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یادداشت

حجاب اسالمی
راهی برای رسیدن
به امنیت اجتماعی
* کاظم لطفیان ، مدیر کل تبلیغات اسالمی
و معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف 

گوهر  که  گرانبها  است  صدفی  اسالمی،  حجاب 
داده  جای  خود  در  را  زمین  فرشته های  پاک 
و  شریعت  احکام  بین  از  محجوب،  انسان  است. 
انتخاب  را  شریعت  احکام  نفسانی،  خواسته های 
و  حال  او  رفتار  و  تفکر  روحیه  به  انتخاب  این  و 
هوایی دیگر می بخشد و ظاهر او نیز از آن متأثر 
انسانی  کرامت  حجاب،  حفظ  پرتو  در  می شود. 
نجابت  هیبت  در  آدمی  وجود  مروارید  و  پدیدار 
بارز  نمود  انسان  پوشیدگی  تجلی می یابد.  وقار  و 
جامع  الگوی  آن  پرتو  در  که  اوست  پرهیزگاری 

مسلمانی تحقق پیدا می کند.
بی تردید، رعایت پوشش اسالمی از سوی زنان و 
سامان  مهم  مؤلفه های  از  یکی  مسلمان،  مردان 
دهنده روابط سالم اجتماعی است که در پرتو آن 
جاذبه های ذاتی را در درون خانه به رخ همسران 
خانواده  بنیان  استواری  به  راه  این  از  و  می کشد 
کمک می کند.  در جامعه ای که برهنگی زن و مرد 
عادی جلوه کرده است، هر زن و مردی همواره در 
آن چه  با  دارد،  آن چه  مقایسه  است؛  مقایسه  حال 
ندارد و این مقایسه آتش هوس را در زن و شوهر 
فروپاشی  به  را  خانواده  بنیان  و  ساخته  شعله ور 

رهسپار می کند.
خانواده ها  دغدغه  از  که  است  کسی  کمتر  امروز 
برای حجاب و عفاف اعضا ، بویژه فرزندان ناآگاه 
حجاب  حفظ  پرتو  در  که  می دانند  همگان  باشد. 
به  اسالمی  ارزش های  دامان  در  است که جامعه 

آرامش خواهد رسید ) ادامه در صفحه 3 (

توقف 35 درصد صنعت 
استان پشت خط تولید

مددجویان نهادهای حمایتی 
محروم ازسبدکاال

 
با شروع ماه رمضان،مددجویان نهادهای حمایتی 
هنوز بسته حمایت غذایی خود را تحویل نگرفته 
اند. با وجود وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
میان  در  غذایی  حمایت  بسته  توزیع  بر  مبنی 
مددجویان نهادهای حمایتی تا امروز هنوز بسته ای 

در میان نیازمندان توزیع نشده است.

ورود بازار مسکن به رونق نسبی

سخنگوی دولت از رونق نسبی در بازار مسکن خبر 
اردیبهشت  و  فروردین  ماهه  داد و گفت: طی دو 
جهت  از  آپارتمانی  و  مسکونی  واحدهای  برای 
معامالت و ارزش آن، رشدهایی حاصل شده است. 
در فروردین تعداد معامالت 19 درصد رشد داشته 
در اردیبهشت ماه نیز تعداد معامالت 7 دهم درصد با 

ارزش معامالت 5,1 درصد، رشد داشته ایم.

حذف سقف درآمدی کارت خرید کاال

مسئوالن وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه 
دالیل شکست  بررسی  برای  ای  جلسه  در  ریزی 
طرح خرید کاالی ایرانی ضمن اعتراف این موضوع 
که مردم استقبالی برای خرید کاال در قالب این طرح 
نداشته اند؛ تصمیم گرفتند سقف 1.5 میلیون تومانی 
مردم  تا  برداشته شود  این طرح  حقوق مشموالن 

رغبتی به تهیه کارت های اعتباری داشته باشند.

آیا سود ۱5درصدی می شود؟

کاهش نرخ سود بانکی همراستا با کاهش تورم یکی 
از سیاست های مد نظر مسئوالن ارشد پولی و بانکی 
کشور است که یک بار دیگر در محافل بانکی مطرح 
این  به  خصوصی  و  دولتی  بانک های  است.  شده 
نتیجه رسیده اند که نرخ سود کاهش یابدو به تورم 
نزدیک شود اما اینکه چه زمانی را برای عملی شدن 

این تصمیم انتخاب کنند، هنوز مشخص نیست.

نحوه پرداخت قسطی
 طرح جریمه مشموالن غایب

جریمه  طرح  خصوص  در  کریمی،  سردار  
سال  در  که  کسانی  گفت:تمام  غایب  مشموالن 
با  اند،  نشده  وجه جریمه  واریز  به  موفق  گذشته 
مراجعه پلیس +1۰نسبت به ثبت درخواست خود 
نقدی،  به صورت  جریمه  مبلغ  پرداخت  بر  مبنی 
قسطی یا استفاده از تسهیالت اعطایی اقدام کنند.

مصباحي مقدم  : 
احتمال حمایت اصولگرایان از روحانی

در انتخابات ریاست جمهوری  96

 احمدی نژاد : 
 هنوز هم مشایی را خالص ترین

و زالل ترین فرد می دانم

انصاری ، معاون رئیس جمهور :  
گفتم اگر ادعای انقالبیگری داری

چرا نمی روی سوریه بجنگی ؟

مدیرکل اوقاف و امور خیریه :  
درمانگاه شهدای باقریه پانزدهم

ماه مبارک رمضان افتتاح می شود

مدیر کل بهزیستی : هیچ پروژه مسکنی رابا نواقص هرچند جزئی از پیمانکاران تحویل نمی گیریم / سطح کشت پنبه در استان افزایش نمی یابد / تولید 16 تن گوشت شتر مرغ  در استان / طرح حفظ قرآن به روش تلفنی در خراسان جنوبی اجرا می شود / بهره برداری از نوزدهمین  ایستگاه تلویزیونی دیجیتال / صفحه 7
 صفحه 7 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

معاون وزیر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی عنوان کرد :

بهربرداری از 24طرح باالی 60 درصد پیشرفت تا پایان امسال در خراسان جنوبی / صفحه 7

عکس : مجتبی گرگی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحومه کوکب دانش 
 جلسه یادبودی پنجشنبه 95/3/20 از ساعت 4/30 الی 5/30  بعدازظهر 

در محل مسجد امام حسین )ع( »واقع در خیابان پاسداران« برگزار می گردد 
حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: کارگر، دانش و سایر بستگان

جناب آقای آرامنش
 مدیرکل محترم سازمان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته محیط زیست
 را خدمت شما و همه تالشگران محیط زیست استان خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی سالمتی و تندرستی داریم. 

مدیرعامل و هیئت مدیره کشتارگاه خاورپیشه

چهارمین سالگرد  درگذشت پدر عزیزمان

 روانشاد غالمحسین کفائی 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش جاویدان

فرزندان

به  مناسبت 
سومین روز 
درگذشت 

مرحوم مغفور 
شادروان 

حاج محمد علی قالسی
 )کاسب بازار( 

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/3/19 
از ساعت 17 الی 18 در محل 

هیئت حسینی »واقع در خیابان انقالب« 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

گرامی موجب امتنان است.

خانواده های قالسی و سایر بستگان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت

شادروان علیرضا  دعاگویان
 جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/3/19 از ساعت 5/30 الی 6/30 

بعدازظهر درمحل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد
حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های : دعاگویان ، توانایی ، بلفی ، راهی ،رخشانی،صفایی 
برازنده مقدم،نصری وسایربستگان

بخش روزانه شماره1:
برنامه ریزی برای پرکردن اوقات روز مددجویان در این بخش در قالب برگزاری 7 کارگاه   شامل : سوخت نگار چوب - گلیم بافی و تابلو فرش - معرق و مشبک چوب 
گلدوزی و خیاطی - هنر درمانی - رودوزی های سنتی - کالس آموزشی )خودیاری ( بوده و از جمله برنامه های این بخش حضور در نمایشگاه بین المللی و بازارچه 
صنایع دستی و حضور در نمایشگاه های مختلف سطح شهر و نگار خانه میدان ابوذر می باشد.  برگزاری جلسه اولیا و مربیان ، اعزام مربیان برای بازدید از سایر استان ها 

برگزاری آزمون فنی و حرفه ای جهت مددجویان و دریافت گواهینامه فنی و حرفه ای برای 20 مددجو ، برنامه ریزی در جهت تولید کیف حجاج ،کیف زنانه و کیف مدیر ، مشورت 
هنری با خیرین هنرمند از جمله خیر بزرگوار سرکار خانم مشرقی و حضور فعال این عزیزان در جمع مددجویان ، تهیه لباس فرم جهت این مددجویان، راه اندازی اتاق بازی درمانی 

این بخش با 7 کارگاه آموزشی در حال حاضر رسالت آموزش به بیش از 50 توانخواه را به عهده دارد که شامل کارگاه های ذیل می باشد :
کارگاه سوخت نگار: 8 مددجو در این کارگاه آموزش می بینند . در این کارگاه مهارت های شناختی، ارتباطی و بهداشتی توسط مربی صورت می گیرد و با توجه به توان هوشی 
مددجو کار سوخت نگار با کمک مربی توسط مددجو انجام می شود . در این کارگاه مربی طرح اولیه را روی چوب نقاشی کرده و حکاکی طرح موجود به وسیله حرارت هویه انجام 
می گردد و با همکاری مربی و مددجو نگاشتن طرح ها روی چوب صورت می گیرد.  کارگاه گلیم بافی - فرش : تعداد 10 مددجو در این کارگاه  مشغول کار می باشند ، در 
این کارگاه ابتدا مددجو با ابزار کار آشنا می شود و طرز استفاده از آن را آموزش می بیند وآموزش شروع به بافت را مددجو به کمک مربی بر روی دارهای چله کشی شده شروع 
می کند . نقشه که به دو صورت دیجیتالی و شطرنجی می باشد بر روی دار ساده سازی شده و ادامه کار که بافت آن بر روی دار می باشد توسط مددجو با نظارت مربی انجام می 
شود  مددجو در این کارگاه با کمک مربی بافت را که ساده و طرح دار است، آموزش می بیند و مرحله آموزش نقشه را هم فرا می گیرد. کارگاه معرق  چوب: شامل 10 مددجو 
می باشد. در ابتدا نقشه و طراحی اصلی تابلو توسط مربی روی چوب کشیده شده و بعد کار بر اساس میزان بهره هوشی بین مددجویان تقسیم می شود و در ادامه کار که از ظریف 
کاری برخوردار است با اره های چوبی که مخصوص برش معرق چوب می باشد توسط مددجو با نظارت مربی انجام می گیرد و در پایان کار پلی استرکاری بر روی تابلو و نهایی 
شدن کار انجام می گیرد. الزم به ذکر است این کار از ظرافت خاصی برخوردار است. نمونه کار این مددجویان در این کارگاه ها در نمایشگاه های  سطح شهر و غرفه مشارکت های 

این موسسه واقع در مرکز به فروش می رسد. منتظر دیدارتان هستیم

شماره حساب های موسسه: بانک ملی 0۱05625232002- شماره کارت پاسارگاد: 502229۱900043355
تلفن های موسسه: 32252080-32252050 

www.tavanaliakbar.ir درگاه پرداخت اینترنتی از طریق سایت موسسه به نشانی

دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا باال می روند مقدس تر است

موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( را بهتر بشناسیم

روابط عمومی

 و امور فرهنگی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
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یادداشت

حجاب اسالمی راهی برای
 رسیدن به امنیت اجتماعی

) ادامه یادداشت از صفحه اول ( امروز کمتر کسی است که 

اعضا،  عفاف  و  برای حجاب  خانواده ها  دغدغه  از 
که  می دانند  همگان  باشد.  ناآگاه  فرزندان  بویژه 
دامان  در  جامعه  که  است  حجاب  حفظ  پرتو  در 
و  رسید  خواهد  آرامش  به  اسالمی  ارزش های 
آرمان شهر اسالمی نیز در همین بستر شکل خواهد 
به دالیل گوناگون، آسیب های  اکنون که  گرفت. 
به  را  اسالمی  جامعه  از  نازیبایی  تصویر  اجتماعی 
از  تصویر کشیده،  موضوع عفاف و حجاب یکی 
دلسوزان جامعه  است که  جدی ترین دغدغه هایی 

ایرانی را نگران کرده است. 
با کمال تأسف، روز به روز دامنه هنجارشکنی در 
بدحجابی  گوناگون  ابعاد  و  یافته  گسترش  جامعه 
می گیرد، شوربختانه تر  قرار  عموم  دید  معرض  در 
تقدس زدایی  زشت،  پدیده  این  پرتو  در  که  این 
در  که  همانطور  می شود؛  دنبال  نیز  ارزش ها  از 
سردبیر  روزگاری  که  صدر  شادی  اخیر،  روزهای 
پیشین روزنامه منتسب به جامعه زنان بود، با حالتی 
جنون آمیز و به صورت نیمه عریان بر نشیمن گاهی 
تکیه زد و مقدس ترین آموزه های جامعه اسالمی را 
مورد تمسخر و اهانت قرار داد. به دست گرفتن جام 
شراب، بدن نیمه عریان و اهانت به مقدسات را از 

کدامین رهگذر باید تحلیل نمود؟  
پرسشی که باید به آن پاسخ داده شود این است که 
ریشه این ناهنجاری کجاست؟ آیا دستاورد دنیای 
ارتباطات و مدرنیسم است که جامعه دینی را تهدید 
بار  به  را  فراوانی  اجتماعی  و  فردی  انحرافات  و 
آورده، یا پیامد عملکرد نادرست نهادهای اجتماعی، 

از جمله نهاد پرارج خانواده است؟!
خوانش پیاپی این موضوع و پردازش آن در جامعه، 
به  متنوعی  بازتاب های  و  گوناگون  دیدگاه های 
دنبال داشته به گونه ای که برخی معتقدند پی گیری 
و  حاکمان  وظایف  جمله  از  الهی  حدود  احیای  و 
است  خانواده  کانون  مانند  اجتماعی  نهادهای 
اصطالح  به  شعارهای  البالی  در  نیز  برخی  و 
یک  حجاب  مسأله  که  باورند  این  بر  متمدنانه، 

مسأله فردی و شخصی است نه حکومتی!
دیدگاه نخست به عموم ملت غیرتمند ایران بویژه 
نتایج  دارد.  تعلّق  اسالمی  نظام  خدوم  مسئوالن 
نظرسنجي مرکز اطالعات و آمار شوراي فرهنگي 
و اجتماعي زنان حاکي از آن است که بیش از 80 
درصد افراد معتقدند واجب بودن حجاب مصونیت 
مي آورد و نیز آن را دلیل احترام به مقام زن مي دانند 
و بیش از 75 درصد معتقدند که حجاب اسالمی، 

تحکیم بنیان خانواده را در پي خواهد داشت.
دیدگاه دوم به کسانی تعلق دارد که نگرش سیاسی 
داشته واز تاختن به ارزش های دینی و ملّی، نگرانی 
از  اباحه گری  ترویج  با  و  نمی دهند  راه  به خویش 
خودباختگی  تب  در  اینان  می کاهند.  آن  اهمیت 
و  بی چون  پذیرش  خواهان  غفلت زدگی،  و  غربی 
چرای ارزش ها و هنجارهای غربی در این زمینه اند!

