100 نفر به صورت مستقيم مي باشد.

امضاى قرار داد بين مخترع فيلتر سلولزي هواي موتور خودرو و سرمايه گذار بخش خصوصى

باحضور  قاينات  شهرستان  اصناف  همايش 
معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندارى،  
 معاون بسيج اصناف كشور، مديران دستگاه هاى

اجرايى و همچنين جمع كثيرى از اصناف و 
اتاق اصناف شهرستان و  بازاريان، به همت 
نور  پيام  با رويكرد فرهنگى در محل سالن 
برگزار شد. معاون برنامه ريزى و امور عمرانى 
تبريك  ضمن  همايش  اين  در  فرماندارى 
همچنين  و  رمضان  مبارك  ماه  فرارسيدن 
تمام  در  اصناف  كرد:  اظهار  اصناف،  روز 

 مراحل انقالب همراه امام و مردم بوده اند تا 
سختى هاى مسير انقالب با حضور اصناف 
هموار شود و تداوم اين حضور پس از انقالب 
نيز موجب موفقيت هاى بى شمارى در مقاطع 
بوده و نقش  مختلف همواره سرنوشت ساز 
ارزنده اي را در جريان هاي سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي كشور ايفا كرده اند كه بر كسي 
پوشيده نيست. امينى در ادامه خطاب به همه 
مسئولين دستگاه هاى اجرايى شهرستان تأكيد 
كرد: همه مسئولين بايستى در صورت نياز به 

تهيه ملزوماتى براى اداره مربوطه و يا اجراى 
طرحى در شهرستان داشته باشند؛ حتماً بايد از 
ظرفيت و پتانسيل بازار و اصناف شهرستان 
نمايند  استفاده  در جهت رونق كسب و كار 
و از طرفى اصناف نيز بايستى ضمن رعايت 
توليد  محصوالت  عرضه  و  تهيه  بر  انصاف 

داخل به مشتريان خود توجه جدى نمايند.
در اين جلسه حسن پور معاون بسيج اصناف 
كشور نيز خاطرنشان كرد: اصناف و بازاريان 
بايد توجه داشته باشند كه هيچ امرى ما را 

از ياد خدا غافل ننمايد. لذا همان طورى كه 
اصناف اولين قشرى بودند كه به نداى امام 
راحل (ره) لبيك گفتند و در دوران انقالب 
نقش آفرينى نموده اند؛ در شرايط كنونى نيز 
نقش اصناف درهمه زمينه ها خصوصاً توجه 
به محرومين، و ايجاد بازار اسالمى و تربيت 

نسل جوان بسيار مهم و تأثيرگذار است. 
همايش اين  پايان  در  است  ذكر   شايان 
تجليل قاينات  شهرستان  برتر  اصناف   از 

 به عمل آمد.

همايش اصناف شهرستان قاينات با رويكرد فرهنگى برگزار شد

  بنگاه  قالب بتن توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

نقاشى ساختمان هزار رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان
اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، 
كنيتكس و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو

در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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 دالر 5 هزار تومانى؛ بزودى
 

دانشگاه عالمه طباطبايى مطرح  عضو هيئت علمى 
و  شده  انتخاب  دولت  توسط  مركزى  بانك  كرد؛ 
چيزى  و  مى كند  تنظيم  دولت  با  همسو  را  اعدادش 
مى شود  مشاهده  عمل  در  آنچه  با  مى شود  ارايه  كه 
چند  تا  كه  مى كنم  پيش بينى  من  ندارد...  همخوانى 
ماه آينده بايد انتظار دالر پنج هزار تومانى و تورم 45 
اقتصادى دولت  درصدى را داشته باشيم چراكه تيم 

دچار خطايى شده كه اكنون قادر به حل آن نيست.

هاشمى : تحريم ها پدر مردم را درآورده
 

اينكه  بيان  با  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
تحريم ها پدر مردم را درآورده است، گفت: در تمدنى 
كه امام مى خواستند االن به يك انحرافى دچار شده 
كه بايد با عقل و تعامل آن را درست كنيم. هاشمى 
از برخى اظهارنظرها درباره بى تاثير بودن تحريم ها 
انتقاد كرد و گفت: عده اى حرف هاى عجيب و غريب 
مى زنند كه ما مى  خواهيم خودمان به دانش دست پيدا 
كنيم و اين در حالى است كه تحريم ها پدر مردم را در 
آورده است، اكثر مردمى كه مزدبگير هستند تحريم ها 

استخوان هاى آنها را خرد كرده است.
 

 پست گرفتن مجاهدان شنبه قابل قبول نيست 
 

برخى  اينكه  گفت:  رئيس جمهور  ارشد  مشاور 
پست  براى  دولت  اصلى  ياران  را  خود  مى خواهند 
و  نيست  قبول  قابل  ما  براى  كنند،  معرفى  گرفتن 
نبايد عده اى از مجاهدان شنبه كه پس از انتخابات به 

رئيس جمهور مى پيوندند، پست و مقام بگيرند. 