زلف  که  می کند  پیدا  اهمیت  آن جا  تا  مسأله  این 
و  سیاسی  گفتگوهای  در  سیاستمداران  برخی 
اجتماعی بدین موضوع گره می خورد و شماری از 
سیاستمداران، رسالت حکومت را از هدایت مردم به 
بهشت جدا دانسته و در این رهگذر، موضوع حجاب 
را امری فردی قلمداد نموده و برای هیچ نهادی، 

حق دخالت در نهادینه سازی آن قائل نیستند.!!
بی  نیز  حجاب  و  عفاف  موضوع  تاریخی  خوانش 
حافظه  که  چرا  بود،  نخواهد  آن  اهمیت  در  تأثیر 
در  که  است  رویدادهایی  از  سرشار  ملت  تاریخی 
در  حجاب  مسأله  رهاسازی  یا  و  تحکیم  جهت 
را  روزگاری  آیا می شود  است.  افتاده  اتفاق  جامعه 
و  ناموس  از  دفاع  برای  ایران  غیرتمند  مردم  که 
در اعتراض به توطئه رضاخان به خیابان ها ریختند 
ارزش های  نهادینه سازی  فدای  را  خویش  جان  و 
دینی و ملی نمودند را فراموش کرد؟ آیا می توان 
مانند  کشورهایی  الگوی  پیگیری  که  پذیرفت 
کارآمد  مدلی  لبنان  حتی  یا  و  مالزی  و  اندونزی 

برای کشورمان باشد؟ 
نباید فراموش کنیم که ملت ایران در طول تاریخ 
عفاف  و  با حجاب  رابطه  در  که  است  داده  نشان 
این  و  نکرده  کوتاهی  ذره ای  ارزش ها  استحاله  و 
افتخار تاریخی در مسیر دفاع از هنجارهای اسالمی 

را به نام خویش ثبت نموده است. 
زمینه  این  در  اکنون  تأسف است که آن چه  جای 
بدان دامن زده می شود، جریان اباحه گری است که 

از استحاله ارزش ها نیز خطرناک تر می باشد.
اخالقی،  پایه های  سقوط  که  است  این  نه  مگر 
افیونی، کشف  کشف خانه های فساد، کشف مواد 
انتشار  الکلی،  مشروبات  فراوری  دستگاه های 
ابعاد  دارای  اخالقی  غیر  و  مبتذل  فیلم های 
پیچیده ای گشته و بی توجهی به آن، تهدیدی ملی 

برای جامعه به شمار می رود؟
با  مخالفت  زمزمه های  اولین  بدانیم  نیست  بد 
تفریحی  سفرهای  و  قاجاریه  زمان  در  حجاب 
اوج  به  آغاز و در زمان رضاخان  ناصرالدین شاه  
رسید که از دیدن امان اله خان پادشاه افغانستان و 
در  و  شد  ذوق زده  ثریا-   - وی  بی حجاب  همسر 
سفر به ترکیه به این نتیجه باطل رسید که ترکیه 
حجاب  کشف  طریق  از  را  خویش  پیشرفت  راه 
انجام  را  کار  نیز همین  ما  لذا  است،  نموده  دنبال 
می دهیم. رضاخان پس از این سفر، وزیران خود را 
احضار و به آنان گفت: ما باید صورتاً و سنتاً غربی 
شویم و در قدم اول، کاله ها تبدیل به شاپوری شود 
و نیز باید شروع به برداشتن حجاب زن ها نماییم، 
مشکل است که  برای عامه مردم دفعتاً  اما چون 
اقدام کنند، شما وزرا و معاونان باید پیشقدم شوید 
و هفته ای یک بار با خانم های خود در کلوپ ایران 

جمع شوید... ) ادامه در ستون مقابل (

انتقادزیباکالمازبرخیاصالحطلبان

صادق زیباکالم نوشت : هرکس که انتظار نتایجی 
باید  داشت،  افتاد،  اتفاق  مجلس  در  آنچه  از   غیر 
را  مجلس  انتخابات  سازوکارهای  نه  که  گفت 
به درستی متوجه شده و نه نتایج آن را. وی افزود:  
»دایه های  اظهارنظر های  نیست،  پذیرفتنی  آنچه 
مهربان تر از مادر«گونه برخی اصالح طلبان درباره 
آنها  است.  ریاست  رقابت  به  عارف  ورود  اصل 
ناگهان عقل  کل شده و به گونه ای سخن می گویند 
که گویی حاال همه عاقل شده اند و می گویند که 
ما از اول هم می گفتیم ورود به رقابت درست نبود! 

) ادامه از ستون مقابل(مخالفان محترم طرح نهادینه سازی 

عفاف باید توجه داشته باشند که اکنون حدود هشتاد 
سال از فاجعه کشف حجاب در این کشور می گذرد 
و ترکیه آن روز به پایان مسیر کشف حجاب نزدیک 
شده بود، اما آیا امروز ایران در دنیا تمدن ساز است 
پیاپی  کارآمدن  روی  از  شما  تحلیل  ترکیه؟  یا 
است که  این  ترکیه چیست؟ جز  در  اسالم گرایان 
آنان در این مسیری که آتاتورک بدان کمر همت 

بست، چیزی جز ولنگاری و فساد ندیده اند؟ 
ملت ایران به دنبال نگرش وحیانی در موضوعات 
اجتماعی است و در پرتو آن حیات طیبه را رهگیری 
می کند. و در این راستا حجاب و عفاف را دو گوهر 
امری  جامعه  تکامل  برای  که  می داند  گران بها 
حیاتی و ضروری است. در جامعه ما معمواًل عفاف 
و حجاب در کنار یکدیگر به کار برده می شود که 
مرد  و  زن  از  اعم  جامعه  افراد  همه  برگیرنده  در 
می باشد. حجاب عبارت است از حرمت قایل شدن 
انسانی  غیر  دید  از  را  او  نامحرمان  که  زن  برای 
ننگرند. و عفاف نیز حالتی درونی است که توسط 
بنابراین  می شود.  جلوگیری  شهوت  غلبه  از  آن 
عفاف، حجاب درون است و حجاب پوشش بیرونی 
میوه عفاف و  تعبیر دیگر حجاب  به  و  و ظاهری 

عفاف ریشه حجاب است.
چنان چه همگان تالش نمایند تا این واجب الهی 
همراه  به  را  زیادی  برکاتی  و  آثار  شود،  نهادینه 

خواهد داشت که به برخی از آنان اشاره می گردد:
1. امنیت 2. افزایش احساس خود ارزشمندی 3.رشد 
روانی - اجتماعی 4. تعدیل غرایز خودنمایی و تبرج 
5. محافظت ار عواطف انسانی زنان 7. پایبندی به 
اصول اخالقی و انسانی 8. تحکیم بنیان خانواده. 
)به امید روزی که همه ارزش های دینی در جامعه 

اسالمی نهادینه شود.(

یک وبگاه آمریکایی در تحلیلی نوشت: خاورمیانه امروزه 
بیشتر نیاز به تسلیحات دارد زیرا برخی سران خاورمیانه 
منطق زور را درک می کنند و »کیسینجر« وزیر خارجه 
سال ها قبل آمریکا نیز  گفته بود، اعمال دیپلماسی بدون 
تهدید نظامی بی اثر است.وبگاه »دیلی کالر« در گزارشی 
هفت  از  جهان  مصرفی  نفت  سوم  دو  روزانه  نوشت: 
منطقه واقع در اقیانوس ها می گذرد که یکی از مهمترین 
آن ها تنگه هرمز در خلیج فارس است که بین ایران، 

عمان و امارات متحده عربی قرار گرفته است.
سردار  اخیر  سخنان  به  اشاره  با  آمریکایی  وبگاه   این 
سرلشگر »حسین سالمی« معاون سپاه پاسداران ایران 
در زمینه بستن تنگه هرمز در صورت تداوم تهدیدهای 
آمریکا نوشت: در گذشته به دلیل حضور قدرتمند آمریکا 
و متحدانش چنین تهدیدهایی توخالی بودند اما آیا باید 
اینک چنین تهدیدی را جدی تلقی کرد؟متاسفانه توانایی 
نیروی دریایی آمریکا در باز نگه داشتن تنگه هرمز به 

نسبت گذشته ضعیف تر شده است و قابلیت های نظامی 
ایرانیان به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. در 
نیروی  فرمانده  سیاری«  ا...  حبیب  »دریادار  میان  این 
دریایی ایران  5 سال قبل گفت که بستن تنگه هرمز 
تهدید  این  به  اکثرا  اما  است  آب«  نوشیدن  »بسادگی 
طور  به  می تواند  اینک  ایران  آیا  اما  ندادند.  اهمیتی 
موفقیت آمیزی تنگه هرمز را ببندد؟ عوامل  جدید مبین 

این هستند که پاسخ این سئوال »مثبت« است.

دیلی کالر: ایران می تواند تنگه هرمز را ببندد

نماینده اصولگراي مجالس هفتم، هشتم و نهم 
معتقد است اگر الریجاني به ائتالف اصولگرایان 
مي پیوست ترکیب ائتالف آن چیزي نمي شد که 
تحقق یافت و نیامدن او بستر را براي سنگین 
در  پایداري ها  یعني  مقابل  جبهه  وزن  شدن 
حال  عین  در  کرد.  فراهم  اصولگرایان  لیست 
به  اصولگرایان  حامیان  از  بخشي  او  گفته  به 
پاي صندوق  اقتصادي کشور،  دلیل مشکالت 

رأي نیامدند و اگر آنها آمده بودند، کرسي هاي 
نمایندگي تهران به صورت پنجاه -پنجاه بین 

اصالح طلبان و اصولگرایان تقسیم مي شد.
به  که  انتقاداتي  به  واکنش  در  مقدم  مصباحي 
تاکید  شده،  وارد  اصولگرایان  ائتالف  لیست 
اما  نه،  اتفاق  بهترین  لیست  این  که  مي کند 
چیزي بود که ممکن بود به آن دست پیدا کنند 
تا ائتالف حفظ شود. در عین حال هرگونه عدم 

الریجاني  علي  از  اصولگرایان  ائتالف  حمایت 
در انتخابات را رد مي کند و مي گوید الریجاني 

باالتر از همه اینها حمایت مراجع قم را داشت.
مجموعه  حمایت  احتمال  از  حال  عین  در  او 
انتخابات  در  روحاني  حسن  از  اصولگرایان 
ریاست جمهوري 96 خبر مي دهد و مي گوید 
با  حتما  باشند  نداشته  بهتري  گزینه  اگر 
  : افزود  وی  شد.  خواهند  گفتگو  وارد  روحاني 

توانستند  طلبان  اصالح  اسفند   7 انتخابات  در 
همه کساني را که حامي اصولگرایان نیستند به 
نفع خود پاي صندوق رأي بیاورند و تلگرام و 
فضاي شبکه هاي اجتماعي تا روز رأي گیري 
به کمک اصالح طلبان آمد و حدود 30 درصد 
به حامیان آنها افزوده شد و افرادي به صحنه 
شرکت  انتخاباتي  هیچ  در  کنون  تا  که  آمدند 
نکرده بودند و نهایتا همه چیز به نفع آنها شد.

احتمال حمایت اصولگرایان از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری  96
مصباحی مقدم: تلگرام 30 درصد به آرای اصالح طلبان افزود

گفتماگرادعایانقالبیگریداری
چرانمیرویسوریه؟

گفت:  روحانی  پارلمانی  معاون  انصاری  مجید 
بسیار  که  بودیم،  جایی  در  آقایان  از  یکی  با 
را متهم می کرد که  رئیس جمهوری  تندی  با 
خیلی  که  شما  نیست.گفتم  انقالبی  اصاًل  وی 
انقالبی هستید،نمی دانیم زمان انقالب و جنگ 
کجا بودید، اما حداقل حاال که به قول خودتان 
خدمات  و  است  باز  سوریه  در  شهادت  سفره 
می کنید؟  چکار  حاال  هست،  هم  مستشاری 
اینکه نمی شود شما دائم منتظر بمانید تا پیکر 
شهیدی وارد شود و زیر جنازه شهید، جلوتر از 

خانواده شهید، مدعی شهدا بشوید.

چرانمازرابهزیرزمینبردهاید؟
مطهری:شایدخواستهاندریانشود

احمد سالک با تکرار بخشي از سخنان رهبري 
او  نظر  از  است«.  مظلوم  »فرهنگ  که  گفت 
است  جماعت  نماز  در  اسالم  عظمت  و  نماد 
که باید در مقبال چشم همه باشد تا با شکوه 
به  تاالر،  اتاق  بهانه  به  اینکه  نه  شود  برگزار 
این  نباید عظمت  افزود:  برود! وي  زمین  زیر 
کار بزرگ فرهنگي زیر سوال برود و برگزاري 
شود.  انجام  زیرزمین  در  مجلس  در  نماز 
مطهري هم که مي گفت این تذکر مربوط به 
اداره مجلس نبوده گفت: شاید هدف این بوده 

که ریا نشود و تظاهر نباشد.

واکنشسخنگویدولت
بهحاشیههایحسینفریدون

برادر  بازداشت  با  رابطه  در  دولت  سخنگوی 
آقای  بازداشت  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
می شود. تکذیب  و  بوده  بی پایه  فریدون 

حضور  عدم  خصوص  در  دولت  سخنگوی 
قبال که  دولت هم گفت:  در جلسات  فریدون 
می آمد می گفتند چرا می آید و االن که نیست 
کار  کسی  است  نمی آید؟ممکن  چرا  می گویند 
شخصی داشته باشد و در جلسات حضور نیابد. 
نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا فریدون از 
طرف دولت به دیدار یکی از محکومان امنیتی 

رفته اظهار بی اطالعی کرد.

اظهارنظرجدیداحمدینژاد
دربارهمشایی

احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در 
آخرین جلسه ای که با هوادارانش داشته است 
را خالص ترین  گفت: »من هنوز هم مشایی 
و زالل ترین فرد می دانم و با او فوق العاده 
رئیس  کنم.  می  راحتی  و  آرامش  احساس 
افزود:  ادامه  در  کشورمان  سابق  جمهور 
کنند. اشتباه می  او  درباره  ها  متاسفانه خیلی 
وی همچنین درباره مرد پرحاشیه دولت خود 
آرمانهای  به  متدین  فردی  مشایی  گفت: 
و  است  زیست  ساده  العاده  فوق  و  انقالب 

ارادت من به او همیشگی است.

درگیری در صحن علنی مجلس/ معاون وزیر یقه خود را پاره کرد
خلیل آقایی معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه علنی مجلس هنگام نطق پورمختار با عزت ا... یوسفیان مال نماینده مردم آمل، بر سر 
موضوعی درگیری لفظی پیدا کرد که به دنبال این درگیری، آقایی یقه اش را با فریاد و عصبانیت پاره کرد.  یکی از نمایندگان نیز قصد داشت با 
گرفتن دستش جلوی دهان وی، او را آرام کند، اما قضیه پیچیده تر از این بود و باالخره نمایندگان وی را به بیرون صحن مجلس هدایت کردند.

ایزوگامشفیعیآسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09151613361 - رضوی

به تعدادی آقا کارشناس رشته 
آبیاری )زمین شناسی( یا دانشجویان 

ترم آخر این رشته برای همکاری 
در شرکت هیدرو پارس نیازمندیم.

09153143014 - عرفانیان

آدرس:نبشغفاری4
32212519-09151606528
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با تعداد محدود ،کالس ژیمناستیک، تکواندو،خالقیت، 
زبان، نقاشی و کاردستی، چرتکه، روباتیک

ثبتنامکالسهایتابستانیمهدکودکمهرمریمآغازشد

 3۲433110 - 091۲5395304  
تصحیح آدرس: توحید- میرزا کوچک خان غربی- جنب مسجد 

توحید- مهد کودک مهر مریم
اخالق ، انصاف ، کار خوب 

سرلوحه خدمات ماست
خاور  با  منزل  اثاثیه  و  بار  حمل 

مسقف و نیسان و کارگر ماهر
با سابقه درخشان 

و قیمت کامال توافقی
 09159634038

0915564۲959
رحیم آبادی

P.V.D.F /شـایـن
آدرس: میدان جماران ،ساختمان مرکزی
 09151633873- مهندس  کارگر

مرکزپخشورقهایآلومینیومکامپوزیت

دستگاهسابسیار
امیرآبادیزاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت 
و موزاییک ساده      09156706538

برایاولینبارطعمواقعیشلهمشهدی

درجه یک را با ما تجربه کنید

 

از افطار تا سحر با غذاهای کبابی و خورشتی

باالتر از میدان ولی عصر)عج( ، نبش غفاری 34      3۲404043 درخدمت شما همشهریان هستیم

سـوپ ، آش ، شلـه زرد ی آماده ربگ غذا
با ما هزینه سفارشات بیرون خود را به حداقل برسانید

طبخ با برنج ایرانی درجه یک و خارجی 

با انواع غذاهای متنوع و نازل ترین قیمت در خدمت همشهریان عزیز هستیم
آماد پذیرایی از جلسات عروسی، حج، کربال و...

در ایام ماه مبارک رمضان میزبان سفره های با برکت شما هستیم.
نان و پنیر و سبزی، چای و قند رایگان می باشد

رستوران و تاالر سیمرغ

ظرفیت 800 نفر

آدرس: معلم 36/1- جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
دیتلفن رزرو: 3۲444048 - 09158609661

ورو
نه 

هزی
ون 

بد

داربستبنیاسدی
  09151634010

  )تخته زیر پا رایگان(

تولید و فروش کانکس
09123990740



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  1436/94 اجرایی اموال شامل 14 حواله آجر، هر حواله 4500 عدد، هر عدد 800 ریال جمعاً به 
مبلغ 50/400/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای میرزا علی محمدی به مبلغ  50/789/982 ریال در حق خانم طلعت عباسی 
و مبلغ 2/500/000 ریال  حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 95/4/12 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به 

حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندآدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی نقد و اقساط )بدون افزایش قیمت ویژه ماه مبارک رمضان( نصب  و فیلتر  رایگان

خیابان فردوسی، نبش حافظ     09155438760- 32421633

18 ماه گارانتی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

حلول ماه رمضان ، ماه ضیافت الهی بر همگان مبارک باد
بدین وسیله به اطالع کلیه خواهران گرامی می رساند:

جزءخوانی قرآن همراه با آموزش احکام 
هر روز ساعت 10 صبح در مدرس 37 حسینیه شهید زواری - پالک 11 )کانون هالل 14(

 برگزار می گردد. در محضر قرآن به انتظار شما گل های معطر خواهیم نشست
روابط عمومی کانون هالل 14 بانوان بیرجند  )شماره ثبت 305(

برای اولین بار در ایران

تلفن سفارشات: 09172562884

3
صدور 42 هزار کارت ملی هوشمند در خراسان جنوبی

   
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون 60 هزار درخواست برای کارت ملی هوشمند در استان داشته ایم، از 
صدور 42 هزار کارت ملی هوشمند در استان خبر داد.علی پور حسین افزود: فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند در دو مرحله 
انجام می گیرد که در مرحله اول پیش ثبت نام به صورت اینترنتی و در مرحله دوم تکمیل ثبت نام باید به صورت کامل انجام شود.