واكنش سخنگوى دولت به استيضاح وزرا
 

و  آموزش  وزير  استيضاح  موضوع  درباره  نوبخت 
پرورش گفت: متاسفانه استيضاح فانى، تنها موضوع 
باخبر  باشد.  مطرح  مجلس  در  كه  نيست  طرحى  و 
مجلس،  نمايندگان  كار  پايانى  روزهاى  در  شديم 

طرحهاى استيضاح رو به افزايش است. 

 زمان اعالم ليست نهايى اصالح طلبان 
 

ليست  اعالم  از  كار  اسالمى  حزب  كل  دبير 
اصالح طلبان بعد از تاييد صالحيت ها خبر داد. كمالى 
ابراز اميدوارى كرد اصالح طلبان با اتحاد حداكثرى در 

انتخابات مجلس آينده حضور پيدا كنند.

مواضع هاشمى 80 درصد تغيير كرده است 

اصالح طلب  سياسى  شاخص  چهره  عبدى،  عباس 
بر  كرده  تغيير  هاشمى  آقاى  معتقدند  كه  آنان  گفت: 
اساس استنباط از گفتارش و موضع گيرى ايشان نسبت 
به ديگران قضاوت مى كنند كه در اين  صورت نه تنها 

50 درصد كه باالى 80 درصد تغيير كرده است.

  اجازه تحريم خودكار ايران را نمى دهيم 
اى  هسته  ارشد  كننده  مذاكره  ريابكوف»  «سرگئى 
ترتيبى  داد  نخواهد  اجازه  مسكو  كرد:  اعالم  روسيه 
بطور خودكار  ايران  مورد  در  ها  تحريم  كه  داده شود 
و بدون مجوز شوراى امنيت سازمان ملل اعمال شود. 
برنامه  مورد  در  مذاكرات  در   5+1 گروه  افزود:   وى 
هسته اى ايران رويكرد مورد قبول تمام طرف ها براى حل 
 مسئله تحريم ها را تنظيم مى كند كه در آن نگرانى هاى 

آمريكا و روسيه مورد توجه قرار مى گيرد.

 نوبخت : تحريم ها يك روزى لغو مى شود 
با همت  ظالمانه  تحريم هاى  گفت:  دولت  سخنگوى 
مردان ديپلماسى و حمايت مردم، قطعاً روزى لغو خواهد 
شد. وى اضافه كرد: تاكيد رئيس جمهور بر اين است كه 
وضع تحريم ها براى تسليم ملت است اما اين تحريم ها 
يك روز لغو خواهد شد، پس بيان آثار تحريم ها افشاى 

ظلم تحريم كنندگان است و آثار تحريم.

چرا تعطيالت مجلس را در زمان
 ضرب االجل هسته اى تيرماه گذاشته ايد؟ 

 
نماينده مردم قم در تذكرى به هيئت رئيسه مجلس از 
همزمانى تعطيالت تابستانى مجلس با زمان احتمالى 
توافق تيم هسته اى با غرب در تيرماه انتقاد كرد. وى 
افزود: اين خوب نيست كه در آن مقطع زمانى مجلس 
در تعطيالت باشد. بهتر است هيئت رئيسه مجلس اين 

زمان را تغيير دهد و به تاريخ ديگرى منتقل كند.

نامه سناتور ارشد به اوباما : شنيديدم در 
قبال ايران عقب نشينى مى كنيد، نگرانيم 

 
روابط خارجى  رئيس كميته   سناتور «باب كوركر» 
سناى آمريكا با ارسال نامه اى به اوباما از آنچه كه 
گزارش هاى نگران كننده درباره عقب نشينى هاى 
مذاكرات  در  ايران  هاى  خواست  قبال  در  آمريكا 
نگرانى  ابراز  است،  خوانده   5+1 گروه  اى  هسته 
كرده است. نامه سناتور ارشد به اوباما: شنيديدم در 

قبال ايران عقب نشينى مى كنيد، نگرانيم.

نتانياهو: مى شود مانع توافق با ايران شد!
 

نتانياهو گفت : هنوز براى مانع شدن از توافقى با ايران 
در  صهيونيستى  رژيم  وزير  نخست  است.  نشده  دير 
ديدار با  رئيس جمهور قبرس ادعا كرد :« اين توافق در 
نهايت صدها ميليارد دالر در اختيار ايران قرار مى دهد 

تا از آن براى طرح هاى خود استفاده كند.»

افرادى هستند كه توافق را دوست ندارند 
 

 جان كرى وزير خارجه آمريكا در مصاحبه با نشريه 
بوستون گلوب در پاسخ به اين سوال كه آيا مذاكرات 
متوقف شده است،گفت: اين خيلى دشوار است. اين 
مذاكرات دشوارى است. ما براى سى و پنج سال با 
هم گفتگو نكرده ايم. سوء ظن زيادى وجود دارد. وى 
گفت: افراد زيادى در ايران هستند كه دوست دارند 
كه توافقى را مشاهده نكنند. ما در آمريكا هم افرادى 

را داريم كه خواهان توافق نيستند.

اينكه  بيان  با  سپاه  در  فقيه  ولى  نماينده 
ما نمى خواهيم در انتخابات آينده دخالت 
راى  متدينين  به  گوييم  تنها مى  و  كنيم 
بدهيد، گفت: در صورتى انقالب به دست 
نااهالن نمى افتد كه نماينده مجلس مومن 

و انقالبى باشد.

تهديدات جنگ نيابتى و اسالم 
بدلى پيش روى نظام اسالمى 

حجت االسالم على سعيدى نماينده ولى 
فقيه در سپاه با بيان اينكه ما در منطقه با 
تهديداتى روبرو هستيم و در عرصه داخلى 
با مشكالتى دست و پنجه نرم مى كنيم، 
اظهار كرد: در عرصه منطقه اى ما با تهديد 
جنگ نيابتى روبرو هستيم و آمريكايى ها 
از چند سال قبل تاكتيك خود را از جنگ 
تغيير  تمدنى  درون  جنگ  به  تمدنى 
جنگ  وارد  مستقيم  طور  به  يعنى   دادند، 
بحران  با  ما  امروز  بنابراين  شوند،  نمى 
جنگ درون تمدنى روبرو هستيم و عراق، 
سوريه، يمن، پاكستان و افغانستان گرفتار 

اين جنگ هستند.
تهديد  دومين  سعيدى،  االسالم  حجت 
منطقه اى را تقويت سه اسالم بدلى عنوان 
عنوان  تحت  بحثى  امروز  گفت:  و  كرد 
هالل شيعى را در مورد ما مطرح مى كنند 

كه البته ما اين موضوع را مطرح نكرده ايم 
امروز يك  ايم.  نداده  و شعار شيعه گرى 
اسالم تكفيرى از تريبون عربستان اعالم 
وجود مى كند، يك اسالم سكوالريزه شده 
از سوى تركيه و يك اسالم شيعى افراطى 
و لندنى كه توسط سيد صادق شيرازى در 

قم ترويج مى شود.

حجت االسالم سعيدى با اشاره به مشكالت 
و مسائل داخلى درون كشور، گفت: يكى 
كه  است  اى  هسته  مسئله  ما،  مسائل  از 
مشكل  خير.  يا  رسد  مى  سرانجام  به  آيا 
اينجاست كه دولت همه چيز را وصل به 
بيرون كرده است و معاون اول اين دولت 

مى گويد ما به بيرون چشمداشت نداريم 
اما رئيس جمهور مى گويد آب خوردنمان 
 هم به تحريم ها ارتباط دارد. بنابراين وقتى 
ها  تحريم  به  ما  خوردن  آب  گوييم  مى 
مذاكرات  در  مقابل  طرف  است،  مرتبط 

چطور مى خواهد با ما برخورد كند؟. 
وى با بيان اينكه نظر رهبر معظم انقالب 

در خصوص مذاكرات هسته اى 4 گزينه 
ايده آل، مطلوب، مقبول و حداقلى است، 
گفت: دولتى مى تواند آرمان هاى رهبرى 
را پياده كند كه ظرفيت الزم را داشته باشد 
هستند  مردم  و  جامعه  خواص  سپس  و 
كه مى توانند انتظارات رهبرى را محقق 

كنند.  سعيدى با اشاره به مسئله انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى و مجلس خبرگان 
همه  سپاه  در  كرد:  خاطرنشان  رهبرى 
عمل  مركزى  قرارگاه  چارچوب  در  بايد 
در  بودنشان  صورت  اين  غير  در  كنند، 
سپاه مشروعيت ندارد. در عمليات سياسى 

وحدت قرارگاه مركزى شرط است.

در صورتى انقالب به دست 
نااهالن نمى افتد كه نماينده 

مجلس ما مومن و نماينده مجلس 
خبرگان نيز فهيم و متدين باشد

كرد:  خاطرنشان  سعيدى  االسالم  حجت 
طرف مقابل ما يك توافق نانوشته دارد كه 
راى خود را در انتخابات به كسانى بدهد كه 

بيشترين زاويه را با نظام داشته باشند.
نماينده ولى فقيه در سپاه با بيان اينكه ما 
نمى خواهيم در انتخابات دخالت كنيم، تاكيد 
كرد: ما مى گوييم به متدينين راى دهيد، 
اين كه معنايش دخالت در انتخابات نيست. 
خواهند  است مى  تاثيرگذار  ما  راى   چون 

اين مسئله را از ما بگيرند.
انقالب  صورتى  در  كرد:  تصريح  وى 
نماينده  كه  افتد  نمى  نااهالن  دست  به 
نماينده  و  انقالبى  و  مومن  ما  مجلس 

مجلس خبرگان نيز فهيم و متدين باشد.