چهار شنبه * 19 خرداد 1395 * شماره 3524
در  شهرداری  مسوولین  جوابیه  از   ، سالم  با 
خصوص آسفالت خیابان و کوچه های ٩دی  و 
همچنین احداث پل رو گذر آخر خیابان  کارگران 
این  فکر  به  که  کنم  می  تشکر  شهر  مهر  به 
دنیوی  اجر  بهتون  قسمت شهر هم هستید خدا 
از  بشه،  عملی  قولتون  انشاا...   ... بده  اخروی  و 

آوا هم می خوام این موضوع رو پیگیری بکنه.
٩15..815

یادداشت ماموریت آقای ظریف جالب بود . واقعا 
ببینیم  زنه  می  دیپلماسی  از  دم  دولت  اینهمه 
همین مشکل افغانستان رو می تونه حل کنه ؟ 
به نظر من باید برجام 2 رو برای 2 سال تعطیلی 
مرز و برجام 3 رو برای 3 بازارچه تعطیل استان 

در مرز افغانستان عملیاتی کنند
٩15 ... 043

پس از خارج شدن باغ رحیم آباد بیرجند از فهرست 
باغ های جهانی یونسکو به دلیل ساختمان مرتفع 
ضلع  در  باغ  درختان  شدن  و خشک  استانداری 
خیابان مدرس به دلیل تصرف بنیاد مستضعفان 
در  هم  باغ  این  شرقی  ضلع  درختان   بار  این 
به  تبدیل  و  باغ  تخریب  و  شدن  خشک  خطر 
زمین تجاری هستند.میراث فرهنگی بیرجند اگر 

زحمتی نیست از خواب غفلت بیدار شود.
٩37...8٩7

باعث تاسف است که با تجمیع امکانات از قبیل 
ازدحام  موجب  جدید  بازی  وسایل  و  روشنایی 
برای  مزاحمت  و  توحید  پارک  در  حد  از  بیش 
آزادی و  پارک وحدت،  همسایگان می شوند.اما 
پارک جنگلی در فقر امکانات بسر برده و مردم از 

ترس و وحشت و تاریکی در آن پا نمی گذارند.
٩37...8٩7

نکنه ... می خواد لیستی از افراد رو در استخدامی 
بزنن  از خودشون جا  اجتماعی  تامین  بیمارستان 
که لیست رو از خواسته و نگذاشته تا اسامی رو 
اعالم کنند حتما می خواد مثل... کنه که لیستی 
دادند و گفتند اینا رو استخدام کنین لطفا خدا را 

در نظر بگیرید و بی عدالتی نکنید.
٩36...166

از تاریخ 23 /8/ ٩3  پای راستم را در محل کار از 
دست دادم تاکنون 2سال از تاریخ حادثه می گذرد 
کمیسیون  باید  میگن  کنم  می  اقدام  چی  هر   .
برگزار بشه چند بار عمل شدم که هر بار هزینه 
از  کردم  گناهی  چه  من  کردم  پرداخت  آزاد  را 
کنم می  خواهش  اجتماعی  تامین  درمان   مدیر 

هر چه سریعتر دستور الزم را مبذول فرماید  
٩15...274

آبیاری  به  نسبت  خواهشمندیم  شهرداری  از 
درختان پارک سرو واقع در خیابان فردوسی اقدام 

کند ضمنا روشنایی پارک خیلی خراب است.
٩15...2٩7

 شرکت هایی که دیر حقوق کارگرها را می دهند 
پیامبر  یاد حرف  به  در پیش خدا گناهکارند چرا 
)ص( نیستید عرق کارگر تا خشک نشده پول آنرا 

بدهید آنها هم خرج دارن ماه رمضان آمد.
٩36...545

مدیریت  ....الیق  و....   .... مدرسه  مدیران  سالم 
نیستن کاش کسی باشه اینا را بردارد مسوولیت 

را به کسی باید داد که واقعا مسوول باشه.
٩15...6٩5

دشت  های  زمین  کنید  پیگیری  لطفا  آوا  سالم 
علی آباد بیرجند ) زمین های فاز دو معدن قلعه 
 زری( کی تحویل مردم می دهند؟ این زمین ها 
205 عضو دارد و حدود بیست و سه سال هست 
تاکنون  ولی   . شده  خریداری  معدن  توسط  که 
تحویل نداده اند جمع کثیری از مردم چشم انتظار 
واگذاری زمین ها هستند تا با آن سرپناهی برای 
مسولین  شوند.لطفا  خانه  صاحب  و  بسازند  خود 

مربوطه هرچه سریع تر کاری بکنند.
٩15...3٩7

 باسالم ،چند سال انتظار بکشیم تا گاز به بولوار 
خلیج فارس برسد ؟

٩15...425
سال گذشته قرار بوده از طرف شهرداری بازار روز 
خودرو راه اندازی شود تبلیغات هم انجام شد ولی 
هنوز خبری نیست »این بزودی« که در تبلیغات 

شهرداری بود کی فرا می رسد
0٩15...835

زیادی در گوشه گوشه  این روزها نجواهای 
کاهش  قصه  دیروز  تا  می شود.  شنیده  شهر 
خداوند  قهر  دیگر  بیانی  به  یا  رحمت  نزول 
روایت می شد  دهانی  هر  از  کویر  طبیعت  با 
اما امروز روایت ها به قهر مسئوالن با مردم 
ختم شده است.روزهای بلند، گرم، پر مشقت 
همه  این ها  درآمد...!  اندکی  با  طاقت فرسا  و 
یک سو و افزایش تصاعدی قیمت کاالهای 
را  عموم  اذهان  دیگر  سویی  از  مصرفی 

مشوش کرده است.
تمامی سختی های  کنار  مردم  امسال  انگار 
ماه صیام، باید نرخ کمرشکن برخی کاالها و 
اجناس بازار مانند گوشت، روغن و برنج را هم 
می طلبد  اندکی  مدت زمان  کنند.فقط  تحمل 
میدان  تا  )ره(  خمینی  امام  میدان  مسیر  که 
از  بروی. جایی که  پیاده  را  )ع(  امام حسین 
هر قشری حضور دارند. کسبه، راننده، بازاری 
و .....اینجاست که متوجه می شوی چند روزی 
از  برخی  برای  بازار  در  قیمت  افزایش  است 

خانواده ها بیداد می کند.
از  بسیاری  امروز  تا  گذشته  هفته  چند  طی 
کلی  به طور  و  شده  گران  اساسی  کاالهای 
خرما  و  تخم مرغ  مرغ،  تره بار،  و  میوه  بازار 
در  درصد  از ۲۰  بیش  قیمت  افزایش  شاهد 

خراسان جنوبی بوده است.
سنت به پیشواز گرانی رفتن در ماه رمضان 
عادی  و  طبیعی  موضوعی  به  مردم  برای 

تبدیل شده و امسال نیز باقوت ادامه دارد.
در حالی که همه مسئوالن از وضع مناسب 
نیاز مردم  ذخیره سازی اقالم اساسی و مورد 
در آستانه ماه رمضان سخن می گویند اما با 
را  قیمت ها  افزایش  می توان  بازار  در  گشتی 
به خوبی دید که باوجود برخی ادعاها همچنان 

روزبه روز قیمت ها باالتر می رود. 

تکرار افزایش قیمت ها در رمضان

را  بازار  بیرجندی ها،  همهمه  و  است  غروب 
به شگفتی درآورده است. یکی در پی خرید 
میوه ای برای افطارهای شیرین رمضان است 
و دیگری در جست وجوی تهیه مواد مورد نیاز 
پخت ُشله، آن یکی دیگر هم به دنبال یافتن 
گوشت تازه و ارزان از این و آن سراغی می گیرد.
تر شلوغ  جا  همه  از  تره بار  و  میوه   میادین 

را  چیزی  قیمت  کسی  هر  می آید.  نظر  به   
می پرسد. گویی هندوانه، گوجه، خیار و هویج 

بیشترین مشتری را دارد.
فرصتی  عدد سیب زمینی  چند  کردن  جدا  با 
خانم  می کنم.  مهیا  وضعیت  رصد  برای  را 
بلندقامتی با نگاهی گذرا قیمت سیب زمینی را 
از من جویا می شود. با دست دانه دانه آن ها را 
کنترل می کند، گویی در کیفیتش شک دارد.

از وضعیت بازار و قیمت ها می پرسم. 
هفته  دو  از  می گوید:  مهر  به  ایوبی  فاطمه 
یافته  افزایش  کاالها  برخی  قیمت  پیش 

است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت در رمضان 
عادالنه نیست، می گوید: مردم در این ماه پر 
برکت بیشتر از دیگر زمان ها به برنج و شکر 
و میوه نیاز دارند اما هر سال شاهد افزایش 
قیمت ها در این ماه هستیم و برای مسئوالن 

موضوع جدیدی نیست.

هندوانه،  قیمت  افزایش  از  انتقاد  با  ایوبی 
ادامه می دهد: قیمت این میوه روزبه روز زیاد 
تا  نیز به کیلویی هزار  می شود و هم اکنون 

هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
وی ادامه می دهد: افزایش قیمت اجناس نه 
برای مشتری و نه برای فروشنده مفید است 
چراکه مردم رغبتی برای خرید و فروشنده ها 

نیز شوقی برای فروش ندارند.
هندوانه پیشتاز افزایش قیمت در بخش میوه 
است و قیمت این میوه نسبت به هفته قبل 
دو برابر شده است، و هندوانه ای که فروش 
در  و  بود  گرفته  خود  به  حراج  حالت  آن 
فروخته می شد،  نیسان  خیابان ها پشت  کنار 
افزایش هرمی داشته است و از قیمت ۴۰۰ 

تومان   ۲۰۰ و  هزار  یک  به  اکنون  تومان 
رسیده است.

گرانی اجناس و نبود تدبیر 
خاص برای کنترل بازار

می روم.  جلو  به  را  جمهوری  خیابان  حاشیه 
را  خیابان  من،  از  فاصله  قدم  چند  با  مردی 
به سمت سه راه اسدی پشت سرمی گذارد. 
به سمتش می روم و وضعیت روز قیمت ها را 

می پرسم.
خود را محمد عابدی معرفی کرده و در پاسخ 
به سؤال های مهر می گوید: در حال حاضر 
قیمت ها کمرشکن بوده و مردم نیز توان خرید 
ندارند.وی با بیان اینکه قیمت هر کیسه برنج 
از ۴۸ هزار به ۶۰ هزار تومان رسیده است، 
آحاد جامعه  برای همه  بازار  می افزاید: وضع 

نگران کننده شده است.
قیمت  همچنین  می دهد:  ادامه  عابدی 
روز  چند  در  مرغ  و  شکر  گوشت،  تخم مرغ، 
نیازمند  و  بوده  رو  به  رو  افزایش  با  اخیر 

اندیشیدن چاره ای اساسی است.
وی خواستار توجه مسئوالن شده و می گوید: 
برخی از خانواده ها پولی برای خرید نان ندارند 
چه برسد به اینکه بخواهند برای یک دعوتی 

و یا افطاری، اندکی برنج مرغوب تهیه کنند.

مسئوالن  اینکه  علی رغم  می گوید:  وی   
در سطح  اما  می گویند  قیمت ها  کاهش  از 
را  قیمت  افزایش  هرسال  به مانند  بازار 
در  فقط  که  خاص  تدبیری  انگار  و  داریم 

نیست. نباشد  سطح شعار 

افزایش قیمت، درآمدم
 را کساد کرده است

با  گو  و  گفت  در  هم  گوشت  فروشنده  یک 
قیمت  گذشته  روز  چند  از  می گوید:  مهر، 
گوشت گوسفند از کیلویی ۲۵ هزار تومان به 

۲۶ هزار افزایش یافته است.
و  قیمت شده  کاهش  خواستار  رضا حسینی 

کساد  را  درآمدم  قیمت،  افزایش  می افزاید: 
خرید  سراغ  به  کمتر  مردم  که  چرا  کرده 
از  نژاد  محمد  می آیند.رضا  گوسفند  گوشت 
از وضعیت  انتقاد  با  نیز  دیگر مخاطبان مهر 
کنونی بازار، می گوید: مسئوالن باید به فکر 
نیازهای مردم مخصوصاً در این ماه از سال 
نیاز  اینکه در ماه رمضان،  با بیان  باشند.وی 
بیشتر  لبنیات  و  پروتئین ها  انواع  به  بدن 
احساس می شود، بیان می کند: این در حالی 
است که افزایش قیمت کاالها مانع تهیه این 
نژاد  است.محمد  شده  مردم  سوی  از  نیازها 
ثابت  تورم  مسئوالن  گفته  به  بنا  می افزاید: 
است اما وضعیت بازار نیز حاکی از این بوده 

که تورم روزبه روز در حال افزایش است.

میوه ها به جز هندوانه
 افزایش قیمت نداشته اند

یک میوه فروش بیرجندی هم در گفت و گو 
از  برخی  قیمت  افرایش  به  اشاره  با  مهر،  با 
می گوید:  شکر،  و  روغن  برنج،  مانند  کاالها 

خوشبختانه میوه ها افزایش قیمت نداشته اند.
ابوالفضل جعفری با بیان اینکه فقط هندوانه 
است،  بوده  رو  روبه  افزایش  تومان   ۲۰۰ با 
می گوید: امید است باهمت مسئوالن قیمت 

این دسته از کاالها نیز کاهش داشته باشد.

علی خانی نژاد هم در گفت و گو با مهر، بیان 
در  اساسی  کاالی  دو  شکر  و  خرما  می کند: 
ماه مبارک رمضان بوده که با افزایش قیمت 
همراه است.وی با اشاره به قیمت باالی زولبیا 
و بامیه می افزاید: این کاالها از اساسی ترین 
که  بوده  رمضان  ماه  در  مردم  موردنیاز  مواد 

متأسفانه باقیمت باالیی همراه است.

افزایش ۷۰ درصدی
 قیمت خرما در استان

چندی پیش رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی در کمیسیون تنظیم 
افزایش  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  بازار 

برخی کاالهای اساسی در آستانه ماه مبارک 
رمضان، بیان کرد: افزایش ۷۰ درصدی قیمت 

خرما در استان نگران کننده است.
داوود شهرکی بابیان اینکه نمایشگاه ضیافت 
در چهار شهرستان استان برپا می شود، اظهار 
کرد: در تالش هستیم تا آنچه در توان داریم 
برای فراهم کردن کاالهای اساسی مردم در 
نمایشگاه ضیافت فراهم سازیم.وی از افزایش 
داد و گفت:  ۳ درصدی روغن خوراکی خبر 
رمضان،  مبارک  ماه  رسیدن  فرا  با  هرساله 
بامیه،  زولبیا،  مانند  کاالها  برخی  قیمت 

تخم مرغ و روغن افزایش می یابد.
درصدی  افزایش ۷۰  اینکه  بیان  با  شهرکی 
آورده  بار  به  را  مشکالتی  مردم  برای  خرما 
است، گفت: در یک ماه گذشته شاهد افزایش 
از  بوده ایم که بخشی  اقالم  از  برخی  قیمت 

افزایش ها نیز طبیعی است.

افزایش قیمت ها در آستانه
 ماه مبارک رمضان طبیعی است

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
در  و  مهر  با  گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان 
کرد:  بیان  بازار،  کنونی  وضعیت  به  پاسخ 
افزایش قیمت ها در آستانه ماه مبارک رمضان 
طبیعی است.وی با بیان اینکه مقداری شکر 

در سطح استان توزیع شده است، افزود: هم 
اکنون قیمت شکر نیز با افزایش دو درصدی 

در بازار عرضه می شود.
کاالهای  دیگر  تأمین  به  اشاره  با  شهرکی 
تأمین  کرد:  بیان  مردم،  نیاز  مورد  و  اساسی 
عهده  بر  روغن  برنج،  مرغ،  مانند  کاالهایی 

جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی به عنوان عضوی از کمیسیون 
تنظیم بازار، وظیفه نظارت بر قیمت بازار را 

بر عهده دارد.

نظارت ۶۴۶ ناظر و بازرس 
بر بازار استان

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت  از آغاز طرح نظارتی ویژه ماه 
مبارک رمضان خبر داد و افزود: در این طرح 
۶۴۶ ناظر و بازرس بازار استان را رصد می کنند. 
به گفته وی ۶۰۴ نفر ناظرین افتخاری هستند 
دارند.علی  همکاری  طرح  این  اجرای  در  که 
بهترین  مهر شهروندان  با  گفتگو  در  تهوری 
ناظران در بازار دانست و بیان کرد: شهروندان 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره 
۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تماس بگیرند تا به شکایت آنا در کمترین زمان 
ممکن رسیدگی شود. وی عنوان کرد: نظارت 
خرما،  پروتئینی،  مواد  جمله  از  کاالهایی  بر 
سبزیجات، شیرینی های مرسوم از جمله زولبیا 
و بامیه، اقالم لبنی و مواد غذایی در این ماه 

بیشتر خواهد بود.