تشييع شهداى غواص در فرماندهى كل سپاهعكس روز 

نمى خواهيم در انتخابات آينده دخالت كنيم؛ تنها مى گوييم به متدينين راى بدهيد  

سعيدى : متاسفانه دولتى ها همه چيز را به بيرون وصل كرده اند 

سخنگوى دولت :  محبوبيت ما كف خيابان هاست

با اشاره به سفرهاى استانى رئيس جمهور،  سخنگوى دولت 
استقبال مردم از روحانى را در اين سفرها بى نظير توصيف 
كرد و در پاسخ به سوالى در خصوص انتشار يك نظرسنجى 
در هفته نامه اى  وابسته به حزب كارگزاران مبنى بر كاهش 
محبوبيت دولت گفت: اين هفته نامه بهتر است بيايد جواب 
خود را در كف خيابان ببيند؛ آمارهاى ما مبين همراهى عواطف و اعتماد به دولت 

و شخص رئيس جمهور مانند همان 24 خرداد 91 است .

عالئم غلط به دنيا ندهيم ؛ نگوييد آب خوردن نداريم 
  

گفت:  غواص  شهداى  بدرقه  مراسم  در  رضايى  محسن 
اند،  يافته  اميدوارم خبرنگاران خارجى كه در مراسم حضور 
صداى واقعى ملت ايران را به گوش جهانيان برسانند و بدانند 
كه ملت ايران هيچ گاه عقب نشينى نمى كند و بر راه شهدا 
استوار خواهد بود. وى گفت: صداى ملت را كسانى كه پشت 
ميز مذاكره هستند بشنوند و در ايران ما نبايد عالئم غلط به دنيا بدهند اخبار غلط 

نبايد به دنيا داد. نگويند آب خوردن نداريم و نمى توانيم سر پاى خود بايستيم.

فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت

تعميرات تخصصى دستگاه آب شيرين كن 
3 فيلتر بخر 4 عدد ببر
 يك سال گارانتى قطعه تعويض شده

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329

تعدادى چرخكار حرفه اى آقا يا خانم نيازمنديم.
32403199 -09153635925

فروش زمين 300 مترمربع باالى سجادشهر ، رقوئى
تلفن : 09153002357

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
آيا مى دانيد از همين امروز مى توانيد نسبت به تكميل و ارسال اظهارنامه الكترونيكى عملكرد سال 93 خود 

از طريق سامانه www.TAX.gov.ir اقدام نماييد؟
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

با عرض تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان به اطالع مى رساند:

براى خريد شله و حليم از مراكز تحت پوشش و زير نظر اتحاديه اقدام فرماييد. فروش شله و حليم بايد در ظروف بهداشتى عرضه شود
ضمنا بهتر است همشهريان عزيز براى سالمتى و رعايت بهداشت ظرف از منزل همراه بياورند

شهروندان گرامى در صورت مشاهده هرگونه موارد خالف بهداشت با شماره 32439826 دفتر اتحاديه در ساعات ادارى تماس حاصل فرمايند.
اتحاديه تاالر ، رستوران و اغذيه شهرستان بيرجند

اطالعيــه
ضمن عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان

 از تمامى همشهريان و مشتريان عزيز خواهشمنديم به دليل دستور اداره محترم 
بهداشت مبنى بر عدم استفاده از ظروف يك بار مصرف 

براى خريد شله مشهدى ترجيحا ظرف همراه بياورند
رمضانى - مدير غذاى آماده ياس (عدل) 

آدرس: نبش عدل 18  32204431  - 09155610366
ضمنا از امروز تا پايان ماه مبارك با طبخ شله در خدمت شما هستيم 

ساعت توزيع: 5 بعدازظهر

«هوالباقى»
مراسم تشييع و تدفين 

مرحومه معصومه ايزدى نوزاد 
" همسر مرحوم عليخان كاظمى"

 امروز چهارشنبه 94/3/27 ساعت 15 الى 16 از محل غسالخانه 
بيرجند به سمت روستاى نوزاد برگزار مى شود.

خانواده هاى: كاظمى و ايزدى

جناب آقاى حاج محمد على كاظمى
رئيس محترم اتحاديه خرازى و پالستيك 

ضايعه درگذشت والده مكرمه جناب عالى را تسليت عرض نموده 

براى آن مرحومه غفران و رحمت الهى و براى بازماندگان 

صبر جميل مسئلت داريم.

هيئت مديره اتحاديه صنف خرازى و پالستيك