مبارک  ماه  ویژه  گوشت  تن   ۷۴۰
رمضان در خراسان جنوبی ذخیره شد

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی با اشاره به توزیع ویژه گوشت قرمز 
و مرغ ماه مبارک رمضان در بازار استان بیان 
گوشت  تن   ۷۴۰ بازار  تنظیم  برای  داشت: 
جنوبی  خراسان  در  قرمز  گوشت  و  مرغ 
ذخیره سازی شده است.هاشم ولی پور مطلق 
اعالم  خبرنگاران  با  گفتگو  در  پیش ازاین 
منجمد  گوشت  کیلو  هر  قیمت  بود:  کرده 
و  است  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۴ سردخانه  در 
گوشت قرمز هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان 
افزایش  صورت  در  اینکه  بیان  با  است.وی 
تقاضا در تأمین گوشت مرغ و گوشت قرمز 
بیان داشت:  ندارد،  مشکلی در استان وجود 
تن   ۱۲۰ گذشته  سال  رمضان  مبارک  ماه 
گوشت مرغ و ۲۰ تن گوشت قرمز در بازار 

استان توزیع شد.
های  مناسبت  در  کاالها  رشد  به  رو  قیمت 
مردم  برای  را  فراوانی  مشکالت  مختلف 
که  است  نگرانی  بسی  جای  آورده  بار  به 
بی آنکه  می شود  انبوه  ساله  هر  معضل  این 
چاره ای برای جلوگیری از آن برای سال های 
آتی نیز اندیشیده شود. گویی فرهنگ کسب 
تجربه از حوادث و پیش بینی رفع مشکالت 
هنوز در بین دستگاه ها نهادینه نشده است و 
شاید مانند فرآیندها نیازمند طی کردن روال 

قانونی است!

پرواز قیمت ها
افزایش بهای مایحتاج سفره رمضان در استان اگر  است  جهادی  کار  نماد  که  کشاورزی  جهاد 

اقدامی نکند پس از 18 سال خشکسالی که اغلب 
روستاهای  بیشتر  شده،  نابود  قدیمی  درختان 
بیرجند تا دو سال دیگه خالی از سکنه خواهد شد 

که این امر موجب آسیب جدی می شود. 
0٩15...280

در  اراضی  واگذاری  بحث  بر  مسکن  بنیاد  لطفا 
آقایان  از  بعضی  باشد  داشته  نظارت  روستاها 
مثل  خود  خانواده  بین  در  را  مرغوب  اراضی 

گوشت قربانی تقسیم می کنند. 
0٩15...534

دولت مردان در سال اقدام و عمل فکری اساسی 
اراضی  آبیاری  و  قنوات  مرمت  و  احیاء  برای 
کشاورزی بیرجند بردارند چون تاب و توان مردم 
پس از 18 سال خشکسالی متوالی و هزینه های 

متحمل شده از طرف کشاورزان به سر آمده. 
0٩15...604

اندازی  راه  خصوص  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کلنیک ناباروری در استان اقدام کند.

0٩15...853
بخش  محترم  بخشدار  زحمات  از  بدینوسیله 
موضوع  طرح  بابت  مالکی  آقای  جناب  مرکزی 
بخش  روستاهای  مردم  مشکالت  پیگیری  و 
از خشکسالی های پی  مرکزی بیرجند که واقعا 

در پی رنج می برند تشکر و قدردانی می شود. 
0٩15...280

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما 

جوابیه های شهرداری بیرجند 

در ستون  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما،   *
اتصال  خصوص  در   ٩5/2/28 مورخ  شما  پیام 
به  دولت  اتصال  و  الهیه  به  شعبانیه  بولوار 
رساند:  می  استحضار  به  رضا)ع(  امام   بولوار 
در  الهیه  خیابان  به  شعبانیه  بولوار  اتصال 
 تعهدات آماده سازی راه و شهرسازی می باشد.

اتصال خیابان دولت به بولوار امام رضا)ع( نیز نیاز 
به تملک واحدهای تجاری حاشیه بولوار دارد که 
با توجه به هزینه باالی تملک در برنامه های آتی 

شهرداری قرار دارد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما، 
نظافت  خصوص  در   ٩5/2/30 مورخ  شما  پیام 
شهر  شمال  مهر  مسکن  مجیدیه  های  خیابان 
به استحضار می رساند: محل های مذکور هنوز 
تحویل شهرداری نشده است اما شهرداری هفته 
ای و به صورت گروهی الهیه را نظافت می نماید. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ ٩5/2/2٩ در خصوص ساماندهی روان 
رساند:  می  استحضار  به  سعدی  خیابان  در  آبها 
هدایت آب های سطحی در دستور کار قرار دارد 

و انشاا... به زودی انجام می شود.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما، 
پیام شما مورخ ٩5/2/7 در خصوص دستفروشان 
اغلب  رساند:  استحضار می  به  خیابان جمهوری 
ابتدای  بازار  به  جمهوری  خیابان  دستفروشان 
غفاری نقل مکان کرده اند لذا در راستای قانون 
گشت سد معبر منطقه یک به صورت مداوم در 
مکان های مذکور با دستفروشان برخورد قانونی 

می نماید. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما، 
پیام شما مورخ ٩5/2/11 در خصوص ساماندهی 
زمین خاکی الهیه غربی به استحضار می رساند 
طراحی، ساخت و جانمایی هرگونه وسایل ورزشی 
و احداث پاک و فضای سبز توسط سازمان پارکها 
و بر اساس طرح تفصیلی شهر انجام می گردد. 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما، 
زمین  خصوص  در   ٩5/2/21 مورخ  شما  پیام 
متروکه خیابان شهید اسدزاده 3 به استحضار می 
رساند:پس از بازدید از محل به مالک در جهت 

حصارگیری اخطار داده شد. 
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مسلمان شدن جوان ایتالیایی
 در حرم رضوی

 
در آستانه ماه مبارک رمضان یک جوان ایتالیایی در 
حرم مطهر حضرت رضا)ع( مسلمان شد. به گزارش 
جهان به نقل از آستان نیوز، »آلساندرو جوریانی« از 
میالن ایتالیا پس از سال ها تحقیق و پژوهش راجع 
به اسالم و با مانوس شدن با قرآن کریم، شناخت 
خود را نسبت به این کتاب آسمانی تکمیل کرد و 
دین حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی)ص( را 
برای خود برگزید. این جوان ایتالیایی که نام محمد 
با  آشنایی  شیوه  درباره  کرد،  انتخاب  خود  برای  را 
اسالم گفت: در مورد اسالم زیاد شنیده بودم و همین 
شنیده ها من را برای دانستن بیشتر ترغیب کرد، برای 
همین شروع به مطالعه و تحقیق کردم و کتاب ها و 
مجالت مختلفی راجع به اسالم خواندم. وی ادامه 
داد: در واقع پس از اینکه اطالعات کافی راجع به این 
دین پیدا کردم، تصمیم گرفتم این دین را انتخاب 
کنم. این تازه مسلمان ایتالیایی با ابراز خرسندی از 
حضور در حرم مطهر امام رضا)ع( گفت: چیزهایی 
قباًل راجع به امام رضا)ع( شنیده بودم و می دانستم 
ایران و شهر مقدس مشهد مدفون  ایشان در  که 
هستند، برای همین تصمیم گرفتم با توصیه های 

دیگران این محل را برای تشرف انتخاب کنم. 

شهادت طوطی در دادگاه 
درباره قتل صاحبش!

انتخاب- یک طوطی به نام »بُد« که مدام جملۀ 
تکرار  خود  صاحب  صدای  با  را  نکن«  »شلیک 
قتل  شاهد  عنوان  به  دادگاه  در  احتمااًل  می کند، 
حاضر خواهد شد. مارتین دورام، صاحب این طوطی 
در خانه اش در ایالت میشیگاِن امریکا به ضرب پنج 
گلوله کشته شد. اکنون همسر سابق این مرد بر این 

باور است که بُد دارد آخرین جملۀ مارتین پیش از 
مرگ را بازگو می کند. البته دادستاِن پرونده معتقد 
است نمی توان از یک طوطی به عنوان شاهد در 
گفت:  نیویگو  شهر  دادستاِن  کرد.  استفاده  دادگاه 
»بعید می دانم چنین کاری از منظر قانونی سابقه 
از این موضوع )جمله طوطی( صرفًا  داشته باشد. 
می توان در روند بررسی پرونده استفاده کرد.« وی 
اشاره کرد  دادگاه  در  یاد کردن شاهدین  به قسم 
و به شوخی گفت: »قاضی به شاهد می گوید که 
به طوطی چه خواهد  بلند کند،  را  دست راستش 

گفت؟ که بال یا پایش را بلند کند؟«

روستایی که فقط ۳ ساعت در روز روشن است

درحالی که ماه رمضان امسال به علت طوالنی بودن ساعات روز، جز طوالنی ترین و خاص ترین ماه های 
رمضان است، اهالی روستایی در کشور عمان فقط سه ساعت در طول روز نور خورشید را می بینند.. روستای 
»وکان« در عمان واقع شده است.  اهالی این روستا در روز فقط سه ساعت و نیم روزه می گیرند.

  برزجی- اصالت و قدمت هر شهر و دیار را می توان
  از شناسنامه بناهای تاریخی آن ارزیابی کرد . 
دست  و  بکر  تاریخی  مناطق   از  نیز  بیرجند 
نخورده سرزمین پهناور ما محسوب می شود 
که از اماکن تاریخی زیبا و منحصر به فردی 
آثار  از  برخوردار است.ارگ کاله فرنگی یکی 
تاریخی و جاذبه های گردشگری است که به 
نماد و نگین شهر بیرجند مشهور است، این بنا 
بین سالهای  قاجار و  که در مرکز شهر دوره 
۱۲۶۴ تا ۱۳۱۳ هجری قمری ساخته شده و 
با شماره ۱880 در فهرست آثار ملی به ثبت 
شهید  خیابان  در  فرنگی  کاله  است.  رسیده 
این  شاخص  بناهای  از  و  دارد  قرار  مطهری 
شکل  به  ارگ  این  می  شود.  شهرمحسوب 
زیگورات ساخته شده است. از شش طبقه آن 
دو طبقه کاربری دارد و بقیه طبقات برای شکل 
بخشی از بنا ساخته شده  اند. با توجه به شیوه 
معماری به ویژه در طبقه همکف قدمت این 
نسبت  قاجار  اوایل  و  زندیه  دوره  اواخر  به  بنا 
امیر  حسام  الدوله  به  بنا  این  می  شود.  داده 
بیرجند  محلی  حکام  از  خزیمه  خان  معصوم 
در دوره قاجار تعلق داشت و از این رو به ارگ 
حسام  الدوله معروف بود. بعدها به سبب سبک 
معماری مطبقش به ارگ کاله فرنگی معروف 
شد.ارگ کاله فرنگی ابتدا در اختیار فرمانداری 
و پس از آن  تا چندی پیش  در اختیار بزرگترین 
قرار  استانداری  یعنی  استان  سیاسی  ارگان 
رسمی  مجوز  بدون  آن  از  بازدید  که  داشت 
امکان پذیر نبود و نیازمند عبور از چندین خان 
بود! اما اکنون این اثر تاریخی شاخص بیرجند 
پس از سال ها از تصرف ادارات مختلف دولتی 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  به  و  درآمد 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی واگذار شد.

ارگ باید مثل روز اول دست نخورده
 برای بازدید عموم بازگشایی شود

خانم رحمانی شهروند بیرجندی نظرش را در 
باره بازگشایی ارگ کاله فرنگی اینگونه بیان 
می کند: ارگ باید مثل روز اول دست نخورده 

هیچ  به  و  بازگشایی شود  عموم  بازدید  برای 
عنوان نباید در دست ادارات و ارگان ها باشد. 

وی با این پیشنهاد که میراث فرهنگی به عنوان 
متولی باید ساعت خاصی را برای بازدید در نظر 
بگیرد گفت: بهتر است این مکان به شکل یک 
موزه باشد که عالقه مندان بیشتری را به خود 
جذب کند. وی با گالیه مندی از تصرف چندین 
ساله این ارگ توسط برخی ادارات افزود: البته 
این مدیران غالبا غیر بومی بودند و مسلما برای 

میراث فرهنگی شهرمان دل نمی سوزاندند.

ارگ به سرنوشت مقبره
حکیم نزاری دچار نشود

یکی دیگر از شهروندان نیز با اشاره به عملیات 
چندین ماهه تعمیرات در این اثر تاریخی گفت: 
امیدواریم با توجه به اینکه این همه هزینه برای 
بیارزد. تعمیر آن می شود حداقل به دیدنش 

قاسمی شهروند دیگری است که در اظهار نظری 
می گوید: ارگ کاله فرنگی یک اثر تاریخی 
بیرجند است که سالهاست مردم  شاخص در 
 از دیدن آن محروم هستند لذا انتظار می رود

 اکنون که این مکان تاریخی تحویل میراث 
زمینه  مدون  برنامه  یک  با  شده  فرهنگی 
برای  کشوری  و  استانی  گردشگران  حضور 
بازدید فراهم شود. مخصوصا طراحی ویژه ای 
برای ایجاد فضای سبز گلکاری بر مبنای مدل 
باغ های ایرانی انجام شود و به صورت فضایی 
امیدواری  ابراز  وی  درآید.  تحرک  پر  و  زنده 
کرد که این مکان به سرنوشت مقبره حکیم 

نزاری دچار نشود. 

بازدید رایگان برای جبران 
سالها محرومیت از دیدن

یکی دیگر از شهروندان هم استانی نیز با طرح 
این سوال که چرا االن قرار است ارگ بازگشایی 
شود افزود: مسئوالن گمان نمی کنند خیلی دیر 
اند  افتاده  تاریخی  اثر  این  بازسازی  فکر   به 
چرا یک نماد فرهنگی و تاریخی سالهای سال 

ارگانی خاص باشد و به خود  باید در سیطره 
اجازه دهند که با اشغال این مکان تاریخی آن 
را به خرابه ای تبدیل کنند. محمدی یاد آور 
شد: گرچه تاخیر در تحویل این بنای تاریخی 
استان  و  بیرجند  دوست  فرهنگ  مردم  برای 
قابل قبول نیست اما پیشنهاد می شود سال اول 
بازگشایی بازدید مردم  رایگان باشد تا جبران 

سالهایی که از دیدن آن محروم بودند بشود.

بازگشت دوباره 
ارگ کاله فرنگی به میراث فرهنگی؛ 

تحفه ای که استاندار بخشید

اسدا... درویش امیری، معاون مجلس، حقوقی 
و استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور در دومین سفری که 
به خراسان جنوبی داشت در دیداری با استاندار 
درخواست واگذاری ارگ کاله فرنگی را کرد 
که این درخواست قبول  و به گفته خودش به 

نوعی بخشیده شد.
استانداری خراسان جنوبی در حالی این تحفه 
را به میراث فرهنگی استان بخشیده است که 
به گفته معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی، 
انقالب  اوایل  از  بیرجند  فرنگی  کاله   ارگ 
همچنان در دست دستگاه های دولتی می چرخد 
و تغییرات مختلفی  در معماری آن ایجاد شده 

است.البته به گفته  مسئوالن میراث فرهنگی 
و  شده  واگذار  ارگ  این  عمارت  تنها  استان 
تصرف  در  باغ همچنان  انتهای  محوطه های 

استانداری باقی است.

وعده بازدید در نوروز محقق نشد

 گرچه قبال نوید باز شدن در های ارگ به روی 

مسافران نوروز 95 داده شده بود اما به علت 
تعمیرات، بنای کاله فرنگی در ایام نوروز  مورد 
بازدید قرار نگرفت.  مطمئنا این جاذبه تاریخی 
از جمله آثار جذاب برای گردشگران و مسافران 
است و انتظار می رود تا این مکان به جایگاه 
اصلی خود برسد و به عنوان یک جاذبه تاریخی 
ارزشمند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.بسیاری از 
مردم دلیل این تعمیرات آن هم در ایام نوروز 
میراث  کارشناس  فر  جنتی   . شدند  جویا  را 
فرهنگی در پاسخ به ما  با بیان اینکه  مرمت 
بنای تاریخی ارگ کاله فرنگی از مهرماه سال 
9۴ آغاز شد اظهار کرد: اما  بنا به دالیل جوی 
و ورود هوای سرد کار مرمتی به اجبار تعطیل 
شد و دوباره با مساعد شدن هوا در بهمن کار 

مرمت ادامه پیدا کرد.
آغاز  ابتدای  از  شد:  یادآور  فر   جنتی 
فرنگی  کاله  ارگ  تاریخی  بنای  مرمت 

الیه  نامتجانس،  معماری  الحاقیات  حذف 
و  خارجی  نمای  فرسوده  اندود  برداری 
فضاهای داخلی، حذف در و پنجره فرسوده 
فرش  آجر  برداری  الیه  خورده،  موریانه  و 
محوطه  اولیه  سازی کف  آشکار  و  محوطه 
ارگ، مرمت نمای خارجی، مرمت بندکشی 
الکتریکی  تاسیسات  اجرای  خارجی،  نمای 
استحکام  و  مرمت  مجموعه،  حفاظتی  و 
و  طراحی  قدیمی،  آجری  جزرهای  بخشی 
مرمت  و  جدید  چوبی  پنجره  و  در  ساخت 
حجم  درصد   ۴0 که  بوده  کش  زه  کانال 

پروژه را شامل می شود. 
از  اعتبار  تومان  میلیون  تصویب ۱00  از  وی 
بنای  این  مرمت  برای  ملی  اعتبارات  محل 
تاریخی خبر داد و گفت:در صورت تخصیص 
اجرایی  شرایط  بودن  مهیا  و  نیاز  مورد  اعتبار 
پیش بینی می شود عملیات مرمت ارگ کاله 

فرنگی تا پایان شهریورماه 95 خاتمه یابد. 

و  اسناد  نمایشگاه  به  ارگ  ساختمان 
مدارک سیاسی استان تبدیل می شود 

به  پاسخ  در  فرهنگی  میراث  کارشناس 
برای  تاریخی  بنای  این  چرا  که  سوال  این 
گفت:  بود  نشده  آماده  نوروزی  بازدید 
کاله  ارگ  مرمت  اجرایی  عملیات  توقف 
سال  ماه  بهمن  تا  ماه  آبان  از  فرنگی 
جوی  مشکالت  هوا  برودت  دلیل  به   9۴
تاریخی  بنای  از  بازدید  وعده  اداری  و 
. نشد  محقق  نوروز  در  فرنگی  کاله   ارگ 

 همچنین نوع عملیات اجرایی مرمت در این 
خطر  بروز  احتمال  که  بود  ای  گونه  به  بنا 

جانی برای بازدید کنندگان وجود داشت. 
وی با بیان اینکه  مرمت ارگ کاله فرنگی 
به  ارگ  ساختمان  کاربری  تغییر  هدف  با 
استان  سیاسی  مدارک  و  اسناد  نمایشگاه 
انجام می شود تصریح کرد: امیدواریم مرمت 
به  شده  تعیین  زمان  در  تاریخی  بنای  این 
پایان برسد تا در آینده شاهد بازدید مردم و 

مسافران از این جاذبه تاریخی باشیم.

مفتی سعودی فتوا به روزه خواری دادمرمت خشت های 100 ساله کاله فرنگی بیرجند 

فتوای  تازه ترین  در  دربار عربستان سعودی  مفتی 
مرزهای  در  کشور  این  ارتش  تفنگداران  به  خود، 

جنوبی “اجازه” داد که در ماه رمضان روزه نگیرند!
 به گزارش مشرق، “عبدالعزیز آل الشیخ” در فتوایی 
در  که  عربستانی  تفنگداران  کرده:  اعالم  جدید 
مناطق جنوبی این کشور )مرز یمن( مستقر هستند 
در صورتی که به دلیل حضور در صحنه های نبرد 

ناتوان باشند، می توانند روزه نگیرند.

 نروژ امن ترین کشور برای درختان

رساندن  صفر  به  در  خود  ساختن  ملزم  با  نروژ 
با  مبارزه  جهت  در  را  مهمی  گام  جنگل زدایی 
برای  است.نروژ  برداشته  جنگلی  مناطق  حفظ 
جنگل ها  از  حفاظت  پروژه های  شدن  اجرایی 
از  و  داده  اختصاص  بودجه  جهان  سراسر  در 
در  افراد محلی که  برای  بشر  برنامه های حقوق 
مدیریت جنگل ها نقش دارند، حمایت کرده است.

انجمن جنگل استوایی نروژ از سال ها قبل برای 
زدایی  جنگل  رساندن  صفر  به  تعهد  از  حمایت 
نمایندگان مجلس  است. همچنین  فعالیت کرده 
از  تا  کردند  درخواست  کشور  این  دولت  از  نروژ 
طریق سیاست گذاری های مجزا و سرمایه گذاری 

از تنوع زیستی حفاظت کنند.

این اسلحه آدم نمی کشد! 

  محققین آلمانی اسلحه ای را ساخته اند که می توان 
با آن با سرعت قابل توجهی به ترمیم بافت های 
 سوختگی پرداخت.محققین مرکز آلمان اسلحه ای
 ساخته اند که با بهره بردن از سلول های بنیادی 
است.به  بدن  در  سوختگی  محل  ترمیم  به  قادر 
و  کاهش  را  درمان  طول  وسیله  این  کارگیری 
های  روش  به  نسبت  را  سوختگی  محل  بهبود 

استاندارد افزایش می دهد. 
همچنین استفاده از این اسلحه باعث التیام ۲00 
 برابر سریع تر محل سوختگی نسبت به روش های 
سنتی است. نحوه استفاده از این اسلحه به این 
گونه است که ابتدا پزشک از پوست سالم بیمار 
نوع  به  توجه  با  برداری می کند و سپس  نمونه 
را  آن  بیمار،  بدن  بنیادی  های  سلول  ساختار 
تولید و در SkinGun برای شلیک در موضع 

سوختگی قرار می دهد. 

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    ۳24۳0090- ۳2424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      100056144۳0090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

 افتخار دارد طبق سنوات گذشته از افطار تا سحر در خدمت همشهریان عزیز باشد.
پذیرایی ضیافت افطاری با بهترین کیفیت همه روزه آش رشته درجه یک، سوپ و 

نبش حکیم نزاری یک     0915۳6۳5587- ۳2221525شله زرد موجود می باشد.

8 نفر
ت 5

رفی
ظ

رستوران حکیم
ظرفیت سالن 55 نفر

کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

مفتخر است برای پنجمین سال متوالی در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
۳24۳2۳55 -09155616181

با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

طبخ و توزیع شلـه مشهدی
توسط سر آشپز معروف مشهدی )آقای صداقتی(

در کترینـگ و غـذای  آماده ایرانیـان

ساعـت توزیع همه 

روزه 5 بعدازظهر

آدرس: حد فاصل میدان قدس و عدل- قدس 2  تلفن: ۳2210011-۳2220011

شله مشهدی مخصوص درویش
ساعت توزیع 5 بعدازظهر تا افطار

هر شب میزبان محافل افطاری شما همشهریان هستیم
با رزرو قبلیمحالتی ، ابتدای سپیده کاشانی      ۳2۳24444

لطفا ظرف همراه بیاورید

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
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چگونه با همکار مشکل ساز خود برخورد کنیم؟

چهارشنبه * 19 خرداد 1395 * شماره 3524

آیه روز  

نيكي كنيد! نيفكنيد! و  به هالكت  به دست خود،  را  انفاق(، خود  )با ترك  و  انفاق كنيد!  راه خدا،   و در 
كه خداوند، نيكوكاران را دوست مي دارد. سوره بقره آیه ۱۹۵

حدیث روز  

نيكوكاری ها بدی ها را از صفحه اعمال انسان پاك می كند روزه كار خوبی است كه سيئات و بدهی های 
گناه را در انسان از بين می برد. پيامبر )صلی ا... عليه و آله(

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد
آن را كه وفا نيست ز عالم كم باد
دیدی كه مـرا هيچ كسی یاد نكرد
جز غـم كه هزار آفرین بر غم باد

خدایا نزدیكم كن در این ماه بسوی موجبات 
خشنودیت و دورم ساز در آن از خشم 

و عذابت و موفقم دار در این روز به خواندن آیات 
قرآنت به رحمت خود ای مهربانترین مهربانان

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت 
سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بياندیشي،

 از زندگي ات دیگر بار لذت خواهي برد.

زماني كه دانش یك مرد براي موفقيت كافي 
است. ولي تقواي او كافي نيست. هر چه 

را كه او ممكن است، به دست آورد
 دوباره از دست خواهد داد.

شعر روز 

دعای روز دوم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چگونه اشتباهات خود 
را در رابطه مان جبران کنیم؟

همه ما هرازگاهی در روابط خود اشتباه می كنيم، 
 اما اگر ایده های ساده زیر را در نظر داشته باشيم،
می توانيم حتی بزرگ ترین شكست های ارتباطی 

خود را بهبود ببخشيم.
افرادی كه می گویند همسرشان باید چه زمانی چه 
كار كنند، به طرزی فریبنده این اصل را فراموش كرده 
اند. چه كسی گفته راهی كه شما می روید، درسته 
است؟ به جای زور گفتن، كنترل كردن یا آموزش 
دادن همسرتان، روی همكاری با او تمركز كنيد. نظر 
او را جویا شوید. از او دعوت كنيد افكار و ایده های شما 
 را بشنود، در خلق آینده ای كه می خواهيد با هم آن 

را زندگی كنيد، شریك باشيد.
همه ما می ترسيم، می رنجيم و دلخور می شویم 
تجربه  خود  روابط  در  را  دشوار  احساسات  دیگر   و 
می كنيم. زندگی كردن با یك نفر دیگر اغلب مشكل 
است؛ اما این حس هرقدر هم كه دردناك باشد، باز 
هم همسرتان سزاوار این است كه احساسات خود را 

محترمانه به گوش او برسانيد.
در دوران نامزدی روی یكدیگر تمركز می كردید. 
اكنون كه مسئوليت های بيشتری دارید، فرزندان، 
كارهای منزل و...، ممكن است بيشتر از همسرتان، 
انرژی بيشتری را صرف انجام كارها كنيد. برای حل 
مشكل ارتباط خود، الزم است برای توجه به یكدیگر 
وقت بگذارید، به گونه ای كه نشان دهد چقدر برای 
یكدیگر اهميت دارید؛ مثال می توانيد هر روز صبح 

برای همسرتان یك فنجان قهوه

سگي  بود،  خریده  جدیدي  سگ  پرنده  شكارچي 
سگ این  داشت.  فردي  به  منحصر  ویژگي   كه 
مي توانست روي آب راه برود. شكارچي وقتي این را 
دید نمي توانست باور كند و خيلي مشتاق بود كه این 
را به دوستانش بگوید. براي همين یكي از دوستانش 
را به شكار مرغابي در بركه اي آن اطراف دعوت كرد.

او و دوستش شكار را شروع كردند و چند مرغابي 
شكار كردند. بعد به سگش دستور داد كه مرغابي هاي 
شكار شده را جمع كند. در تمام مدت چند ساعت 
شكار، سگ روي آب مي دوید و مرغابي ها را جمع 
مي كرد. صاحب سگ انتظار داشت دوستش درباره 
این سگ شگفت انگيز نظري بدهد یا اظهار تعجب 
كند، اما دوستش چيزي نگفت.در راه برگشت، او از 
دوستش پرسيد آیا متوجه چيز عجيبي در مورد سگش 
شده است؟دوستش پاسخ داد: »آره، در واقع، متوجه 

چيز غيرمعمولي شدم. سگ تو نمي تواند شنا كند.«
شرح حكایت:

بعضي از افراد هميشه به ابعاد و نكات منفي توجه 
دارند. روي وجوه منفي افراد متمركز نشوید. 

 با توجه به جنبه هاي مثبت و نقاط قوت، درآنان  ایجاد
 انگيزه كنيد.

برقراری ارتباط با همكاران در محيط كار غير 
افرادی  متاسفانه هميشه  است.  اجتناب  قابل 
هستند كه از روی حسادت یا كمبود یا هر دليل 
دیگری، با شما سر ناسازگاری می گذارند اما 
از آنجا كه شما در محيط كار هر روز به مدت 
چنين ساعت با آنها در تماس اید، واجب است 
كه نحوه برخورد با آنها را بدانيد تا نه بر اعصاب 
تان تاثير منفی بگذارد و نه بر بازدهی كارتان. 
اگر می خواهيد نحوه برخورد با افرادی را كه با 
شما مشكل دارند بدانيد، به نكته های كه در 

اینجا به آنها اشاره كرده ایم، عمل كنيد.
1.تعامالت خود را به حداقل برسانید

برخی از ارتباطات را نمی توان محدود كرد، به 
خصوص زمانی كه شما با همكارتان در یك 
بخش كار می كنيد و به طور مستقيم با او در 
تماس اید. اما می توانيد در ساعات استراحت یا 
غذا خوردن، خودتان را از او دور نگه دارید. حتی 
اگر او سعی كرد به شما نزدیك شود، به گفتن 
جمله های مودبانه ای چون »ببخشيد من باید 

به سر كارم برگردم« بسنده كنيد.

اگر مجبور شدید كه با او در تماس باشيد، سعی 
كنيد تا جایی كه امكان دارد مكالمه ها را حول 
و حوش مسائل كاری بچرخانيد و از گفتگوهای 
دوستانه اجتناب كنيد. اگر او از شما متنفر باشد، 
حرف های خصوصی در آینده ای نه چندان دور 

به ضررتان تمام خواهد شد.
2.با او مهربان باشید

روانشناسان معتقدند كه متنفر بودن از فردی 
كه شما را دوست دارد، سخت است، پس اگر 
شما با همكارتان مهربان باشيد و با او با احترام 
برخورد كنيد، برخی از احساسات بد و منفی او 

را از بين خواهيد برد.
الزم نيست كه به طور مستقيم به همكارتان 
كه  همين  مهربانيد،  او  با  كه  كنيد  گوشزد 
این موضوع را به فرد دیگری بگویيد، دهان 
رسد.  می  به گوشش  و  می چرخد  دهان  به 
اگر او این حرف را كه شما با او مهربانيد، از 
زبان دیگری بشنود، تاثير مثبت اش را خواهد 

گذاشت و به تبع باور خواهد كرد.
همه ما نسبت به افرادی كه به ما توجه نشان 

می دهند، جذب می شویم. اگر چه شما باید 
تا حد ممكن از فردی كه با شما روابط خوبی 
اما اگر مجبور به برقراری  ندارد، دوری كنيد 
به  خوبی  به  كنيد  سعی  شدید،  او  با   ارتباط 
حرف هایش گوش دهيد. این رفتار تنفر او را 

نسبت به شما كاهش خواهد داد.
تواند  می  نيز  دوستانه  اما  كوتاه  تعامالت 
 كارساز باشد. گاهی اوقات كوتاه ترین جمالت

می توانند بلندترین تاثيرات را بگذارند. به عنوان 
مثال گفتن یك »صبح بخير« كوتاه می تواند 

در احساس طرف مقابل تان معجزه كند.
زندگی  از  را  خود  کاری  3.زندگی 

شخصی تان جدا کنید
اگر با یكی از همكاران خود مشكل دارید، سعی 
كنيد كه زندگی شخصی خود را از زندگی كاری 
تان جدا كنيد. شما محبور به برقراری ارتباط با 
همكارتان در خارج از محيط كار نيستيد. اگر او 
در جمعی از دوستان تان كه هر آخر هفته با 
آنها بيرون می روید حضور دارد، آن جمع را 
فراموش كنيد و با باقی دوستانتان قرار بگذارید.

ساخته  تان  دست  از  کاری  4.اگر 
باالتر مقامات  به  را  شرایط   نبود، 

گزارش دهید
رفتارهای  تمام  شما  كه  نيست  احتياجی 
باالتر  مقامات  به  را  همكارتان  آزاردهنده 
گزارش دهيد اما اگر احساس كردید كه رفتار 
چه  هر  شده،  كارتان  در  اختالل  موجب  او 
سریع تر این موضوع را نزد مدیرتان عنوان 
كنيد.اگر تنش های محيط به كار شما لطمه 
وارد كرد، یك هفته تمام رفتارهای همكارتان 
و تعامالتی كه با او دارید را زیر نظر بگيرید تا 
اگر مدیرتان شما را احضار كرد، دست هایتان 

پر باشد و بتوانيد شرایط را مدیریت كنيد.
بر  همكارتان  كه  منفی  تاثيرات  روی  به 
 شركت یا پروژه ای كه روی آن كار می كنيد 
نه  را  آن  و مضرات  كنيد  تمركز  گذارد،  می 
بيان  مدیرتان  برای  منطقی  بلكه  احساسی 
آخرین  و  اولين  این  كه  باشد  یادتان  كنيد. 
جلسه ای است كه برای شكایت از همكارتان 
نزد مدیرتان می روید. شما نباید در این كار 

زیاده روی كنيد پس هر چه آنچه كه فكر می 
كنيد باید بگویيد را تمام و كمال بيان كنيد.

5.زاویه دید مثبت داشته باشید
داشتن زاویه دید مثبت یكی از بهترین راهها 
برای كنار آمدن با همكاری است كه با شما 

سر ناسازگاری دارد.
اهداف  بر  را  تمركز خود  كنيد كه  اگر سعی 
اطراف  به  ای  توجه  و  بگذارید  تان  كاری 
نداشته باشيد، اعصاب تان هم آرام تر خواهد 
بود. خودتان را از شرایط دراماتيك محيط كار 
دور كنيد.اگر خسته و نا اميد شدید، به اهداف 
كه  دارید  دوست  بياندیشيد.  خود  مدت  بلند 
باشيد؟  آینده كجا  یا حتی ۵ سال  بعد  سال 
واقعا تا چند وقت دیگر در این شركت خواهيد 
بود؟ مطمئنا این شرایط شما دائمی نيست و 
در آینده ای نه چندان دور به بهترین تغيير 
درس  خود  كنونی  شرایط  از  كرد.آیا  خواهد 
لحظات  تك  تك  از  باید  شما  گيرید؟  می 
خود تجربه كسب كنيد و آن را در رفتارتان 

با دیگران به كار گيرید.

763428519
925761834
148539276
892315647
574986321
316247958
651872493
237694185
489153762

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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عارفانه روز

با مردم آن گونه معاشرت كنيد، 
كه اگر مردید بر شما اشك ریزند،

 و اگر زنده ماندید، با اشتياق سوي شما آیند.

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک منشی خانم برای کار 
در آموزشگاه زبان نیازمندیم.

09109319531 -056-32232715

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

ساختمان هتل مقدم با کلیه 
امکانات و امتیازات به فروش 

می رسد. فی: کارشناسی
09155610579

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری برای 
اخذ رتبه نیازمندیم.       09016951900

از یک نفر آشپز ماهر )آقا( 
برای همکاری در پروژه گاز 

رسانی استخدام به عمل می آید.
09153102179

گواهی موقت پایان تحصیالت محسن 
خسروی به شماره 277447 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

حمل و نقل انواع مصالح 
ساختمانی با نازل ترین قیمت 

از نیسان تا ده تن
09159355534-09156504935

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

آژانس فجـر 
برای رفاه حال همشهریان عزیز 

در ماه مبارک رمضان
 از ساعت 5 بامداد الی 11 شب 
آماده سرویس دهی  می باشد.
32401230 - 32401065

بیرجند- میرزا کوچک خان غربی 
 بین سجاد 18و 20

فروش 206 مدل 85 ، دلفینی ، دو تکه 
رنگ ، الستیک ها نو ، بیمه تا آخر برج 5   

09195632840

به تعدادی مهماندار آقا
 برای کار در تاالر به طور پاره وقت 
با سرویس ایاب و ذهاب ، روزانه 

300/000 ریال برای شیفت عصر 
از ساعت 4/30 به بعد نیازمندیم.
آدرس دفتر: تقاطع محالتی و مدرس  

دفتر تاالر ایرانیان

اعالم همکاری 
 شرکت کوشش گستر قهستان

به یک مدرک مهندسی با حداقل 3 سال 
سابقه بیمه آب در یکی از رشته های 

ذیل  نیازمندیم:
مهندسی کشاورزی گرایش آب، آبیاری، 

مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و 
سازه و سدسازی، علمی کاربردی عمران، 
شبکه آبیاری و زهکشی، عمران نقشه 
برداری هیدرولوژی و مدیریت پروژه
در صورت همکاری با یکی از شماره های 
 09156149448 - 09153089448

تماس حاصل فرمایید.
مدیریت: عاشوری

یک شرکت تولیدی صنایع غذایی 
در بیرجند نیاز به مدیر بازرگانی 

با حداقل 5 سال سابقه کار، دارای مدرک 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

در رشته های مدیریت بازرگانی یا صنایع 
آشنا به امور صادرات و واردات بازار 

و امور بازاریابی داخلی دارد.
متقاضیان محترم می توانند تقاضای کتبی 

به همراه رزومه کاری و شماره تماس 
حداکثر در دو صفحه به شماره فاکس 

05632425289 ارسال نمایند.
09151637800

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

دوره های ترمی- فشرده زبان انگلیسی )کودکان، نوجوانان، بزرگساالن(

آموزش تخصصی ویژه خردساالن 3 تا 7 سال

بهره گیری از به روزترین منابع آموزشی و کمک آموزشی

IELTS  برگزاری کارگاه های یک روزه تکنیک آزمون

خیابان غفاری- خیابان جابربن حیان- بین غفاری 20 و 22- پالک 61
09155213481 -09363347354 -05632347385

آموزشگاه زبان های خارجی آوا )دخترانه(

ستان
ت نام ترم تاب

ثب

فـــروش یا معاوضـــه 
مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار قطعه ای دارای 
6 ساعت آب چاه ، مجهز به دوربین مدار بسته و سیستم 

آبخوری و دان خوری اتوماتیک و آب شیرین کن 
اختصاصی و دارای 4 هکتار زمین کشاورزی 

کیلومتر 12 جاده بیرجند - کرمان روبروی کویر تایر 
09153610112



6
چهارشنبه * 19 خرداد  1395 * شماره 3524

تیم ملی والیبال ایران حریفان المپیکی خود را شناخت

المپیک 2016 به میزبانی  ایرنا- بیست و هشتمین دوره بازی های 
شهر ریودوژانیرو کشور برزیل و از 16 تا 31 مردادماه سال جاری برگزار 
می شود. رقابت های والیبال این بازی ها از روز 17 مردادماه شروع می 
شود و به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. فدراسیون جهانی والیبال 
تیم های صعود کننده به این رقابت ها را بر اساس رده بندی جهانی و 
به روش مارپیچ در دو گروه شش تیمی قرار داده است. تیم ملی والیبال 
ایران با تیم های لهستان، روسیه، آرژانتین، کوبا و مصر در گروه دوم 
این رقابت ها قرار دارد. همچنین برزیل، ایتالیا، آمریکا، کانادا، فرانسه 

و مکزیک در گروه اول با یکدیگر رقابت می کنند.

تصمیم نهایی برای اعزام محمدپور و قاسمی پور اتخاذ شد

ایرنا - رئیس فدراسیون بوکس تاکید کرد: سجاد محمدپور و امین قاسمی 
پور به عنوان نفرات اصلی اوزان 52 و 69 کیلوگرم به مسابقات انتخابی 
المپیک در جمهوری آذربایجان اعزام می شوند. احمد ناطق نوری روز 
گذشته در خصوص ابهامات به وجود آمده در ترکیب تیم ملی بوکس 
بزرگساالن ایران، گفت: مشکلی وجود ندارد و تصمیم نهایی را برای اعزام 
محمدپور و قاسمی پور اتخاذ کرده ایم و ترکیب 9 نفره تیم ملی ایران 
برای حضور در مسابقات انتخابی جمهوری آذربایجان نیز اعالم خواهد شد.

فردین عابدینی سبزپوش می شود

ایرنا - فردین عابدینی، بازیکن فصل قبل تراکتورسازی تبریز به دیگر 
این مدافع چپ 25 ساله  پیوست.  یعنی ماشین سازی  این شهر  تیم 
تبریزی که پیشتر سابقه بازی در تیم های استقالل تهران، مس کرمان 
و تیم ملی امید ایران را در کارنامه خود دارد، پس از توافق با مدیرعامل 
باشگاه ماشین سازی تبریز، قرارداد رسمی خود را به مدت یک فصل با 
این تیم سبزپوش امضاء کرد. عابدینی فصل گذشته به دلیل مصدومیت 

های پی در پی تنها در چند بازی برای تراکتورسازی بازی کرد.

دیدار تیم بسکتبال ایران و فیلیپین بدون تماشاگر و برنده

مهر- دیدار نخست تیم ملی بسکتبال ایران مقابل تیم ملی فیلیپین روز 
گذشته در مانیل و بدون حضور تماشاگران برگزار شد. در جریان این دیدار، 
ملی پوشان بسکتبال ایران در کوارترهای دوم و چهارم با نتایج 16 بر 15 
و 19 بر 1۸ به برتری دست یافتند اما دو کوارتر دیگر را با نتایج 21 بر 1۸ 
و 17 بر 16 واگذار کردند. با رقم خوردن این نتایج در پایان هر یک از 
کوارترها، دیدار نخست تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین به پایان 
رسید بدون اینکه برنده نهایی این دیدار مشخص شود چراکه مربیان 
دو تیم توافق کرده بودند که این بازی کامال تدارکاتی و دوستانه و 
بدون مشخص شدن نتیجه نهایی برگزار شود به همین دلیل پس از 
اتمام هر کوارتر تابلوی امتیازات صفر می شد. دومین دیدار تدارکاتی 
مقابل فیلیپین امروز در حضور تماشاگران فیلیپینی برگزار می شود.

نباید وعده های دارویی خود را  بیماران  ایام  این  در 
خودسرانه حذف یا دوز آن را کم یا زیاد نمایند، این 
درمان می شود.  روند  در  اختالل  ایجاد  باعث  عمل 
با پزشک مشورت  اقدامی حتما  از هر  بنابراین قبل 
نمایند. قطع ناگهانی برخی از داروها بسیار خطرناک 
است. تغییر تعداد دفعات مصرف دارو، زمان مصرف دارو 

و عدم رعایت فاصله زمانی دارو می تواند باعث تغییر 
اثربخشی داروها شود. تشخیص مجاز بودن روزه داری 
برای بیمار بر عهده پزشک است. مبتالیان به بیماری 
های مزمن مانند فشارخون، چربی خون، دیابت، قلبی 
عروقی، کلیوی، اعصاب و روان، آسم و خانم های باردار 
و شیرده باید با پزشک درباره رژیم غذایی و دارویی 

خود مشورت نمایند. بیماران دیابتی که بدون مشورت 
با پزشک روزه میگیرند در معرض خطر جدی افزایش 
دراز مدت قندخون و یا کاهش ناگهانی آن قرار دارند 
که این امر عالوه بر عوارض جسمانی، حتی غیرممکن 

شدن درمان را در پی دارد.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 درمان آفتاب سوختگی

جهت درمان آفتاب سوختگی باید از ماندن و 
تماس مستقیم با اشعه آفتاب خودداری شود. در 
شرایط آفتاب زدگی شدید، باید از مایعات زیاد 
یک  مقدار  به  نمک  و  آب  خوردن  بخصوص 
قاشق مرباخوری نمک در یک لیتر آب جهت 
بازگرداندن الکترولیتهای الزم بدن استفاده شود. 

رنگ  دارای  و  نخی  نازک  لباسهای  پوشیدن 
روشن از سوزش پوست خواهد کاست و جهت 
جلوگیری از لک های صورت بدلیل تماس با نور 
خورشید می توان از کرم های ضد آفتاب ساختن 
کارخانجات معتبر استفاده کرد. ضمناً از روغنهای 
مختلف که بهترین آنها روغن زیتون و روغن 
کنجد است برای محافظت از پوست استفاده 
ببرید که اینکار هر سه ساعت یکبار تکرار شود.

یک دنیا خاصیت برای پای مرغ

پای مرغ حاوی ویتامین های زیادی از جمله 
کلسیم  و  منیزیم  فسفر،  و همچنین   A , D
به همین دلیل یک مکمل  و کالژن است. 
غذایی بسیار موثر محسوب می شود و برای 
و  استخوان  پوکی  به  مبتال  افراد  سالمتی 
خالف  بر  مرغ  پای   است.  مفید  نیز  آرتروز 

دارا بودن ویتامین ها، ارزش پروتئینی بسیار 
کلسترول  بودن  دارا  دلیل  به  و  دارد  کمی 
مضر  افراد  از  برخی  برای  است  ممکن  باال 
مرغ  پای   اگرچه  بدانید  است  الزم  باشد. 
حاوی بخش های غضروفی و به دلیل مقدار 
به  ولی  است  ژالتینی  بسیار  پوست،  زیاد 
عاملی  نمی تواند  کم  پروتئینی  ارزش  دلیل 

برای ساخت غضروف ها به شمار آید.

توصیه های پزشکان به روزه دارن
 به ویژه روزه داران باالی 60 سال

نوشیدن ۸ تا 10 لیوان آب بین افطار و سحر 
بدن،  آب  تعادل  حفظ  برای  است.  ضروری 
مصرف غذاهای کم چرب و کم کالری توصیه 
شده است. 1- از غذاهای پرفیبر استفاده کنید 
2- استفاده از ساالد به همراه روغن زیتون در 

وعده سحر و افطار 3- مصرف لبنیات کم چرب 
توصیه شده است 4- مصرف مقدار کافی میوه و 
سبزی بین سحر و افطار ضروری است 5- پیاده 
روی کوتاه پس از افطار برای فعال شدن گردش 
خون و شل شدن عضالت مفید است 6- از 
مصرف غذاهای چرب و شیرین مانند زولبیا بامیه 
اجتناب کنید 7- خشکبار و آجیل بهترین میان 

وعده بین سحر و افطار برای روزه داران است.

هندوانه و تاثیرات مثبت آن
 

سبز  کره  این  نظیر  بی  خواص  از   آیا 
بدن  آب  حفظ   -1 دارید؟!  اطالعی  رنگ 
عمری   -3 پوست  تمیزی  و  شفافیت   -2
مغزی  سکته  کردن  دور   -4 طوالنی 
دشمن   -6 بدن  ایمنی  سیستم  قویت   -5
بردن سلول های  بین  از   -7 سرماخوردگی 

سرطانی ۸- درمان دردهای عضالنی 9- تنظیم 
عصب های درون عضالت 10- قوی شدن 
استخوان ها 11- گردش خون منظم 12- 
بین  از  برای  مجموع،  در  بدخوابی.  درمان 
گرم پیش رو و از آن  روزهای  بردن عطش 
مهم تر برای زندگی سالم و جلوگیری از بروز 
هندوانه  خطرناک،  های  بیماری  بسیاری 

اضافه کنید. به سبد غذایی خانواده  را 

درمان خشکی پوست

پوست خشک، پوستی شکننده است که تاحد 
زیادی دچار پیری سریع و چین و چروک زیاد 
و زودرس می شود. پس همیشه پوست خود 
را چرب نگهدارید. با خوردن روغنهای ذرت و 
آفتابگردان به جای روغن های حیوانی هم به 
رژیم غذایی خود کمک کرده اید و هم پوست 

خود را شاداب و زنده نگه داشته اید. همچنین 
خوردن مواد غذایی که سرشار از ویتامین های 
E , C , B , A هستند، دشمن شماره یک 
خشکی پوست به شمار می روند و پوست را 
نیز  و  باز می گردانند  به حالت طبیعی خود 
می توان از زرده تخم مرغ و شیر بصورت ماسک 
برای صورت استفاده کرد. ضمنا صورت خود را 
همیشه با اسپری آب معدنی مرطوب نگهدارید.

توصیه هایی در مورد مصرف دارو در ماه مبارک رمضان  

دستگیری 2 شکارچی غیر مجاز 
در کمرسرخ شهرستان سرایان 

 
دستگیری  از  سرایان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
2 نفر شکارچی متخلف در منطقه پیشنهادی حفاظت شده 
کمرسرخ  خبر داد. مهدی کیوانی گفت: ماموران یگان حفاظت 
شهرستان حین گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید  
در منطقه حفاظت شده کمرسرخ، به 2 نفر برخورد نموده که 
پس از بررسی موضوع از نامبردگان تعداد 2 قطعه پرنده تیهو 
از پرندگان وحشی منطقه به همراه یک عدد دام حلقوی که 
مخصوص شکار وصید و زنده گیری پرندگان می باشد، کشف 
و ضبط شد که عمل نامبردگان خالف قانون بوده و مراتب 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.

سارق طیور در بیرجند دستگیر شد
 

با اطالع رسانی به موقع یک شهروند، سارق اماکن خصوصی 
و طیور در شهرستان بیرجند دستگیر شد. به گزارش پایگاه 
خبري پلیس، جانشین انتظامی بیرجند در تشریح این خبرگفت: 
با وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و طیور در سطح 
شهرستان بیرجند، دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت. 
سرهنگ غالمرضا زاهدی پور افزود: با تماس به موقع و سریع 
یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
مشاهده فردی مشکوک در محل نگهداری طیور ، بالفاصله 
اکیپ گشت کالنتری 14 امیرآباد به محل اعزام شدند و با 
همکاری تماس گیرنده، سارق شناسایی و دستگیر شد و به 
تعداد چهار فقره سرقت از اماکن خصوصی و طیور اعتراف کرد.

کشف48 کیلو و  400 گرم تریاک 
در شهرستان قاین 

 
مواد  از کشف 4۸ کیلو و 400 گرم  قاین  انتظامي  فرمانده 
پایگاه خبري  به گزارش  داد.  این شهرستان خبر  مخدر در 
پلیس، سرهنگ علیرضا امیرآبادی زاده گفت: مأموران ایست 
و بازرسي این فرماندهي هنگام کنترل خودروهاي عبوري به 
یک نیسان یخچال دار که از جنوب کشور به سمت خراسان 
رضوی در حرکت بود مشکوک شدند و براي بازرسي بیشتر 
خودرو را متوقف کردند. وي افزود: در بازرسي دقیق از خودرو 
توسط سگ های موادیاب، مقدار 4۸ کیلو و 400 گرم مواد 
مخدر از نوع تریاک که در قالب ۸۸ قوطی آب معدنی به طرز 
بسیار ماهرانه اي در بدنه خودرو جاسازي شده بود، کشف شد.

کشف دو تن پیاز زعفران قاچاق در فردوس

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف دو تن پیاز 
گزارش  به  داد.  خبر  شهرستان  این  در  قاچاق  زعفران 
گفت:  واعظی  اسماعیل  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه 
هنگام  فردوس  باغستان  پاسگاه  تیم گشت  دوشنبه  روز 
دستگاه   یک  به  مواصالتی  محورهای  در  زنی  گشت 
راننده  به  و  شدند  مشکوک  رنگ  آبی  نیسان  خودروی 
در  مأموران  افزود:  وی  دادند.  ایست  دستور  خودرو 
بدون  که  رعفران  پیاز  تن  دو  مقدار  خودرو  از  بازرسی 
محوز حمل می شد، کشف کردند که کارشناسان ارزش 
این بار قاچاق را60 میلیون ریال برآورد و راننده به عنوان 
متهم جهت تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.

مغازه تزئینات و دکوری منزل با موقعیت عالی 
در خیابان معلم با سابقه 6 ساله به صورت کامل 

واگذار می گردد. حدود قیمت 30 میلیون
 یا معاوضه با خودرو یا ملک      

همراه: 09153612479

 فروشــی

هرمــزان
                                    اولیـن دانشگـاه غیرانتفاعی استـان

روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(

ثبت نام کارشناسی شروع شد

bir-hormozan.ac.ir بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران     05632425151- 05632425252  

sanjesh.org ثبت نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی سال1395 با مراجعه به  سایت سازمان سنجش به آدرس
کارشناسی ناپیوسته : شهر سازی )بدون آزمون فقط ثبت نام در سایت سنجش( - حسابداری- معماری- تاسیسات - برق - قدرت- کامپیوتر – نرم افزار- اجرایی عمران

. صدور دانشنامه تحصیلی توسط دانشگاه دولتی منتخب استان )دانشگاه بیرجند(  .شهریه پایین و اقساطی با وام .تخفیف شهریه تا 40 % . معرفی به خوابگاه ها.وام دانشجوی صندوق رفاه 
و وام دانشگاه هرمزان  .اهدای رایگان وسایل کمک آموزشی )تبلت، بن لوازم تحریر و فرهنگی ورزشی(  

. شرایط ویژه برای دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی و...

تحت سرپرستی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم نوشتن
 و نه زبان گفتن. امام خمینی )ره(

مرکز نیکوکاری محله غفاری 
فعالیت های مرکز نیکوکاری در ماه مبارک رمضان

اطعام نیازمندان در قالب سبد مواد غذایی و غذای گرم )تعداد 1010 خانوار(
برگزاری مراسم افطاری بنا به نیت نیکوکار

جمع آوری زکات فطریه و کفارات برای کمک به خانواده های بی بضاعت و ایتام نیازمند

شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک رفاه: 107713410

کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
آدرس: خیابان غفاری-  بیست متری جرجانی-  مسجد حضرت محمد رسول ا...)ص(

تلفن تماس: 32347323 - 09151639086 - 09151602439

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی
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کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ابزار صنعتی بافـکر
کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

عرضه انواع ابزارهای صنعتی  ساختمانی ، کشاورزی و یراق
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کولر، جاروبرقی ، پنکه ، آبمیوه گیری و...

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778
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بهره برداری از مجتمع فرهنگی هنری فردوس در هفته دولت

 
فارس - رئیس اداره راه و شهرسازی فردوس از افتتاح مجتمع فرهنگی، هنری این شهرستان در هفته دولت خبر داد. علی اکبر پیشاوری، اظهار کرد: در سال جاری مبلغ 380 میلیون تومان برای تکمیل مجتمع 
فرهنگی، هنری فردوس در نظر گرفته شده که تاکنون مبلغ 60 میلیون تومان آن اختصاص یافته است. وی گفت: برای تکمیل مجتمع فرهنگی، هنری فردوس که عملیات اجرایی آن از بیش از 10 سال 
چهارشنبه * 19 خرداد 1395 * شماره 3524گذشته آغاز شده است به 550 میلیون تومان اعتبار نیاز است که با قول پیمانکار مبنی بر اتمام پروژه در سه ماه آینده، مجتمع فرهنگی و هنری فردوس در هفته دولت سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.  7

۵۰۰ دانشجو  به  اردوی 
طرح هجرت اعزام می شوند

بسیج  کارآمدسازی  و  سازندگی  مدیر  مهر- 
دانشجویی خراسان جنوبی گفت: 500 دانشجوی 
جاری  سال  ماه  تیر  ابتدای  از  جنوبی  خراسان 
اعزام می شوند. مهدی  اردوی طرح هجرت  به 
صمدی فر اظهار کرد: تعدادی از این دانشجویان 
نیز  تعدادی  و  تیرماه  تا دهم  اول  زمانی  بازه  در 
از بیستم شهریور تا اول مهر ماه سال جاری به 
مناطق محروم استان اعزام می شوند. صمدی فر 
با بیان اینکه از این تعداد، 18 گروه از شهرستان 
بیرجند اعزام می شوند، افزود: چهار گروه خواهر 
و چهار گروه برادر از دانشگاه های اصلی و 10 
گروه جهادی نیز از دیگر مراکز دانشگاهی بیرجند 

به این اردوها اعزام می شوند.

 آغاز ثبت نام مسابقات قرانی مدها متان 

شبستان - مسئول دبیرخانه کانون های مساجد 
یازدهمین  نام  ثبت  آغاز  از  جنوبی  خراسان 
اعضای  ویژه  متان  مدها  قرانی  مسابقات  دوره 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان خبر 
داد. حجت االسالم ابراهیم سبزه کار اظهار کرد: 

ثبت نام تا 30 تیرماه ادامه دارد.

مشق اقتصاد مقاومتی در مدارس استان

هزار   3 از  بیش  امسال  تابستان   - سیما  و  صدا 
دانش آموز در اردوهای طرح هجرت 3 خراسان 
اداره  پرورشی  معاون  کنند.  می  شرکت  جنوبی 
گفت:  جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل 
 120 از  بیش  است  قرار  آموزان  دانش  این 
آموزشگاه استان را در این طرح، مرمت، بهسازی 
و زیبا سازی کنند. موسوی نژاد افزود: برگزاری 
کردن  نهادینه  برای   3 هجرت  طرح  اردوهای 
اقتصاد  انقالب در خصوص  منویات رهبر معظم 
مقاومتی در مدارس خراسان جنوبی اجرا می شود. 
وی گفت :  دانش آموزان مقطع متوسطه اول و 
دوم در این طرح شرکت می کنند که بیشتر آنان 
دانش آموزان پسر هستند . پارسال 117 مدرسه 
در خراسان جنوبی با همت 2هزار و 500 دانش 
آموز در طرح هجرت 3 زیبا سازی و مرمت شد .

  بررسی باستان شناسی
 بخش نیمبلوک  قاین شروع شد

نیمبوک  بخش  شناسی  باستان  بررسی  برنامه 
شهرستان قاینات آغاز شد و تا پایان تیر ماه ادامه 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  داشت.  خواهد 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی، سید احمد برآبادی مسئول حوزه 
شهرستان  گفت:  کل  اداره  مطالعات  و  پژوهش 
قاین به دلیل برخورداری از جایگاه خاص تاریخی 
دارای آثار و شواهد تاریخی - فرهنگی بسیاری 
و  شناسایی  منظور  به  کرد:  بیان  برآبادی  است. 
پژوهش های  تکمیل  و  آثار  این  سازی  مستند 
نقشه  تهیه  مقدمات  انجام  همچنین  پیشین 
بررسی  برنامه  قاین،  شهرستان  شناسی  باستان 
باستان شناسی بخش نیمبوک این شهرستان به 
سرپرستی بهرام دانا از تاریخ 1395/3/10آغاز شد 

و تا پایان تیر ماه ادامه خواهد داشت.
 

سطح کشت پنبه در استان افزایش نمی یابد

فارس - مدیرکل جهادکشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به کمبود منابع آبی، حفظ شرایط 
اصلی سازمان  تولید که هدف  پایداری  و  موجود 
سال  به  نسبت  استان  پنبه  کشت  سطح  است، 
گذشته افزایش پیدا نمی کند. هاشم ولی پور مطلق 
اظهار کرد: کاشت پنبه در خراسان جنوبی از اواخر 

فروردین ماه آغاز و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.

 تولید 16 تن گوشت شتر مرغ  

تولید  از  جنوبی  خراسان  جهادکشاورزی  رییس 
16 تن گوشت شترم مرغ از ابتدای سال جاری 
در استان خبرداد. هاشم ولی پور مطلق  افزود: 
این مقدار گوشت به  ارزش تقریبی4.8 میلیارد 
ریال و در 13 واحد تولید شده که میزان گوشت 
گذشته  سال  مشابه  مدت  در  تولیدی  مرغ  شتر 

14 تن بوده است.  

لزوم تهویه مناسب در انبار نگهداری
 غذای ماهیان مراکز پرورشی

مسوول آبزیان و زنبورعسل اداره کل دامپزشکی 
خراسان جنوبی بر لزوم استفاده از تهویه مناسب 
به  کرد.  تاکید  ماهیان  غذای  نگهداری  انبار  در 
دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش 
استان، دکتر محمد شفائی گفت: روند افزایش دما 
و شرایط اقلیمی استان سبب فساد مواد خوراکی 
و پروتئینی می شود لذا با توجه به حجم غذای 
وجود  آبزیان  پرورش  مراکز  انبار  در  که  ماهی 
نشود، انجام  مناسبی  تهویه  که  در صورتی   دارد 

آلودگی های ثانویه را به دنبال دارد.

تولید 2۰7 تن گوشت شتر در استان

فارس - مدیرکل جهادکشاورزی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 207 
تن گوشت شتر در استان تولید شده است، گفت: 
مشابه  مدت  به  نسبت  گوشت  تولید  میزان  این 
است.  داشته  افزایش  درصد   20 گذشته  سال 
ابتدای  از  کرد:  اظهار  مطلق  ولی پور  هاشم 
در  شتر   109 و  یک هزار  تاکنون  جاری  سال 

کشتارگاه های استان کشتار شده اند.

توزیع کاالهای اهدایی رهبری بین 
نیازمندان خراسان جنوبی 

صدا و سیما - 10 هزار سبد غذایی از سوی نهاد 
توزیع  جنوبی  خراسان  نیازمندان  بین  رهبری 
استان  در  رهبری  هدایای  توزیع  مسئول  شد. 
و  برنج  روغن،  قند،  که شامل  اقالم  این  گفت: 
بین  رمضان  مبارک  ماه  مناسبت  به  است  چای 
بیرجند،  شهرستانهای  نیازمند  خانوار  هزار   10

سربیشه، قاین و زیرکوه توزیع شد.

هیچ پروژه مسکنی رابا نواقص هرچند 
جزئی از پیمانکاران تحویل نمی گیریم

از   بازدید  حاشیه  در  استان  بهزیستی  مدیرکل 
پروژه های مسکن معلولین سربیشه گفت: هیچ 
پروژه ای را که دارای نواقص هرچند جزئی باشد 
گزارش  به  نمیگیریم.  تحویل  پیمانکاران  از  را 
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مدیرکل 
بهزیستی از پروژهای 40 واحدی سکنی گستر و 

مهر معلولین سربیشه بازدید کرد.

طرح حفظ قرآن به روش تلفنی در 
خراسان جنوبی اجرا می شود

شبستان - معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی طرح 
حفظ مجازی قرآن )تلفنی( در استان گفت: این 
دوره ها برای قرآن آموزان رایگان است و تماس 
تلفنی هم از سوی اساتید صورت می گیرد. حجت 
سهمیه  اینکه  بیان  با  مومنی  محسن  االسالم 
تعیین شده برای سال جاری در استان 5 هزار نفر 
با حضور 300 مربی است، افزود: همچنین در ماه 
رمضان امسال مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن در 
حسینیه امام رضا علیه السالم بیرجند با ظرفیت 

60 نفر راه اندازی می شود.

مقامات جنایتکار امریکایی بخاطر حادثه 
هفتم تیر تحت پیگرد قانونی قرار گیرند

هماهنگی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی خراسان جنوبی، حجت االسالم  تبلیغات 
هماهنگی  شورای  رییس  زاده  ابراهیم  مرتضی 
تبلیغات اسالمی استان در جلسه برنامه ریزی ستاد 
بزرگداشت مراسم هفتم تیر ضمن عرض تبریک 
حلول ماه مبارک رمضان، هفتم تیر را یکی از روزهای 
بزرگ در نظام با برکت انقالب اسالمی دانست که 
 این حادثه تلخ در نخستین سالهای شکل گیری

انقالب توسط ایادی آمریکای جنایت کار صورت 
پذیرفت که منجر به شهادت دکتر بهشتی و72تن 
از یاران مخلص نظام گردید و پیشنهاد می گردد 
امریکایی  جنایتکار  مقامات  قضائیه  قوه  درهفته 
بخاطر حادثه هفتم تیر و سایر جنایاتشان علیه ملت 
مظلوم ایران تحت پیگرد قانونی وقضایی قرار گیرند.

بازدید رئیس دادگاه عمومی  خوسف  از
منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ 

در گرامیداشت هفته محیط زیست رئیس دادگاه 
منطقه  از  خوسف  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
حفاظت شده آرک و گرنگ  بازدید کرد. روانان 
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان 
تحت  مناطق  در  قضات  حضور  گفت:  خوسف 
دلگرمی  باعث  زیست،  محیط  حفاظت  مدیریت 
عملکردآنها  بهبود  نتیجه  در  و  بانان  محیط 
درجریان  شهرستان  دادگاه  خواهدشد.رئیس 
نحوه  با  حیات وحش  زیستگاهی  بازدیدازمناطق 
اجرایی  بانان، مخاطرات و مشکالت  کار محیط 
خطیر  وظیفه  و  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
الهی  انفال  از  حفاظت  راستای  در  بانان  محیط 
آشنا شده و درجهت برخورد قاطع تر با متخلفان 

زیست محیطی تاکیدکرد.

بهره برداری از نوزدهمین
 ایستگاه تلویزیونی دیجیتال 

تلویزیونی  ایستگاه  نوزدهمین   - سیما  و  صدا 
دیجیتال خراسان جنوبی در دهستان کرغند قاین 
راه اندازی شد. مدیر کل صدا و سیمای خراسان 
ایستگاه دیجیتال  اندازی  جنوبی گفت: برای راه 
 30 که  شده  هزینه  تومان  میلیون   230 کرغند 
و  دهستان  اهالی  کمک  محل  از  آن  میلیون 
دهیاری کرغند و مابقی از محل اعتبارات سازمان 
با  افزود:  ثقفی  است.  شده  تأمین  سیما  و  صدا 
افتتاح این ایستگاه حدود 80 درصد مردم استان 

از شبکه های دیجیتال برخوردار شدند.

برپایی کالس های اوقات فراغت
 در 27 مدرسه بیرجند

بدنی  تربیت  و  پرورشی  معاون   - شبستان 
امسال  اینکه  بیان  با  بیرجند  پرورش  و  آموزش 
بیرجند  شهرستان  در  مدرسه   27 از  بیش 
داشتند،  فراغت  اوقات  پایگاه  ایجاد  درخواست 
بیشترین کالس های درخواستی هنری،  گفت: 
فرهنگی و ورزشی بوده است. مهدی بستانی با 
تیرماه   12 از  بیرجند  در  کالس ها  اینکه  بیان 
آغاز می شود، گفت: این کالس ها در 6 هفته و 
در رشته های هنری، ورزشی، علمی و فرهنگی 

و سایر رشته ها برگزار خواهد شد.

توقف 3۵ درصد صنعت استان پشت خط تولید

معاون وزیر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی عنوان کرد :

کاظمی فرد- دومین جلسه  کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید  با حضور معاونان وزارت 
هفته  دو  طی  تجارت   و  ،معدن  صنعت 
اخیر برگزار شد .در این جلسه که آمار های 
تولیدی  های  واحد  تعطیلی  درباره  مختلفی 
در  تولید  موانع  رفع  بر  شد  می  ارائه  استان 
معدن  وزارت صنعت،  معاون  و  تاکید  استان 
و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی برای تامین 20 میلیارد 
ریال اعتبار از هزینه های اجرای طرح تصفیه 
قول  بیرجند  صنعتی  شهرک  پساب  خانه 

مساعد داد.
امور  هماهنگی  معاون  جلسه  ابتداء  در 
اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استانداری   
به مشکالت صنایع استان پرداخت و  گفت: 
 ، مناسب و کمبود آب  زیرساخت های  نبود 
کمبود نقدینگی مهمترین مشکالت واحدهای 
تولیدی و صنعتی  است. مشیرالحق عابدی با 
بیان اینکه برای ایجاد زیرساخت  های مناسب 
در شهرک ها و نواحی صنعتی نیازمند اعتبارات 
ملی و کمک بخش خصوصی هستیم افزود : 
بدون شک برای جذب سرمایه  گذاران و ورود 
آنها به استان باید مشوق های خاص در نظر 
مربوط  فقط  مشوق  ارائه  چراکه  شود  گرفته 
مطمئنا  پس  شود  نمی  محروم  مناطق  به 
می  گذاری  سرمایه  جایی  گذاران  سرمایه 
کنند که محصوالتش به بازار مصرف برسد. 
وی از پایش 50 درصدی واحدهای تولیدی 
شهرک های صنعتی  خبر داد و افزود: 228 
واحد تولیدی مورد پایش قرار گرفت که 183 

واحد فعال بودند. 
شدید  کمبود  به  توجه  با  عابدی  گفته  به 
نیاز کارخانه  های  تامین آب مورد  برای  آب 
مستقر در شهرک های صنعتی طرح تصفیه 
خانه پساب شهرک بیرجند ارائه شد که برای 
اجرای آن 35 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
وزارت  مصوب  طرح  هفت  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد  حوزه  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بهره  با  است  امید  کرد:  عنوان  مقاومتی 
گیری از توان ویژه وزارت صنعت طرح رونق 
صورت  به  تولیدی  واحدهای  به  بخشیدن 

موفق در استان اجرا شود.
مصوبه  امسال  اردیبهشت    شد:  یادآور  وی 
سفر هیات دولت به استان بررسی و گزارشی 
از وضع استان در حوزه  های مختلف توسط 
در  که  شد  ارائه  دولت  هیأت  به  استاندار 
راستای آن سه پروژه مهم صنعتی استان تا 

پایان امسال به بهره برداری می رسد.

20 درصد واحد های صنعتی
و تولیدی استان تعطیل هستند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
استان  در  صنعتی  واحد   228 از  گفت:  نیز 
184 واحد فعال، 45 واحد راکد و از مجموع 
شدند،  پایش  مرحله  این  تا  که  واحدهایی 
شرکت  مدیرعامل  است.  تعطیل  درصد   20
شهرک های صنعتی استان  نیز با بیان اینکه 
پایش  واحدهای  اشتغال  وضعیت  بررسی  با 
درصد   37 که  شد  مشخص  استان  در  شده 
از  پایین تر  تحصیلی  مدرک  دارای  نیروها  از 
و 15  دیپلم  فوق  و  دیپلم  درصد  دیپلم، 44 
هستند،  دانشگاهی  مدرک  دارای  درصد 

تصریح کرد: این آمار نشان می دهد 80 درصد 
افراد  از  استان  در  شده  رصد  واحدهای  از 

غیرماهر و غیرمتخصص استفاده می کنند.
راکد  واحدهای  از  نیمی  اینکه  بیان  با  وی   
عنوان  دارند  نقدینگی  کمبود  مشکل 
 269 به  نیاز  استان  تولیدی  کردواحدهای 
 137 و  گردش  در  سرمایه  تومان  میلیارد 

میلیارد تومان سرمایه ثابت دارند.
 

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
به دنبال اقتصاد مقاومتی و حل 

مشکالت تولید است
 

و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  یزدانی  علی 
اصلی  اولویت  اینکه  بیان  با  نیز  تجارت  
پرداخت تسهیالت در این دستور العمل، آن 
دسته از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط 
است که عمدتاً دارای مشکل نقدینگی بوده، 

تولید،  ظرفیت  لحاظ  از  باید  کرد:  عنوان 
مشکلی  بازار  و  مدیریت  توان  فنی،  دانش 
باشد،  تولید  افزایش  یا  اندازی  راه  منانع  که 
به  قادر  تسهیالت  این  دریافت  با  و  نداشته 
راه اندازی سریع و ایجاد شغل جدید باشند. 
متقاضی  وظایف  و  شرایط  به  اشاره  با  وی 
دارای  متقاضی  باید  اظهارکرد:  تسهیالت، 
مجوز معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یا جهادکشاورزی باشد و به جهت محدویت 
استفاده از منابع مالی و امکان تکمیل طرح ها 
و یا تولید با ظرفیت مناسب نداشته باشد و با 
دریافت این تسهیالت، نسبت به تکمیل و راه 
اندازی طرح تا پایان سال 95 و افزایش تولید 
در  را  خود  اطالعات  و  کند  اقدام  اشتغال  و 

سامانه بهین یاب ثبت کرده باشد. مدیرعامل 
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان 
اجرایی  افزود: وظایف عوامل  ایران  صنعتی 
در این زمینه شناسایی واحدهای کوچک و 
زیر 50 درصد،  فعالیت  با  غیرفعال،  متوسط 
با فعالیت 50 تا 70 درصد و همچنین طرح 
های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی 60 
درصد استان برای تسهیل تصمیم گیری در 
کمیته بررسی و کارگروه تسهیل و رفع موانع 
وظایف  اینکه  بیان  با  یزدانی  است.  تولید 
با  ارتباط  در  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
برای  برای اعطای تسهیالت  مصوبه دولت 
رونق بخشیدن به تولید، پذیرش واحدهایی 
بدون  می شوند  معرفی  کارگروه  توسط  که 
توجه به بدهی معوق و چک برگشتی آنان 
است، گفت: باید حداکثر ظرف یک ماه پس 
به  را  نتیجه  و  رسیدگی  مدارک  تکمیل  از 
و  کند  اعالم  متقاضی  و  کارگروه  دبیرخانه 

نزد  تولیدکنندگان  مازاد  های  وثیقه  باید 
وثایق  این  و  شود  آزادسازی  باید  بانک ها 
مورد  جدید  وام  دریافت  جهت  در  می تواند 

استفاده قرار گیرد.
  

35درصد واحد های صنعتی و صنفی 
در خراسان جنوبی متوقف است

یزدانی در ادامه به صنایع استان اشاره کرد و 
افزود  از مجموع 528 واحد فعال و غیرفعال در 
استان خراسان جنوبی تعداد 503 واحد کوچک، 
12 واحد متوسط و 13 واحد بزرگ است که 
غیرفعال  واحد   179 استان  در  تعداد  این  از 
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  است. 

شهرک های صنعتی کشور با اشاره به اینکه 
35 درصد واحدها صنعتی و صنفی در سطح 
استان خراسان جنوبی متوقف است در حالی 
که متوسط کشوری 19 درصد است، گفت: در 
داخل شهرک ها و نواحی صنعتی استان 306 
واحد   297 که  رسیده  بهره برداری  به  واحد 
بزرگ  واحد  سه  و  متوسط  واحد   6 کوچک، 
است. به گفته وی از واحدهای به بهره برداری 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  داخل  در  رسیده 
استان خراسان جنوبی 80 واحد غیرفعال است 
و توسط بانک ها 22 واحد در داخل شهرک ها 
)2 درصد کل کشور( تملک شده که 2 واحد آن 

فعال و 20 واحد غیرفعال است.

  بهربرداری 24طرح باالی 60 درصد 
پیشرفت تا پایان امسال در استان

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک های 

صنعتی کشور افزود: از طرح های دارای جواز 
تاسیس در کشور تعداد 8 هزار و 600 طرح در 
دست ساخت و ساز با پیشرفت باالی 60 درصد 
است که تا پایان امسال به بهره برداری خواهد 
رسید.وی با اشاره به اینکه  در سال جاری در 
هیچ  استان  صنعتی  ناحیه  و  شهرک  هشت 
افزایش قیمتی نداشته ایم و متوسط افزایش 
قیمت در 9 شهرک و ناحیه صنعتی، 11 درصد 
بوده، عنوان کرد: امسال در راستای واگذاری و 
اعطای تخفیفات و مشوقات در شهرک ها و 
نواحی صنعتی در نقاطی که تقاضا محور نباشد 
در قیمت حق بهره برداری تا 50 درصد تخفیف 

داده می شود.
  

اختصاص400 میلیارد تومان 
تسهیالت برای راه اندازی 304 

طرح و واحد صنعتی در استان

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در خراسان جنوبی برای راه اندازی 304 طرح 
واحد  واحد کوچک، 25  واحد شامل 228  و 
 60 باالی  تمام  نیمه  طرح   51 و  متوسط 
تسهیالت  تومان  میلیارد   400 مبلغ  درصد 
صنعت،  وزیر  معاون  است.  شده  بینی  پیش 
های  تشویق  به  ادامه  در  تجارت  و  معدن 
سرمایه گذاران پرداخت و گفت  بخشودگی 
جرائم یکی از مهمترین کارهایی بود که در 
راستای حمایت از سرمایه گذاری انجام دادیم 
 600 صنعتی  واحدهای  کلی  صورت  به  و 
میلیارد   400 که  دارند  بدهی  تومان  میلیارد 
تومان آن جریمه تاخیر و 200 میلیارد تومان 
نیز اصل پرداختی آنها بود. به گفته وی 90 
بخشودگی شده  از جریمه ها مشمول  درصد 
و 10 درصد مابقی را نیز به صورت پرداخت 
اقساطی در 12 ماه از واحدها دریافت می شود 
نفع  به  اولیه  مواد  تامین  برای  همچنین  و 
به  مراجعه  بدون  کوچک  صنعتی  واحدهای 
آنان ضمانت نامه صادر  برای  بانکی  سیستم 
درخواست  به  اشاره  با  یزدانی  شد.  خواهد 
کمک معاون استاندار برای شهرکهای صنعتی 
استان گفت  در بحث کمک های بالعوض از 
محل منابع ملی برای توسعه زیرساخت ها در 
حوزه عمرانی استان خراسان جنوبی در سال 
جاری کمک خواهیم کرد، وی در خصوص 
کمک به طرح تصفیه خانه شهرک صنعتی 
تصفیه  طرح  اجرای  برای  افزود:  بیرجند 
اعتبار  تومان  میلیارد  ها 2  کارخانه  آب  پس 

اختصاص می دهیم.

سرانه کمک داوطلبانه اولیاء در مدارس دولتی بیرجند افزایش یافت

با مصوبه شورای آموزش و پرورش

مدارس  در  اولیاء  داوطلبانه  کمک  سرانه 
دولتی بیرجند برای سال تحصیلی 96-95 با 
تصویب اعضای شورای آموزش و پرورش از 
40 هزار به 50 هزار تومان افزایش یافت.به 
گزارش مهر، فرماندار بیرجند در جلسه شورای 
آموزش و پرورش شهرستان بیرجند اظهار کرد: 
برای برخی مناطق روستایی و کم برخوردار، 
اولیاء در اختیار مدیران  افزایش سرانه کمک 
قرار گیرد.علی ناصری با بیان اینکه فرهنگ 
مردم خراسان جنوبی به گونه ای است که به 
علم اهمیت می دهند، گفت: پرداخت داوطلبانه 

این سرانه، کمک بزرگی به اجرای برنامه های 
علمی دانش آموزان است.

وی با اشاره به فرا رسیدن تابستان و پایان سال 
اوقات  پرکردن  کرد:  اظهار  تحصیلی94-95، 
فراغت دانش آموزان باید نکات قابل توجهی 

برای همه نهاد ها باشد.

آمادگی 2۷ پایگاه اوقات فراغت
 در بیرجند

و  آموزش  بدنی  تربیت  و  پرورشی  معاون 

پرورش بیرجند در این جلسه با بیان اینکه 27 
پایگاه و مدرسه آمادگی خود را برای برگزاری 
اند،  کرده  اعالم  فراغت  اوقات  های  کالس 
صد  پوشش  برای  را  کامل  آمادگی  افزود: 
درصدی دانش آموزان در این پایگاه ها داریم.

کمبود اعتبار گریبانگیر 
پایگاه های اوقات فراغت

و  آموزش  بدنی  تربیت  و  پرورشی  معاون 
پرورش بیرجند با بیان اینکه کمبود اعتبار یکی 

از مشکالت پیش روی این پایگاه ها است، 
به  مند  عالقه  آموزان  دانش  از  برخی  افزود: 
شرکت در این برنامه بوده اما توان مالی خوبی 

ندارند.
بستانی با بیان اینکه ثبت نام در کالس های 
اوقات فراغت شروع شده است، گفت: همچنین 
شروع کالس ها از دوازدهم تیرماه آغاز و تا 

پایان شهریورماه سالجاری نیز ادامه دارد.

شروع ثبت نام پایه اول ابتدایی

مدیر آموزش و پرورش بیرجند از شروع ثبت 
نام پایه اول ابتدایی خبر داد و گفت: نوآموزان 
برای ثبت نام باید معاینات پزشکی و سنجش 
استعداد یابی تحصیلی را انجام دهند.وی ادامه 
داد: این مراحل برای ثبت در سامانه اطالعاتی 
آموزش و پرورش مهم بوده و باید حتما قبل 
اینکه  با بیان  انجام شود.سجادی  نام  از ثبت 
هر نوآموز با داشتن دفترچه سالمت به سال 
تحصیلی جدید ورود پیدا می کند، اظهار کرد: 
نوآموزان  واکسیناسیون  و  پزشکی  معاینات 

بسیار مهم است.

درمانگاه شهدای باقریه در پانزدهم ماه مبارک رمضان افتتاح می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

مالیي-  مدیرکل اوقاف و امور خیریه بیان 
سه  شامل  باقریه  شهدای  درمانگاه   : کرد 
بخش داخلي، دندان پزشکي و طب سنتي 
گرایلي  محمدطاهر  االسالم  حجت  است. 
در  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
جمع خبرنگاران عنوان کرد: محور سازمان 
سازي  زمینه  ضیافت  طرح  اجراي  در 
مجاوران و بهره مندسازي هر چه بیشتر از 
سفره پر فیض الهي است. گرایلي با اشاره 
 به اینکه اجراي طرح افطاري ساده از دیگر

برنامه هاي اداره اوقاف و امور خیریه است 

هاي شهرستان  در  طرح  این  کرد:   اظهار 
و  مردم  حمایت  با  بیرجند  و  فردوس 
اوقاف  مدیرکل  شد.  خواهد  اجرا  خیرین 
درمانگاه  افتتاح  از  استان  امورخیریه  و 
ماه  پانزدهم  روز  در  باقریه  امامزادگان 
درمانگاه  این  افزود:  و  داد  خبر  رمضان 
و  پزشکي  دندان  داخلي،  بخش  سه  شامل 
تعداد موقوفه های  طب سنتي است.  وي 
استان را را 8 هزار و 380 وقف اعالم کرد 
وقف   17 تاکنون  سال  ابتداي  از  افزود:  و 

جدید در استان به ثبت رسیده است .

 افتتاح مدرسه شبانه روزی 
حفظ قرآن کریم 

حجت االسالم مومني معاون فرهنگي اوقاف 
و امورخیریه نیز از افتتاح مدرسه شبانه روزي 
حفظ قرآن کریم در حسینیه امام رضا )ع( خبر 
داد و گفت: این مدرسه در دو طرح دو ماهه 
ویژه تابستان با حفظ 4 جزء و یکساله با حفظ 
کل قرآن کریم ثبت نام خواهد داشت.وی بیان 
کرد: این مدرسه ویژه برادران و نونهاالن پسر 

است و پانزدهم ماه رمضان افتتاح خواهد شد.
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 پيامبر خدا صلى  ا...  عليه  و  آله :
چون هالل ماه رمضان پديد آيد، درهاى دوزخ بسته گردد و 
درهاى بهشت گشوده شود و شياطين به زنجير كشيده شوند.

بحار األنوار : 14/348/96 

توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی
تنها مرجع دارای مدرک معتبر برای بکارگیری

 آموزش دیده ها در داروخانه ها  و شرکت های دارویی 

برگزاری دوره آموزشی دارو یاری )نسخه پیچی(

مراجعه برای ثبت نام
بیرجند- خیابان طالقانی - روبروی طالقانی 17  

داروخانه دکتر محمدی

اگر به دنبال شغل پر درآمدی هستید ما یک شغل به شما پیشنهاد 
می کنیم. پوشاک مجلسی زنانه واقع در تقاطع محالتی و معلم 

با تجهیزات کامل و با شرایط عالی در مدت محدود
واگذار می شود.      09152462060

جناب آقای حاج غالمعلی کریم پور فرد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر خانم گرامی تان

 مرحوم حاج سید عبدالحسین گلشنی 
را خدمت شما و تمامی بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن عزیز سفر کرده 

رحمت و مغفرت الهی و برای جناب عالی و تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت  حسینی

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده محترم گلشنی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خیر ارجمند 

مرحوم حاج  سید عبدالحسین گلشنی 
را خدمت شما و سایر بازماندگان محترم صمیمانه تسلیت گفته و برای آن مرحوم 

علو درجات و برای شما صبر و بردباری آرزومندیم.

مدیر عامل و هیئت مدیره موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

در ماه مبارک رمضان شله مشهد ، حلیم تهران و سوپ جو سروناز
را همه روزه از ساعت 17با نازل ترین قیمت عرضه می نماید.

آدرس  شعبه 1: بلوار جماران - بین معلم و غفاری
شعبه 2: فلکه سوم سجادشهر- ابتدای بلوار غدیر شرقی

شعب پخش غذای ارزان

   31107 - 09128958238 امیر ارسالن هاشمی

اطالعیه
هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس غیر دولتی هدایت

شهروندان گرامی:
مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه 26 سال سابقه آموزشی 
و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب 
رفاهی، کارگاهی، آزمایشگاهی و کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب 
های  )دوره  دبستان  دبستانی،  پیش  مقاطع  در  تحصیلی 96- 95  سال  برای 
جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های مجزا ثبت نام می 
نماید. برای کسب اطالعات بیشتر شخصاً مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت فرهنگی هدایت    
 نشانی: انتهای مدرس 22

دبستان دوره اول: تلفن 32433990   دبستان دوره دوم: تلفن 32422500
دبیرستان دوره اول متوسطه: تلفن 32446340

تلفن همراه مدیرعامل: 09151614363

تاالرهـای جدید
  هتل جهانگردی بیرجند با غذاهای متفاوت
 میزبان شما در ماه مبارک رمضان می باشد 

 گنجایش 700 نفر 
                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین

                                جهت برگزاری مجالس شما 
                                            سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 

مبارک باد حلول ماه رمضـان
همراه لحظات افطار تا سحر شما

با انواع آبمیوه های طبیعی )آماده سازی در حضور مشتری( 
لیوانی و بطری       فالوده )کیلویی(

 انواع ژله )همراه میوه های طبیعی و بستنی )کیلویی(

 گالبـآمبیوه بستنی

خیابان محالتی - بین مدرس و پاسداران - جنب دیوار یخی 
تقاطع 13آبان روبروی بانک مهر اقتصاد    09156045400

ژه 
ت وی

یفا
خف

با ت


